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F. Almanya 'da göçmen işçiler 

...... Çocuklarıml7. haykırıyor 

için güvenli 
bir gelecek" 

H AYRETIlN TAŞKIRAN 
F . ALMANYA 'DAN YAZıYOR 

Yurt dışında çalışmak zorunda bırakılmış bulunan 
binlerce emekçi ana-baba, çocuklanna yeterli bır e�
tim, insanca bir gelecek sal!lamak için olanaklar an
yor ve bunun içinde Türkiye ve Almanya makamlann- Emekçile, çocukları içi" yurtta ue herye,de gü· 

dar. luıklı istemlerde bulunuyorlar. Oysa bugün F. AI- _ue.;."_'_ i _bı_· r-"g� e..:'e..;.c.;.ek_- ...;i • ..;.Iı:..·y..;.O_, ________ _ 

manya 'da yaşananlar, hiç de bu is- aldı: "öitrenim alanında yaban- sudan nedenlerle ve Almancala
temlere yanıt olabilecek yönde cı işçi çocuklan için şans eşit- nnın da yetersizU�i bahane edile
geUşmiyor. Bırakalım çocuklara Iil!i, ancak onlara normal ders- rek bir kenara itilmekte, sonun
diledikleri okullarda okuma şan- lerin yanı sıra özel destekleyici da da çocuklar sene kaybetti di
sının verilmesini, onlann kaUfiye derslerin sal!lanması ile müm- ye ya okuldan çıkarılmakta, ya 
işçi olmalan bile çok görülüyor. kündür. Prensip olarak: Yabancı da "Sonderschule"lere yollan
Yabancı gençlerin işsizUk oranı- çocuklar Alman çocuklarla be- maktadıro 
nın genç Alman işsizlerinin ora- raber aynı smıflarda ders görme- Bizim bu olumsuz uygulama
rundan çok yukarda olması da lidir ve aynca buna ek olarak ana Iara karşı ilk yapmamız gereken 
bunu kanıtlamaktadır. Onlara diUerinde ders almalıdırlar."' bu durumu en başından kavra
tek tanınan "hak", yedek işsiz- Yine öl!retmenler Sendikası- mak ve zaman gecikmeden AI
ler ordusunda yer aJarak gerekti- NRW Eyalet Yönetimi 13 Şubat man sendikalannın belirttil!i yol
Itinde ucuz iş gücü olarak kulla- 1979'da bu konuya şöyle de ei ni- da haklanmlZl kullanmaktır. ör
nılmalan ve zamanı geldil!inde yor: "Bütün yabancı çocuklann neein, çocuklanmlZ "Sonder
de ülkelerine gerisin geri sürülme- Alman çocuklan ile beraber schule"lere yollanmaya kalkıldı
leridir. Patronlann istedikleri za- parasız temel el!itim ve kreş el!i- l!mda , sorumlu Alman yönetici
man en al!ır, en pis işlerde düşük timi görmeye haklan vardır ... " lerinden bunun gerekçelerini sor
ücretlerle çalıştırdıklan yardımcı Çocuklanmız binbir bahane- malıylZ. Yin.e, Useye giden ço
işçi durumundaki bu gençleri- lerle normal Alman sınıflanna a- cuklanmlZın normal diploma al
miz, patronlann ihtiyacı kalma- lınmamakta ya da alınanlann bir malannı - engelleyen girişimlere 
dıl!ında ilk önce işten çıkanlan- bölümü de, "Sonderschule" de- topluca karşı çıkıp, çOcUklanml
lar arasında yer alıyorlar. Işte F. nilen geri zekalı ve vücutça geliş- za ayn okullarda ayncalıklı mua
Almanya'da çocuklanmızı bekle- memiş çocuklann el!itildil!i mele yapılmasını önlemeliyiz. 
yen gelecek ve yaşanan gerçek (daha dol!rusu el!itilmedilti!) 0- Çocuklanmızm öl!retmenleri ile 
budur. Biz işgücünü yurt dışında kullara yollanmaktadır. "Sonder- konuşup, veli toplantılanna ka
satarak, insan gibi yaşama yolla- schule"deki el!itim bozuklul!u, blıp, haklı istemlerimizi duyur
nnı arayan emekçilerin çocukla- buradan çıkan tüm çocuklıınn malıylZ. 
n hep aynı durumdadır. Ama bu yüzde 90'ınmm bir meslek edi- F. Almanya'daki Türkiye'li iş
böyledir diye haklanmızdan vaz nememesi ve işsiz kalmalannda çilerin bir bölümü olarak sorum
geçecek, çocuklanrnızın gelece- da başrolü oynamaktadır. He- lu tüm Almanya ve Türkiye ma
Itini F. A1manya'dili sömürü dü- men hemen F. Almanya'daki her kamlanndan; Çocuklanımza 
zenine harcatacak de�liz. Ço- "Sonderschule"de bulunan bir- yurt dışında lise ve yüksek okul
cuklanmızın gelecel!i ve el!itimi çok çocul!umuzun gelecel!i göz lara gitme hakkını, okullarda AI
konusunda bizim de söyleyecek- göre göre yok edilmektedir. Ana manlarla eşit öl!renim gösteriI
lerimiz var: ve babasınm bütün gün ekmek mesini, gençlerimize yannlannı 

örnel!in, Alman Sendikalar parası ul!runa ÇalıŞtll!1 bir çok güvenceye alacak mesleki bir el!i
Birli� (DGB), lı Kongresi'nde yavru "fazla sinirli", "sınıf arka- timin verilmesini ve gençlerimize 
ilke olarak bu konuda 'u karari daşlan

. 
ile kaynaşaımyor" gibi iş verilmesini talep ediyoruz. 

KTÜ'de faşist komplolar 
Faşistlerin yaygın bir şekilde ör
gütlenmeye çalıştıklan Trabzon' 
da saldırılar kesintisiz &ürüyor. 
Sosyalist bilim adamı Necdet Bu
lut'un katledilmesiyle birlikte 
daha bir azgınlaşan faşistler, 
kent içinde ve özelUkle Karade
niz Teknik üniversitesi'nde ileri
ci ve demokratlar üzerinde terör 
estirmeye çalışıyorlar. Bu ça
balarında yarıIannda "resmi" 
makamları da buluyorlar. 

Trabzon'da meydana gelen 
faşist saldmlar karşısında birçok 
ki,ı iıe sessiz kalmayı yeAUyor. 

Bana dokunmayan yılan bin yıl 
yaşasın mantıl!ı içinde kimileri 
maoculann düzenledikleri "an ar
şive gençlik" konulu tartışmalar
da çözümler bulmaya çalışıyor
lar. Buna karşın "anarşinin oda
l!ı"da saldmlannı artınyor. 

Karadeniz Teknik üniversite
si'nde son saldın LS Haziran gü
nü meydana geldi. üniversite loj
manlan yanında Yer Bilimleri 
FakÜıtesi asistanlanndan bir fa
şist dil!er bir arkadaşıyla birUkte 
üç ö�renciye saldırdılar. Daha 
sonra avukatlan ve dil!er faşist r·-·-·-·-·,.....·-·-·-·--..-·:ı 
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öl!retim üyelerinin yardımıyla 
saldınya uerayan öerenciler göz
altına alındılar. Olayda avukatlı
l!i Necdet Bulut'un �atledilmesi 
nedeniyle yapılan aramalarda e
vinde tabanca bulunan bir faşist, 
yalancı şahitlil!i ise faşistlerin 
akıl hocası Türkay Tüdeş adlı ki
şi yapıyordu. Faşistlerin akıl 
hocası Tüdeş, uzunca bir süre- . 
den beri de gerginlik yaratmak 
amacıyla üniversite lojmanlann
da kalan ö�retim üyelerinin ha
nımlan ve genç kızlara sataşmak
tayaı. 

Tutuklanan ö�renciJer uzun 
çabalar sonucu serbest bıraktmi
dı. Ancak olay burada bitrnedi. 
Faşıst cezaevi müdürü ve gardi
yanlar eliyle tahliye olmakta o
lan ö�renciler ve di�er iki kişiye 
saldınldı. Demır, dlpçık, zincir 
ve sandalye Ile dövüldüler. Saldı
nya başgardiyan da öncülül!ü ya
pıyor ve elindeki demir sandalye 
Ile saldınya katılıyordu. 

Gardiyanlann saldınsına ul!ra
yanlar tedavi için Ankara'ya 
gönderildiler. Saldırgan gardIyan
lar ve komplocu aslstan ve arka
daşlan mahkemeye verildııer. 

Trabzon'da faşizme karşı mU
cadele sürüyor. Ta kı ezilene dek 
sürecek. 

Istanbul Bomonti'de 
tekstil işkolunda faaliyet 
gösteren Sanür işyerinde 
çoj!u genç kız olan 21 işçi 
çalışıyor. Bir 'süre önce 
1200-1500 Ura gibi gii!ünç 
düzeylerde ücret alan işç� 
lerin tümü, Iplik-Iş Sendi-
kası'na üye oldular. Ancak 
SanÜf işvereni sendika'nm 

SANOR IŞYERINDE 
GENÇ ıŞÇILER 

GREV SILAHıNı 
KULLANıYORLAR 

toplu sözleşme ça�nsına karşılık vermedi ve ardından da 10-
kavt ilan etti. Bunun üzerine işçiler direnişe geçtiler ve bu
gün direniş 50. gününü geride bıraktı. Mah kemeden lokavtın 
kanunsuz olduj!u karannı çıkartan Sendika, yakında grev uy
gulamasına geçecek. 21 genç işçi daha yüksek bir dayanışma 
bilinciyle, grevden de başanyla çıkacaklannı belirtiyorlar. 

GIRESUN 
CEZAEVI'NDE 
FAŞIST 
KATLIAM DENEMESI 

Giresun Cezaevi'nde 9 
Haziran Cumartesi günü, 
Cezaevi'ne sürgün olarak 
gelen faşistler, bazı Cezaevi 
yöneticilerinden de yardım 
görerek ilerici mahkumlar 
üzerine zincirli, bıÇakıt, 
şişli ve bombalı bir saldm 
düzenlediler ve bir mahku
mun sal! elinin bilel!inden 
kopmasına neden oldular. 
Erzincan, Erzurum ve Es
kişehir'den sürgün olarak 
gelen faşistlerin saldırıları 
sonucu eli kopan ve vücu
dunun bazı yerleri yanan 
ve halen hastanede buIlI
nan Celal Fil, saldırganlar
dan üç ünü talUdl ve bu Ca
şistler hücreye atıldı. 

Bu arada, olay sırasında 
tüm kol!uş kapılarının ka-

SAMSUN'DA 
FAŞIST - POLIS 

tŞBIRLlCI 

Samsun'da faşistler 14 
Haziran günü, Samsun tı 
Başkanlıl!ı ve Genç öncü 
binalanna taş ve sopalı 
saldın düzenlediler. 20 ka
dar faşist, yaptıklan cenaze 
töreninden dönerken po
lislerin gözleri önünde ve 

palı olmasına karşın, faşist
Ierin bulunduj!u kol!uş ka
pısının açık oldu�u ve fa
şistlerin tümünün saldınya 
katıldıeı. bildiriliyor. Ne 
var ki, Cezaevi 'nde faşist 
bir katliam denemesi olan 
bu saldın, yöneticilerce ba
sından ve kamuoyundan 
gizlendi, üstü kiillenmeye 
çalışıldı. Şimdi de Cezaevi 
yöneticileri tarafından sıra
dan bir olay haline getiril
meye çalışılıyor. Suç ve 
suçlular ortadayken, hiç
bir açıklama yapılmıyor. 
Tersine, soruşturmalUn ge
ciktirilmesi için kasıtlı bir 
çaba içine giriliyor. 

Merkez Karakolu bahçesinden binayı taş yaj!muruna tuttu
lar. Başka bir grup ise giriş kapısını açmak için zorladılarsa 
da, içerdeki partililer tarafından püskürtüldüler. Faşistlerin bu 
saldırganlıl!ına karşın, Samsun emniyeti "cenazeye sandalye 
atıldı" bahanesi ile binaya saldırarak, Genç öncü lokalini 
tahrip etti ve TIp Samsun tı Başkanı lle parti üyelerini 
tartaklayarak gözaltına aldı, ancak bir saat sonra serbest 
bırakmak zorunda kaldı. Samsun Valilil!rnin bu tutumu, Iki 
gün sonra yapılan "üSS'ye Hayır" mitinginde de devam etti. 
Miting alanından aynlan Genç öncü'lere polis yenıden 
saldırd� iki kişiyi yaraladı. Halkın tepkilerine de kürıir
lerle cevap veren polisin tutumunu protesto için Içişleri Ba
kanlıl!ı'na ve Samsun Valisrne telgm! çekildi. 



POLiTiK CÖZOM -
ZEKl KILIÇ 

Hükümetin kaderi, heran değişebileceği açıkça oruya çıkan birkaç oya 
bağlandı. Sözü edilen bu birkaç oyun hangi tarafa yöneleceğini belirleyecek 
iki unsur vardır. Bunlardan biri, doğrudan veya dolaylı olarak konumlarını 
dalgalanmaya bıraktığını açıklayan parlamenterlerin kişisel hesap ve çıkarla
rının, partisel hesapların oluşturduğu rekabet orumında daha yüksek bedeli 
bulacağı beklentisidir. Diğeri ise, sermaye sınıfının öznel hesap ve planlarına 
rağmen, sınıf olarak çı�rlarının gerekleriyle çakışacağı düşünülen yeni biçim
leri bulma istekleridir. Bu iki unsurun ÇaklŞmasl halinde, gelişmelerin yol aça
cağı sonuçlar açısından kısa ve uzun vade ayrımı orudan kalkar ve sadece ge

reKen koşulların tamamlanmasına kadar beklenilir. 
Kendi konumlarını dalgalanmaya çıkarun bir kısım parlamenterin kişi

sel hesaplarıyla, MC partilerinin özellikle AP'nin partisel hesap ve planlarının 
çakıştığı anlaşılmaktadır. AP, IMF ile yapılan teslimiyet anlaşması sonucunda 
geleceği söylenilen dövizin kullanılması insiyatifini CHP'ye kaptırmak isteme
mek�dir. Yine AP, seçimlere iktidardaykeiı girmenin avantajlarına büyük 
önem vermektedir. 

Diğer yandan AP, erken seçim mitingleri ve son transfer girişimi ile kısa 
sürede bir sonuca ulaşmasa bile, uzun vadede öngörülen yeni girişimler için 
gerekli koşulları yaratmıştır. AP'nin son girişimi ile birlikte,.zaten sürekli ola
rak gerileyen, taviz veren ve giderek ağırlıkta olduğu hükümetin kade'rini bü
tünüyle emperyalizme ve tekelci büyük burjuvaziye bağlayan CHP, bu geliş
melerle birlikte daha da olumsuz olabilecek koşullarla karŞı karşıya bırakıl- . 
mıştır. CHP ve hükümet("denize düşen yılana sarılır" örneği, kendisine daya
tılacak her koşula teslim olacak bir ikilemin içerisine sokulmuştur. Artık em
peryalizm ve işbirlikçisi tekelci büyük burjuvazi, CHP'nin mevcut olan konu- . 
munu koruması karşılığında taviz almak, böylece. daha çok kontrol edebilmek 
olanağını sağlamıştır. Başka bir deyişle, AP son çıkışıyla kısa sürede iktidar 
olamamış olsa bile, temsil' ettiği sınıfın has partisi olduğunu bir kez daha 
kanıtlamıştır. 

Yine AP, gerçekleştirdiği mitinglerle ve oluşturduğu "mebııs pazarı" 
politikasıyla, parti olarak da kazançlı çıkmış, toparlanmış ve daha da etkin
leşmiştir. AP'nin, MSP ve MHP 'nin tabanına yönelik eylemleriyle, onların 
oy potansiyeli içinde kendi lehine ciddi bir dinamizm yarattığı anlaşımakta
dır. Bu durum, AP'ye uzun vadede gerçekleşmesi düşünülen geniş tabanlı hü
kümet planının uygulanmasında ağırlık kazandıracaktır. 

Önemli bir başka nokta da; artık herkesçe bilinen bayağı ve ancak eşya
lar için sözkonusu olan yöntemlerle sürdürülen mebus transferleri sonucunda 
Parlamento dışı hükümet, ya da 12 Mart türü yeni düzenlemeler için gerekli 
olabilecek nesnel ve öznel koşulların böylelikle daha rahat oluşturulabilecek 
olmasıdır. Parlamentonun aşağılatılıp, olup biteni n tek sorumlusu olarak gös
terilmesi kestirme yol önerileriyle açık faşizme yönelmek isteyen güçlere ge
reksinim duydukları olanağı vermektedir. Ayrıca hükümetten düşmesi halin
de CHP'nin Parlamentoda vereceği tasarlanan mücadelenin de önü bugünden 
tıkatılmaktadır. 

Bütün bunlara karşılık, CHP ve hükümeti, kısa ve uzun vadede gerçek
leştirilmesi öngörülen bu hesapları bozmak için tek bir seçeneğe �iptir; bu
gün hala bu seçeneği kullanmak için iş işten geçmiş değildir: Emperyalizme 
ve tekelci büyük burjuvaziye dayanmak yerine, işçi ve emekçi sınıfların, de
mokratik, ilerici ve barıştan yana güçlerin örgütlü mücadelesine dayanmak, bu 
mücadelenin etkinleşmesini sağlayacak bir tutumun içerisine girmek . CHP, 
parti olarak bugüne kadar uyguladığı politikasıyla adım adım bu seçeneği kul
lanmaktan ısrarla kaçınmış, giderek birlikte davranması gereken güçleri karşı
sına almıştır. CHP'nin sürekli olarak taviz veren, gerileyen bir zemin üzerinde 
hala aşağıya doğru kaymaya devam etmesinde, 1975'den bu yana DISK 
yönetiminin, bir kısım et�in kitle örgütü yönetimlerinin, demokrat, ilerici 
günlük basının ve etkinlği yadsınamaycak ilerici, demokrat yazarların da elbet
te sorumluluğu vardır; ve bu sorumluluğun payı da çok büyüktür. 

Sürekli olarak değişebileceği anlaşılan birkaç oy, basında çıkan haberler 
doğru Çıkarsa, ilk sonuçlarını daha bugünden vermiş olmaktadır: Ecevit'in 
geleceği söylenen dövizlerin kullanılmasına ilişkin özel sektörle anlaşmış ol
ması, daha önemlisi Kırlerin % 49, özel sektörün % Sl ile iştirak edeceği 
yeni holding kurma girişimleri bu sonuçların örnekleridir. Bu ve benzeri taviz
ler, zaten bugüne kadar uyguladığı politikasıyla kitleleri düş kırıklığına uğra
tarak karşısına alan CHP 'yi ve hükümetini daha da yıpratacaktır. Böylece 
CHP, kısa bir süre sonra, geniş tabanlı hükümet biçimini bile, düştüğü batak
taki yılanlara sarılmamak gerekçeSiyle savunmaya başlayacaktır. Hatta bugün
den bile bu işin mazeretieri ortaya konmaya başlanmıştır. 

Ecevit, 23 Haziran 1979 günü gazetecilerin sorusuna verdiği cevapta 
şöyle diyor: ..... Ben kısa vadede bunalımın geçiştirilebileceğini umuyorum. 
Fakat uzun vadede buna benzer durumlarla karşılaşmamak için bazı önlem
lere, çözümleri demokrasiye inançlı partilerin önce kendi içlerinde sonra ara
larında düşünüp ııörüşmelerinde yarar olacağına inanıyorum ..... "Çözümleri 
demokrasiye inançlı" partiden kasıt AP'dir. Uzun vadede aynı durumla karşı
laşmamak ise CHP-AP koalisyonudur. Görüleceği gibi Ecevit, sadece kısa 

vadede değil, uzun vadede de tekelci büyük burjuvazinin bir süreden bu yana 
benimsetmeye çalıştığı geniş tabanlı formüle teslim olduğunu açıklamıştır. 

Ilerici sendikal hareketin yönetim kademelerinin, genel etkinliği olan 
kitle örgütlerinin, demokrat, ilerici yazarlardan bir bölümünün etkili oldukları 
kitlelere uzun süreden bu yana doğru politik çözümlerle yaklaşamamaları, 
onlara olması gereken görevleri gösterememeleri, sadece CHP'yi geri konuma, 
teslimiyete itmekle kalmamıştır. Aynı zamanda, onlarla kitlelerini de birbirin
den uzaklaştırarak, etkin olabilecekleri alanlarda zaafların, yılgınlıkların doğ
masına ve uğrunda mücadele edilmesi zorunlu değerlerin yıpranarak, özlerinin 
boşalmasına da neden olmuşlardır. 

Özellikle kitle örgütlerinin, tabanıarına politik düzeyde çözüm önere
memeleri, bunalıml;ırın doğmasına ve zaafların önünün alınmasının geciktiriI
mesine, dolayısıyla da üyelerin örgütlerinden kopmaya, giderek örgütsüzlüğü 
tercih etmelerine yol açmaktadır. Doğru politik çözümler önermek yerine, ne 
yaparsa ve nasıl yap;ırsa yapsın kayıtsız şartsız CHP 'yi desteklemek, aslında 
CHP açısından bile yarar yerine büyük zararlar vermiştir. Bu tutumla, CHP' 
nin sağa kaymasına, onun kitlelere verdiği sözü yerine getirtnemesine ,dolayı

sıylakitlelerden uzaklaşmasına olanak sa�landığl gibi, aynı zamanda kaderi bir 
kaç oya teslim olan CHP 'nin bugünkü yenilgisine de ciddi bir etken olmuştur. 
Çünkü hesapların, doğru politik çözümler için kitleleri harekete geçirme, on
ları bu hedefler için etkin bir şekilde yönlendirmek üzerine yapılması gerekir
ken, bunun yerine hükümetin geleceğini yalnızca birkaç parlamenteri yönlen
dirmeye göre yapılmasına yardımcı olunmuş, zaten işi bununla sınırlı tutmak 
isteyen CHP yönetimine koltuk değneği olunmuştur. 

CHP 'nin bugün için yenilgi ile açıkça ortaya çıkan tutumu ve politika
sına, artık eskisi gibi özür bulmakta güçlük çekenler, bu defa diğer bir uca sav
rulmaktadırlar. Bugüne kadar kayıtsız şartsız CHP 'nin yaptığı her işe özür uy
durabilen kimileri, 'son zamanlarda bili�en bu tutumlarını birden unutturup 
örtebilmek için daha hızlı bir misyon yüklenmeye başladılar. Artık CHP görü
nüşte gündemlerinden çıkmış, ama bunun yerini CHP dışında bütün solun bir
liğini sağlamak "görevi" almıştır. öylesine bir misyon ki, dün kayıtsız şartsız 
CHP 'ye özür bulunup, bunu yapmayan hareket nasıl etkisizleştirilmeye çalı
şıldıysa, işçi sınıfı partisinin önemine ilişkin değerler nasıl yıpratıldıvsa, bu
gun ae aynı işfev amaçlanmıştır. Ilııımseı sosyalizm aaına büyük değer ve 
önem taşıyan ve ancak bilimsel sosyalist olanlarca çözüm bulunabilecek 
"birlik" sorunu özünden boşaltılarak, bayağılaştırılmak isteniyor. 

Aslında işçi sınıfı bilimsel sosyalist hareketinin birliği ile işçi sınıfı ve 
tüm demokratik güçlerin birliği sorunu ayrı platformlarda çözüme kavuştu
mala:ına rağmen, birincisi diğerinin ekseni, belkemiğidir. Işçi sınıfı bilimsel 
sosyalist hareketi ağırlık ve etkinliğini arttırıp yükselttikçe bu, demokratik 
güçlerin birliğini sağlamanın temel ekseni haline gelebilir. Işçi sınıfı bilimsel 
sosyalist partisinin etkinleşmesini engelleyen her tutum, özünde demokratik 
güçlerin birliğinin oluşumunu ertelemekten öte bir aın;;ç tilşımaz. 

Oysa. "birlik" adına iddia edilenlerle, solun bölünmüşlüğüne "çok üzü
lenler", aslında varlığını hepimizin de ka'cul ettiği belirli eksiklikle�imizle, 
zaaflarımızı gidermek, onları orudan kaldırmak yerine, bütün bunları eğer ka
sıt yoksa, nesnel olarak istismar etmektedirler. 

liugün için tüm ilericilerin, demokratların, sosyalistlerin kısacası faşizme 
karŞı tüm güçlerin birliğini sağlamak için, CHP hükümetinin geleceğini teslim 
alan emperyalizme ve tekelci büyük burjuvaziye karşı olan politik çözümde 
birleşmek ve bu çözümü hep birlikte kitlelere götürerek onları aktif ve örgütlü 
mücaaelenin içerisine sokmak gerekir. Demokratik güçlerin birliğini sağlaya
cak en temel adımlardan biri budur ve bu adımın gerekleri etrafında topar
lanmak yaşamsal öneme sahiptir. 

Bütün demokratların, ilericilerin, sosyalistlerin karşı karşıya olduğu 
ve önemi kavrandığında birlik olmanın harcı olacak politik çözüm ,Ecevit' 
in reddederek yerine IMF'yi ve tekelci büyük burjuvazinin politikasını seçtiği 
bır seçenektir. Başka bir deyişle, tilze para ile birlikte hayata geçirilmesi 
hazırlıkları yapılan uygulamaların gerçekleştirilmemesi için, ekonomik-de
mokratik haklarımızı ödünsüz olarak kullanmak, toplumsal anlaşmalar vb. gibi 
kemerleri sıkmaya yönelen girişimlerin karşısına bütün kararlılığımızla Çıka
rak bunları yok sayan bir mücadele anlayışıyla donanmak gerekir. Bu bir 
yandan, faturasını bütünüyle kitlelere yükletmek isteyen büyük 'sermaye çev
relerini geriletecek, sonuçta da kitlelerin politik dövüşkenliğini artıracaktır. 
Diğer yandan da, IMF gibi emperyalist kuruluşlar yerine, dünya barış güçle
riyle, sosyalist sistem ve anti emperyalist üçüncü dünya ülkeleriyle, döviz dar 
boğazının da atlatılmasını sağlayacak işbirliğinin gerçekleşmesine gereken iç 
koşulları yaratacaktır. Yani emperyalizmin ve işbirlikçisi tekelci büyUk bur
juvazinin etkinliğini azaltarak, Türkiye'nin r.'J güçlerle ilişkilerinin gelişme
sine yol açacaktır. Bu seçenek ön plana Çıkartılıp, kitlelere gösterilmedikçe, 
IMF ile birlikte yarınların getireceği tehlikeli gelişmelerle yeterince hazırlan
madan karşılaşırız. 
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Başbakan Ece\;t, CHP a!!ıriıklı hükümetin kuru· 'hesaplar, bu pazann sonucuna göre yapılır olmuş· 
luşunun ertesinde 1978 yılbaşında Milliyet gaze·. tur. Hükümetin ayakta kalması MiUet Meciisi'ndeki . 
tesinde Abdi İpekçi'ye verdij!i mülakatta şöyle di· çok küçük bir oy farkına, daha doi!rusu eşitli!!ine 
yordu: 

. 
ba!!lı durumdadır ve bu eşitlii!in bozulmasıyla 

"Ne bizden AP'ye geçiş olur, ne de bal!unsız Türkiye'nin politik durumunda çok önemli yeni 
milletvekiUerinden AP'ye dönüş olur. Bunu sayın gelişmelere kapı açılabilecektir. 
Demirel'in deyimi ile eşyanın tabiatına aykın bu· Ecevit hükümetinin geldiği ya da getirildiği bu 
luyorum." durum, gerçekte iktidarını işçi ve emekçi kiUelerin 

Ecevit'in bu sözlerinden 18 ay sonra parl_· örgütlü gücüne dei!il, tekelci büyük sermaye çevre· 
toda "transfer pazarı" yine bütün heyecaruyla KU· lerinin desteğine bai!layan politikasırun bir sonucu· 
rulmuştur ve Ecevit hükümetinin gelecei!iyle ilgili dur. Bu politika, CHP ai!ırhklı hükümeti, iktidarda 

,----------------------:--,., kalabilınekiçin tekelci büyük ser· 

Manİsa örneği 
Hükümetin geleceğinin· parlamentodaki birkaç belirsiz 

oya bağlı hale geldij!i koşullarda faşist güçlerin terörist sal· 
dırdan daha da yoj!unlaştı. 

Geçtii!imiz hafta Manisa'da MHP İl Başkanı'nın öldü· 
rülmesinden sonra kentte i1eı:ici güçlere karşı başlatılan terör 
ve cinayet dalgası, faşist güçlerin saldınlannın yeniden kitle· 
sel kınınlar ve provokas}'onlar dol!rultusunda nasıl planlı bir 
biçimde geliştirildii!inin kanıtıdır, 

Yeniden yoj!unlaşan bu saldırı ve terör dalgasının amacı 
nedir? 

İlk olarak belirtmek gerekir ki, sıkıyönetimin ilanından 
sonra faşist örgütlerin güçlerini sıkıyönetim dışındaki mer· 
kezlere kaydırmalan için gösterilen kolaylı!!ın meyveleri top· 
lanmaktadır. Faşist örgütler, sıkıyönetim ilanını sa�lamak ü· 
zere kitle kınmlan düzeyine ulaştırdıklan terörü, şimdi sıkı· 
yönetim dışı bölgelerde de tekrarlayabilecek gücü ve hazırlıj!ı 
kendilerinde bulabilınektedirler. 

Böylece kendi kontroUerinde tutabildikleri "yasal" ve 
yasa dışı terörü, yurdun belirli bölgelerinden başlayıp gide· 
rek tüm yurtta egemen kılmaya doj!ru adnn atmaktadırlar. 

İkinci olarak gizli ve açık faşist örgütler, Er.evit hüküme· 
tinin durumunun bütünüyle belirsiz hale ge\di�i koşullarda, 
onun faşist terör karşLSındaki yenilgisini bir kez daha kanıt· 
layarak, hükümetin düşürülmesi sürecini hızlandırmaya ça· 
lışmaktadırlar. Bu yoldan, tekelci büyük sermaye çevrelerinin 
bir süredir hükümete karşı açtı!!ı cepheyi, hükümetin düşürüı· 
meslyle sonuçlanacak noktaya ulaştırabileceklerini hesapla· 
maktadırlar. 

Fakat bütün bunlardan daha önemlisi, faşist odaklar, ge· 
rici • faşist bir hükümetin kurulması olasılı!!ına karşı emekçi 
kitlelerin "çaresiz" gözüktü!!ü bir ortamda, kitlesel terörü yo· 
j!unlaştırarak onları yılgınlıi!a ve pani�e sürüklerneyi planla· 
maktadırlar. 

Böylesi bir çabanın, tek başına Manisa'da del!il, yurdun 
di!!er bölgelerinde de, örnej!ln yoj!un bir işçi yöresi olan 
Kırıkkale ve benzeri merkezlerde de kendisini gösterdi!!i an· 
!aşılınaktadır. 

Bu gelişme, tekelci büyük sermayenin ve gerici·faşist güç· 
lerin su yüzüne çıkan tertipleri karşısında pasif bir bekleyiş 
içinde olmanın ne denli büyük tehlikeleri gizledii!ini göster· 
mektedir. Demokratik güçler, hiç vakit yitirmeden, Ilk adımı· 
nı hükümetin düşürülmesinin oluşturacağı bu tertiplerin önü· 
nün alınabilmesi için işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin örgütlü 
gücüne dayalı bir mücadeleyi yükseltmesini bilmek zorunda· 
dırlar. 

• mehmet a).;özer 
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maye çevreleriniri her türlü da· 
yatmasına boyun eğmeye zorun· 
lu hale getirmiştir; şimdi de ba 
çevrelerin bir işaretiyle son nefe· 
sini verebilecek duruma düşür· 
müştür. 

Gelinen bu aşamayı Ecevit ve 
onun hükümeti de dei!erlendir· 
mektedir. Ama nasıl? Ecevit 'in 
ve CHP merkez yönetiminin, 
şimdi de, herhalde yeni bir MC 
iktidarına doj!ru gelişimi önleye
bilınek için, ötedenberi ısrarla 
üstelenen "geniş tabanlı hükü· 
met" formülüne sarılmaya hazır 
olduğu anlaşılınaktadır. 

Bu hazırlıj!ın ciddi belirtileri, 
Başbakan'ın önceki Cuma günü 
yaptıj!ı açıklamalarla ortaya çık· 
tı. Emperyalist merkezlerle yapı· 
lan anlaşmalann uygulanması zo· 
runlıı1ui!unu, hiill; hükümeti de· 
virme girişimlerine karşı en bü· 
yük kozu olarak kullanmaya ça· 
lışan Ecevit, dij!er yandan da ye· 
ni hükümet formüllerinin arayışı· 
nı şöyle dile getiriyordu: 

"Ben kısa vadede bu bunalı· 
mın geçiştirilebilecej!ini umuyo· 
rum. Fakat uzun vadede buna 
benzer durumlaria karşılaşma· 
mak için bazı önlemleri, bazı 
çözümleri demokrasiye inançlı 
partilerin önce kendi içlerinde 
sonra aralannda düşünüp görüş· 
melerinde yarar olaca!!ını düşü· 
nüyorum. Dün dej!erli gazeteci 
arkadaşlarunızın TRT"deki açık 
oturumda belirttikleri görüşler 
de bu gereksinmeyi ortaya koy· 
maktadır." 

Ecevit'in sözünü etti!!i gerek· 
sinme, dol!rudan dol!ruya bir 
CHP·AP işbirli!!i, ya da "geniş 
tabanlı hükümet" gereksinmesiy· 
di. Kısacası Ecevit, hükümetin 
bugünkü hassas dengeyi ancak 
sonbahara kadar sürdürebilece· 
!!ini, ancak en azından Ekim se· 
çimlerinden sonra yeni bır hükü· 
metin oluşmasının kaçınılmaz 
hale gelecel!lnl del!erlendiriyor· 
du. Bu del!erlendirmede kuşku· 
suz, Ekim seçimlerinde yenile· 
necek 5 milletvekilinin en az 
4 'ünün AP'den gelecel!ine ilişkin 
güçlü tahmin de rol oynuyordu. 
Bu nedenle Ecevit, bir CHP·AP 
işbirlil!ini, "önce" kendi partısı. 

Topun ağzında 
bir hükümet 

ne sonra da AP 'ye kabul ettirme 
hazırlıklannın işaretini veriyor· 
du. 

Hükümetin gelece!!inin mec· 
lislerin bir an önce tatile girme· 
sine baj!lı hale getirildi!!i koşul· 
larda, tekelci büyük sermayenin 
CHP a!!ırlıkh hükümeti bir kere 
daha dize getirmeye yönelik bir 
girişimi daha ortaya çıktı. Bu, 
Hür Teşebbüs Konseyi'nin "rnec· 
lislerin tatile girmesini erken ve . 
sakıncalı bulan" açıklamasıy.dı. 
Odalar Birlij!i Başkanı Meh': 
met Yazar, TOSİAD Başkanı 
Feyyaz Berker, TİSK Genel Baş· 
kanı Halit Narin, Ziraat Odalan 
Birli!!i Başkanı Sadettin Karaca· 
bey ve Esnaf ve Zanaatkiirlar 
Konfederasyonu Başkanı Hüsa· 
mettin Tiyanşan imzasıyla ya· 
yınıanan "Hür Teşebbüs Konse· 
yi" biidirisinde, bu kuruluşlann 
daha önceki yayınladıklan 
"mubtıralar" birleştirilerek tek· 
rar ediiiyordu. 

En büyük tekelcilerin bu or· 
tak açıklaması, hükümeti devir· 
me ya da bir hükümet de!!işikli!!i 
olasılıj!ını sürekli canlı tutma 
tehdidiyle, CHP iktidarıru yeni 
bir baskı altında tutma çabasıru 

yansıtıyordu. OzeUe CHP a!!ır· 
\ıkiı hükümet, e!!er "3 Temmuz 
barajı"nı aşabilirse, önümüzdeki 
ayın tümünü topun a!!zında, 
daha do!!rusu büyük sermayenin 
uzattı!!ı namlunun ucunda geçi· 
recekti. 

Hükümetin bu yeni tehdidin 
de önünde dize gelişinin karut
ian da aynı anda ortaya çıkma· 
ya başladı. Ecevit'in "hükümet 
üyelerinin uyum içinde oldu!!u· 
nu" açıkladı!!ı sıralarda, bekle· 
nen kredilerin kullarumı hakkın· 
da özel sektörle hükümet arasın· 
da bir anlaşmaya şimdiden vanl· 
dı!!ı da beUi oluyordu. Bu arada 
KİT'lerin bütünüyle büyük ser· 
mayeye tes/imini sa!!layacak ka· 
rarlar da birbirini izleyerek boy 
göstermeye başlıyordu. 

Ecevit hükümeti, bugün her 
zamankinden daha fazla topun 
a!!zındadır ve önümüzdeki yazı 
topun a!!zında geçirecektir. Bu 
dönem, Ecevit hükümetinin iş· 
çi ve emekçi kitlelere kıırŞI yap
tı!!ı seçimi temelinden gözden 
geçirmesi için son kez kullanıla· 
rnazsa, bir kere daha sıruf işbirli· 
!!i politikasının iflası, üstelik de 
sonu beni olmayan bir biçimde 
sergilenecektir. 

Hükümet U - 2 
sorununa 

aç ıkhk getirmelidir 
Amerikan Temsilciler Meciisi'nin Türkiye 'ye 50 milyon 

dolarlık hibe yardımıru reddetmesinden sonra ABD 'den Tür· 
kiye 'ye dönen Genel Kurrnay Başkaru Evren, bu kararın U-2 
uçuşlanyla ilgili oldu!!unu söyleyerek, ''Türkiye'ye 50 deRil 
150 milyon dolar yardım verilse de bu şartlarda U-2 uçuş· 
larına izin verilemeyece!!ini" açıklamıştı. 

Evren 'in bu açıklamasından sonra özeUikle ABD ve dünya 
basırunda, Türkiye 'nin U-2 uçuşlanna izin verrneyece!!inin 
kesinleşti!!ine ilişkin yorumlar çıkmıştı. Ne var ki Başbakan 
Ecevit geçen Çarşamba günü yaptı!!ı basın toplantısında bu 
yorumları yalanlamaya ÇallŞtl!!1 anlaşılan bazı açıklamalarda 
bulundu. . 

Ecevit basın toplantısında, Evren 'in sözlerinin, U-2 uçuş· 
larıyla Amerikan hibe yardımırun birbirine kanştırılmaması 
gerei!ini vurgulama amacını taşıdıj!ıru ve hükümetin de bu gö
rüşü paylaştıj!ıru söylüyordu. Daha sonra da bu sözlerin Ame· 
rikan basırunda "yanlış yorumlandıj!ıru" ileri sürüyor, di!!er 
bir deyişle, Temsilciler Meclisi karan yüzünden Türkiye'nin 
U�2 uçuşları nedeniyle herhangi bir karar almayaca!!ını vur· 
gulamak istiyordu. 

Ecevit 'in basın toplantısıyla aynı günde Amerikatt Associa· 
ted Press Ajansı'nın bir haberi de, Türkiye hükümetinin, U-2 
uçuşlarıyla ilgili bir karann kesinleşmedi!!i konusunda ABD' 
ye teminet verdi!!i yolundaydı. Habere göre Başbakan Ece· 
vit, Amerikan yetkiiilerine, Türkiye'nin U-2'lerie ilgili kara· 
rının Sovyetler Birli!!i 'nin tutumunun beUi olmasından sonra 
benlolaca!!ını açıkça belirtmişti. Evren 'in dernecinden sonra 
görüşlerine başvurulan bir Dışişleri yetkilisi de, ''Türkıye'nin 
daha önceki açıklamasında bir dej!işlklik olmadıl!ını" ajans 
muhabirine açıklamıştı. 

Bu gelişmeler, Ecevit Hükümetinin U-2 uçuşlanyla ilgili 
tutumunu açıklı!!a kavuşturması zôrunluluj!unu bir kere 
daha ortaya koymuştur. Hükünıetln, taraf olmadı!!ı bir ant· 
laşmanın uygulanmasına tek taraflı olarak müdahalede bu· 
lunmayaca!!ını açıklaması olumlu bir tutumdu. Ne var ki bu, 
hükümetin U-2 uçuşlarıyın ilgili karan kendisinin vermekten 
kaçınmasının de!!il, tam tersine ancak bu konudaki ABD tale· 
bine keslnııkle karşı çıkarak daha ıık anda geri çevirmesinin 
bır gerekçesi olabilirdi. Ecevit hükümeti, böyle bir tutum Iz· 
lemeyerek, U-2 uçuşlarını bir "pazarlık" konusu yapmaya 
hazır oldul!unu ortaya koymuştur. Bu tutumdan en kısa za· 
manda vazgeçilmeli, hükUmet U-2 uçuşlarıyla ilgili karannı 
kamuoyuna ilan etmelidir . 



Bulgaristan - Türkiye: 

Dostluk masasında 
barış ve işbirllği 

Geçtiğimiz hafta içinde 
Bulgaristan Halk Cumhuri
yeti Dışişleri Bakanı Mla
denov Türkiye'ye geldi. 
Mladenov Türkiye'ye gelişi 
nedeniyle verdiği demeçte, 
"Bulgaristan ile Türkiye 
arasında bütün alanlardaki 
il işkiler çok iyi gelişmek
tedir. Yapacağımı� görüş
melerde, bu ilişkileri geliş
tirmek ve yeni işbirliği a
lanları bulmak için çaba 
göstereceğiz" dedi. 

Gerçekten de Mladenov' 
un ülkeye gelişi ile Türkiye 
ve Bulgaristan Halk Cum
huriyeti arasındaki ilişkile
rin gelişmesi yönünde ö
nemli bir adım atılmış olu
yordu. Bu adım önümüzde
ki ay Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti D�vlet Kon
seyi Başkanı T odor J ivkov' 
un Türkiye'ye yapacağı zi
yaret öncesindeki hazırlık 
görüşmeleri açısından da 
büyük önem taşıyordu. 

Bulgaristan Halk Cum
huriyeti ve Türkiye arasın
daki ekonomik ve ticari i
lişkiler J ivkov ile Ecevit a
rasında 5 Mayıs 1 979'de 
Varna'da yapılan görüşme
ler sonucunda belirlenen 
yolda gelişiyor. Aynı za
manda Bulgaristan Bakan
lar. Kurulu Başkan Yardım
cısı Andrey Lukanov ve 
Devlet Bakanı Hikmet Çe
tin arasında yapılan ve 

Bulgaristan· TUrki;;'e heyetleri görüşme masasında 

ekonomik ilişkilerin geliş
tirilmesi yönündeki görüş
meler de her iki ülke ara
sındaki il işkilerin daha 
güçlenmesi anlamını taŞı
yor. 

Türkiye ve Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasın
daki ekonomik i l işkiler 
karşılıklı mal değişiminin 
geliştirilmesi yönünde ça
balar sürüyor. Yapılan gij
rüşmelerde Türkiye'nin 
Bulgaristan'a tarım ürünle
ri ve sanayi mamulleri dış 
satımını artırmasının ön 
hazırlık çalışmaları da yü
rütülüyor. 

Tarafların açıklamaları
na göre iki ülkenin Ekono
mik ve Teknik Işbirliği 
Karma Komitesi'nin 1 979 
yılı Mayıs ayı sonlarında 
Ankara'da yaptıkları dör
düncü dönem toplantısı, 
Bulgar heyetinin Ankara' 
da gerçekleştirdiği temas
lar ve yürüttüğü görüşme
ler, birçok başka ikili giri-

şim, köy ekonomisi, taŞı
macılık ve turizm karma 
altkomisyonlarının dönem 
toplantıları vb., karşılıklı 
mal alışverişi ve ödeme i
lişkilerine ilişkin önemli 
sorunlara açıklık ve somut
luk getirilmesine, imzaIan
mış bulunanortakbelgeler
de yer alan görüşlerin ger
çekleştirilmesi temelleri
nin atıl masına önemli kat
kıda bulundu. 

1 978 yılı içinde ve 
1979 yılı başlarında kar
maşık ve istikrarsız uluslar
arası konjonktüre ve Türki
ye'nin olumsuz mali duru
muna karşın, iki tarafın il
gili devlet ve kooperatif ör
gütlerinin çabaları, makina 
yapımı, taşımacılık, elekt
ronik ve elktroteknik dal-
larındaki girişimler, karşı
lıklı mal alışverişinin ge
nişletilmesi ve sınai koope
ratifleşme alanlarındaki 
ikili ilişkiler sonucunda, 0-

lumlu sonuçlar kaydedildi. 
Iki ülke arasındaki işbirliği 
başarıyla gelişmeye devam 
.tti. 

Türkiye ve Bulgaristan 
arasında sanayi ürünleri a
Iışverişine yönelik il işkiler 
yanında Enerji, elektrotek
nik ve elektronik alanların
daki işbirliği de giderek 
daha geniş boyutlara ulaş
tı. Bulgaristan Halk Cum
huriyeti'nin Türkiye'nin 
Trakya bölgesine elektrik 
enerjisi iletimi bütün 1978 
yılı içinde sürekli artırıldı 
ve Türkiye'ye 600 milyon 
kilovatsaatten fazla elek
trik enerjisi aktarımını ar
tırmaya hazır olduğunu a
çıkladılar. 

1978 yılı Aralık ayında 
ise bir grup Bulgar uzmanı 
Türkiye'de yaptıkları ça
lışmalar ve görüşmeler so
nunda, süt işleme fabrika
sı, yağ işletmesi, köy eko
nomisi tesisleri ve benzeri 
besin sanayii dallarında or
tak girişimlerde bulunul
masına karar verildi. 

Tüm bu ekonomik ge
lişmeler ve il işkiler yeni i
lişkilerin habercisi olmak
tadır. Jivkov'un önümüzde
ki ay yapacağı ziyaret ile 
birlikte iki ülke arasındaki 
kardeşliğe ve eşitliğe daya
nan dostluk ve ekonomik 
işbirliği yolunda önemli a
dımlar atılmış olacaktır. 

Peter Mladenov 
Oniimilzdeki ay Türkiye 'yi ziyarel edecek olan 

Bulgaristıln Halk Cumhuriyeti Devlet Kon .. yi Ba,
kanı Jivkov'un ziyareti önce.i ön çalı,maları ve 
görüşmeleri yapmak üzere geçtikimiz hafta içinde 
Bulgaristıln Dlfi,leri Bakanı MlalUnoo Tiir1ıiye 'y/! 
geldi. 

Bulgariıtıln Dışişleri Bakanı ve ButıarisIDn Ko
milniıt Partisi Merkez Komitui Oyui olan MlalU
nııv 1936 yılında Vidin /untinin bir köyünde do,
da. 

YÜk .. k ögrenlminj Mo.kova 'da.ulıularo .... ı ili,
kiler enltitWiin� tDmamladl. 1949 yılında Kom
.omol. 1964 yı/ında iu Bulgariıtan Komilniıt Pıı .... 
tisi üye,i oldu. Vidin kentinde daha /iu ö'renı:i
liylıen Ko_omol ögrenci komite.inin .. kreteri 
olan Mladenov. 1 9 52'den 1956'ya kadar Georgi 
Dimitrov .. keri okulunda ögrenlm gördü. 

Daha .onra Sovyetler Birliği'ne gilUn Mlade
nov, Mo.kova dönüşünde Vidin Kenti'nıu Dimit· 
rofçu Komünist Gençlik Birliki II Komite.i Sek
reteri, 1964 yı/ında ise aynı komitenin birinci ",/t
reteri oldu. 1966 'yılında Dimitrofçu Komiln;,1 
Gençlik Birlibi Merkez Komite.i "tTluolararasl 
Ilişkiler" şubeıi yönetmenliğine getirildL 1966" 
dan J 969 'a kadar Dimitrofçu Komün;,t Genç;;k 
Birliili Merkez Komit .. i Sekreteri görevinde bulun
du. 1969 yılının Mart ayından 1972 yılının Şubat 
ayına kadar Vidin Parti il Komiteli Birinci Sekre
leri olarak görev yaptı. 

1971 yılında Dışişleri Bakanı olan ve Bulgaris
tan Komilniıt Partisi 1 0. Kongreli:nde BulgariıtDn 
Komünist Partisi Merkez Komite.i üyelitine ",çi
len Mladenov. altıncı ve yedinci halk mec!;,ine 
halkvekili oldu. Mladenov 1977 )'ıhndan bu yana 
BKP Merkez Komite.i Politilz Büro üyelidir. 

Soda işçileri Hak verilmez alınır 
Mersin Soda işçileri grevlerini tam 77 haftadır ka

rarlılıkla sürdürüyorlar.· Geçtiğimiz hafta Mersin'den 
Ankara 'ya yürüyerek de kararlılıklarını bir kez daha 
kanıtladılar. 

Mersin'den Ankara'ya kadar yürüyen işçilerin An
kara Belediye sınırları içine sokulmaları, Sıkıyönetim 
Komutanlığı tarafından engellendi ve işçiler Gölbaşı' 
nda konaklamak zorunda bırakıldılar. 

i şçilerin grevi sürdürmedeki kararlılıklarını gören 
işveren temsilcisi Dr. Şahap Kocatopçu, yürüyüşten 
bir gün önce gazetelere ilan vererek,işçilerin işe geri 
dönmeleri gerektiğini belirtti. Kocatopçu, aksi takdir
de iş akitlerinin sona ereceği tehdidini savurdu. Iş
veren vekili aynı tehditi i lk kez savurmuyordu. Hatta 
daha önce gazetelere ilanlar vererek işçilerin iş akit
lerini feshettiğini dahi bildirmişti. Yasa dışı lokavt 
niteliğinde olan bu uygulama üzerine, işçiler mahke
meye başvurmuş ve yapılanın yasa dışılığını belgele
mişlerdi. Işverenin çabaları bununla sınırı) kalmadı. 
I şyerine 250 kadar faşist "işçi" alınarak fabrika sö
zümona çalıştırılmaya başlandı. Gerçekte, işverene 
Hükümet tarafından verilen "Soda ithal izni"nden ya
rarlanılarak ithal edilen ve denizden fabrikaya sokulan 
soda, paketlenerek maliyetinin yedi-sekiz kat üzerinde 
satılıyor ve böylelikle bir yandan tatlı karlar elde edi
liyor, diğer yandan da fabrika üretimi devam ettiriyor 
izlenimi yaratılıyordu. I şveren işçileri tatlı vaadlerle 
grevden vazgeçirmenin yollarını aramayı da ihmal et
miyordu. Bunun için işçilerin evlerini dolaşarak daya
nışmayı bozmaları için vaadlerde bulunuyordu. Sen-

dikanın eski temsilcilerinden birisine de bir sarı sen
dika kurması önerilmiş ve bunun için dört milyon lira 
teklif edilmişti. 

Ancak işverenin bu çabaları kendisine hiçbir "ya
rar" sağlamadı. Grevi kararlılıkla sürdüren işçiler ta
leplerini iletmek ve demokratik güçlerle olan daya
nışmayı artırmak için Ankara'ya kadar yürünmesi 
önerisini sendikalarına ilettiler. Bu önerinin sendika 
tarafından kabul edilmesi üzerine de, Ankara'ya kadar 
sürecelç olan beş günlük zorlu yürüyüş başladı. 

21 Haziran günü Mersin'den yola çıkan grevd işçi
ler ilk durak olan Silifke'ye ulaştıklarında kendilerini 
polis ve jandarma birlikleri karşıladı ve Sil ifke'ye gir
melerine izin verilmedi. Sendika yöneticileri ile idari 
makamlar arasında yapılan görüşmelerden sonra, yal
nızca bir saatlik yemek molası için Silifke'ye giril
mesine izin verildiği açıklandı. Silifke'de demokratik 
kuruluşların üyeleri tarafından karşılanarak ağırlanan 
işçilerin geceyi burada geçirmelerine de izin verilmedi 
ve grevciler geceyi Silifke'nin 5 kilometre ötesindeki 
dağlık bir bölgede geçirdiler. Soda işçileri Mut'a gel
diklerinde de benzer bir durumla karşılaştılar. Bu kez 
gene jandarma ve polis tarafından karşılanan işçileri 
karşılamak isteyen gençler Halkevleri binasına 
kapatılmış ve dışarı çıkmaları önlenmişti. Gene de iş
çilerin demokratik güçlerle dayanışması engelleneme
di ve otobüslerle Mut'un içinden geçen greveiler 
büyük bir tezahüratla uğurlandılar. 

Karaman'da tekstil işçileri ve demokratik kuruluş-

ların temsilcileri tarafından karşılanan işçilerin yol
da karşılaştıkları Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ı 
"Soda Devletleşsin!" talebiyle karşıladılar. Sükan'ın 
grevcilere yanıtı, onları görmezlikten gelmek ve diğer 
�raftan da onların bu talebini duymamak için elleriy
le kulaklarını tıkamak oldu. 

Gölbaşına vardıklarında karşılarında tüm demokra
tik güçlerin temsilcilerini bulacaklarını sanan ve ken
dilerine sendika tarafından da öyle sl!rlenen işçiler, 
burada kimi sendika yöneticilerinin yalnızca IGD ve 
benzeri örgütlere haber vermeyi "tercih" etmesi sonu
cunda, yalnızca bu örgütl�rden gelenler tarafından 
karşılandılar. Sendika tarafından ikinci gün haberdar 
edilen öteki demokratik kuruluş ve sendika temsilcile
ri eylemin başarıya ulaşması için zorunlu olan 
demokratik  dayanışmanın gereğini ancak ertesi gün 
yerine getirebiidiler. Böylesi dar hesapların, kendi 
gruplarının sloganlarını söylemeyi bu eylemin başarı
ya ulaşmasının üzerinde gören kimi goşis! grupların 
benzer hesaplarıyla çakışması sonucunda grevci Soda 
işçileri, belirli bir süre dar grup hesaplarının birbiriy
le çekişmesini izlemek zorunda bırakıldılar. 

Hükümete bir heyet göndererek sorunlarını aktaran 
ve yanıt bekleyen grevci işçiler hala Ankara'ya sokul
muyorlar. Bu arada TIp Ankara lı Başkanı Zeki Kılıç 
ve bazı CHP milletvekilleri tarafından da ziyaret edi
len grevciler sorularının yanı!ını alıncaya kadu be k
lemeye, çıkartılan tüm engellere karşın dayanışma la
rını arttırarak başarıya ulaşmaya ve grevi sonuna 
kadar sürdürmeye kararlılar. 
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Gercek ücretler ız  Mart döneminin 
• 

1 9 73 'de 31 , 38 Lira olan günlük 
ücretler 1 9 78 'de 31 . 05 Lira oldu 

Yıllar Brüt Ücret Net Ocret Fiyat Endeksi Reel Brüt ücret Reel Net ücret 
TL. TL. Puan TL. TL. 

1971 38.32 31 .70 100,0 39,32 31 .70 
1972 43.88 34.66 11 5,4 38.02 30.03 
1973 54.41 41 .27 131 ,5 41 ,38 31.38 
1974 68.26 50.27 163,0 41 ,88 30.84 
1975 85.55 59.47 197,5 43,32 30.11 
1976 1 1 5.30 89.20 232,0 49,70 38.45 
1977 146.53 109.64 292,3 50,13 37.51 
1978 207.93 146.95 473,2 43.94 31.06 

1978, işçi ve emekçilerin ya· 
şam koşulıarının daha da güçleş· 
tiği bir yıl oldu. Burjuvazi açı' 
sından ise karların rekor dü· 
zeylere ulaştığı bir yıl. Buna kar· 
şın, gazetelere verilen tam sayfa 
ilanlarda, dergilerinde, broşürle· 
rinde, radyo·TV mikrofonların· 
da, enflasyona, ücrederde mey· 
dana gelen artışların neden oldu· 
ğu go'rüşünü, savunarak, bu gidişe 
artık "dur" deme zamanının gel· 
diğini hükümete hatırlatıyorlar· 
dı. 

brüt ortalama günlük kazanç 207 
lira 93 kuruşa çıkarken, net or· 
talama günlük kazançlar da 146 
lira 34 kuruşa yükselmiştir. Se· 
kiz yıllık dönem içinde, brüt üc· 
re!te meydana gelen artış yüzde 
42, net ücre!te ise yüzde 34'dür. 
Net ücretin yüzde olarak daha 
dyşük çoğalma göstermesinin ne· 
deni, brüt ücreder yükseldikçe, 
sağlanan artıştan daha yüksek 
oranda vergi kesilmesidir. 

oranında arttığından, 1 974 ger. 
çek ücret düzeyi, üç yıl öncesi· 
nin de altına, 30 lira 84 kuruşa 
düşmüştür. 1 978 yılında ise, işçi· 
lerin eline net 146 lira 95 kuruş 
geçmesine karşın, net reel ücreti 
1 971 'deki düzeyinin de altına 

Net ücretlerin 1971·1978 dö· 
-neminde, yüzde 34 oranında art· 
masına karşılık, aynı dönem 
içinde fiyatlar yüzde 62'lik bir 

altına düstü -
. 

düşmüş ve 31 lira 5 kuruş ol· 
muştur. Tüm sigortalı işçilerin, 
geçtiğimiz yıl, bir gün içinde ka· 
zandıkları gerçek ücret 146 de· 
ğil, 31 lira 5 kuruştur. 

Öte yandan, 1978 yılındaki 
ortalama işçi ücretlerinin kamu 
ve özel sektör ayrımına ilişkin 
verileri de, önceki yıllarda oldu· 
ğu gibi, tüm sektörlerde özel ke· 
simin, kamu kesimine göre daha 
düşük ücret verdiğini göstermek· 
tedir. Sosyal Sigortalar Kurumu 
tarafından hazırlanan bu verilere 
göre, geçen yıl kamu kesiminde· 
ki ortalama ücretler 244 lira 46 
kuruş iken, özel sektörde 185 
lira 56 kuruşta kalmıştır. Yuka· 
rıdaki net reel ücret hesaplama· 
sının, 207 liralık brüt ücret üze· 
rinden yapıldığı hatırlanacak 

olursa, özel sektördeki 1855 lira· 
Iıı.. ücretin, 31 liranın da altında 
bir gerçek net ücret düzeyinde 
olduğu ortaya çıkacaktır. 

Bu yıl temel tüketim malla· 
rına yapılan bir dizi zammın et· 

kisi, henüz tüm ağırlığı ile ücret· 
ler üzerindeki etkisini gösterme· 
miştir. Ancak, en geç Temmuz 
ayı sonlarına dek, 5600 liraya 
yükseltilen asgari bir ücreti, fiyat 
artışlarının ne denli çabuk eritti· 
ği, getirilen artışın aslı� bir 
"hiç" olduğu, geniş emekçi yı· 
ğınlarca, temel gereksinimlerin 
daha az tüketilmesi ile görülebile
cektir. laten yaşanan da budur. 
Burjuvazi, tüm olanaklarını kul· 
lanarak, güç yaşam koşullannın 
gerçek sorumlusunun kendısi 
olmadığını kanıdama Çabası içi. 
ne girmiştir. Bizzat kendileri 
tarafından 1 978 için "sıkıntılı", 
bir yıl tanımı yapılmasına karşın, 
aşırı, karlar, kılıfın minareye uy· 
madığını göstermektedir. 

Sıkıntı yıllardır tek bir sınıfın 
sırtındadır ve bu sınıftan, işçi 
sınıfından, giderek daha çok öz· 
veri istenmektedir. Özveri istene
meyecek günlerin çok yakın 01· 
duğu bilindiği halde ... 

Enflasyondan, diğer bir de· 
yişle, sürekli fiyat artışlarından 
şikayet eder görünen burjuvazi· 
nin, bu olgunun emperyalist· 
kapitalist sistemin doğal bir has· 
talığı olduğunu açıklaması beko 
lenemez. Ancak, bu yakınmalar, 
varlığını sürdürebilmek için daha 
çok yatırım yapmak, daha ucuz 
işgücü ve hammadde sağlamak, 
"Daha yüksek" fiyattan mal sat· 
mak ve daha , çok kar . etmek 
mantığı ile hareket eden burju· 
vazinin, "ücret artışlarından etki· 
lenmeseydi, 1978'deki kar oranı· 
nın hangi düzeyde olacağı" soru· 
sunu getiriyor akla ister istemez. 

. artış göstermiştir. 1971 yılında 
1 00  liraya alınabilen bir mal, 
1 975 yılında 1 97,5 liraya, 1977 
yılında 292 liraya, 1 978 yılında 
ise 473 liraya alınabilmektedir. 
Diğer bir deyişle, 197; 'de 1 00  
lira ödenerek, 100 lira değerin· 
de bir mal alındığını varsaydığı· 
mızda, sekiz yıl sonra 100 lira 
ödenerek ancak 21 lira değerin· 
de'mal alınabilmektedir. 

12 Mart'ın zor koşullarına dolru 

1978 yılındaki ortalama ka· 
zançlar, Sosyal Sigortalar Kuru· 
(I1u tarafından 207 lira 93 kuruş 
olarak açıklanmıştır. 197"1 yılıIT' 
dan sonra işçi ücrederinde mey· 
dana gelen artışlar, fiyat artışla· 
rıyla birlikte dikkate alınarak he· 
saplandığında, hayli ilginç 
sonuçlar çıkmaktadır ortaya. 
Geçen yılın 207 lira 93 kuruşluk 
ortalama ücreti yakacak, giyecek 
yardımları vs. gibi yan ödemeler 
ya da sosyal yardımları kapsama· 
maktadır. Buna karşılık, fiyat ar· 
tışlarına ilişkin resmi endeksler· 
de de, ücretlerin yarısından fazla· 
sını silip süpüren kiralardaki ar· 
tışlar yer almamaktadır. 

1971 ·1978 yıllarını içine alan 
sekiz yıllık dönemde, fiyat artış· 
larıyla birlikte hesaplandığında, 
ücreılerin yalnızca iki yılda, 
1973 ve 1976 yıllarında artış 
gösterdiği, diğer altı yıl içinde 
net ücretlerde gerileme meydana 
geldiği belirlenmiştir. 

1971 yılında 39 lira 32 kuruş 
olan ortalama brüt ücretten, bir 
işçinin eline geçen net ücret 31 
lira 70 kuruş iken, 1978 yılında 
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'Ortalama işçi ücretleri, fi· 
yatlarda meydana gelen hızlı ar· 
tışların etkisinden arındırıldığın· 
da, gerçek artışın, daha doğru 
bir deyişle azalmanın hangi oran· 
da olduğu açıkça ortaya çık· 
maktadır. Ekonomi dilinde "reel 
ücret" olarak tanımlanan bu üc· 
retler, 1 971 'den 1978'e kadar 
brüt ve nette şu gelişimi göster· 
miştir: 

1971 yılında 39 lira 32 kuruş 
olan brüt ücretlerin, 1974'te 68 
l ira 26 kuruşa yükseltilmesine, 
yani 28 liralık bir artışına karşın, 
fiyat artışları daha yüksek oldu· 
ğundan, ücretteki gerçek artış, 
2,5 lira olmuştur. 1978'e gelindi· 
ğinde 207 lira 93 kuruş olan 
brüt ortalama ücretin, işçi ve 
emekçiler elindeki gerçek satın 
alma gücü 43 lira 94 kuruştur. 
1971·1978 yılları arasında, işçi· 
nin brüt ücreti gerçekte 462 ku· 
ruş artmıştır. 

Net ortalama günlük kazanç· 
lar için yapılan aynı türdeki kar· 
şılaştırma ise çok daha çarpıcı 
sonuçlar vermektedir. 1971 'de 
net ücretler ve net reel ücretler 
ortalama 31 lira 70 kuruş iken, 
1971 yılında net ücretler 50 lira 
27 kuruşa yükselmiş, ancak aynı 
süre içinde " yatlar da yüzde 24 

ALMAN 
TURİSTLERINİN 

AlıŞKIN 
OLDUKLARI 

STANDARTLAR 
TÜRKİYE'DE DE 

KURULMALIYMIŞ 

Türkıye'deki otel ve öteki 
turistik kuruluşlann yönetim· 
lerine ortak olmak isteyen Fe· 
deral Alman turizm şirketleri, 
konu ile ilgili olarak Türkiye 
Hükümeti yetkiJileri ile temas· 
lannı sürdürüyorlar. Türkiye'ye 
gelen Federal Alman Sosyal 
Demokrat Partisi'ne mensup üç 
milietvekili, 4 tur organizatörü, 
4 turizm sanayii temsilcisi ve 4 
turizm yazanndan oluşan bir 
Alman heyeti geçen hafta Tu· 
rizm ve Tanıtma Bakanı Alev 
Coşkun, Başbakan Yardımcısı 
Hikmet çetin ve CHP Genel 
Sekreteri Mustafa Ustünda� ile 
görüştü. Alman Heyeti'nın baş· 
kanı Sosyal Demokrat Partisi 
16 bin Alman turistinin geldi· 
�Ini, bu rakamın her yıl yaban· 
cı ülkelere seyahat eden 30 mii· 
yon Alman turisti ıçınde çok 
küçük bir rakamı oluşturdul!u. 
nu belirterek, "Alman turistle· 
rlnin alışkın olduklan turizm 
standartlannın Türkiye'de de 
kurulması" gerekti�lnl söyledi .. 

YERLl MALI 
SERMAYE AVRUPA 

p IYASALARINDA 

Türkıye Iş Bankası 'na, Fede· 

ral Almanya'da 7 şube açma iz· 
ni veren Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi, Cumhurbaşkanı' 
nın onayına sunuldu. Kararna· 
me onaylandıktan sonra, Iş 
Bankası yetkilileri Alman Ban· 
ka Merkezi iie görüşmelere baş' 
layacaklar. Alman Banka Mer· 
kezi'nin, Iş Bankası'na 7 adet 
olmasa bile, özellikle Türkiye'li 
işçilerin yo�un oldu�u bazı 
kentlerde şu be açma olan�ı 
tanıyabilece�i belirtiliyor. 

AKKUYU NÜKLEER 
SANTRALl ıÇIN 

KREDİ ANLAŞMASı 
ONAYLANDı 

Mersin'in Akkuyu bölgesin. 
de kurulacak Akkuyu Nükleer 
Santralı projesinin müşavir ve 
mühendislik hizmetlerinin fi· 
nansmanı Için ısviçre 'nin 
Swiss Bank Corporation ile Im· 
zalanan kredi anlaşması, Ba· 
kanlar Kurulu'nca onaylandı. 
Banka tarafından sa�lanan 17,4 
milyon ıSviçre Frangı tutann· 
daki kredi, on eşıt taksitte tak· 
sitle ve yılda 5,25 oranında 
faizle geri ödenecek. 

ECZACıBAŞı 'NIN 
BEKLEDım TEŞVİK 

ORHAN ALP 'TEN GELDİ 

Eczacıbaşı Holdıng'In Bile· 
clk'te kuraca!!ı "Saç ŞekiJIen· 
dinne TesiSıeri "ne ilişkin proje, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlıııı 
tarafından teşviklendirildi. 466 
milyon liraya malolması bekle· 
nen yatınm projesi ıçın yüzde 
60 oranında yatınm Indirimi 

EkCNClt\1j 
. lHABERLER 

26,6 milyon lira), yüzde 100 
gümrük bal!ışıklı�ı ( 38 milyon 
lira) kolaylıklan tanındı. 

RAKAMLARLA 
DIŞ TİCARET :o\Çlcı 

Bu yıl Ocak·Mayıs dönemin· 
de, ihracat için öngörülen 2,75 
dolarlık hedefin yüzde 37'si 
gerçekleştirilebiidi. 5,6 mllyar 
dolarlık revize Ithalat hedefine 
göre gerçekleşme ise yüzde 
34,2 düzeyinde. Mayıs ayı so· 
nunda 905,4 milyon dolar olan 
dış ticaret açıltt, geçen yılın eş' 
dönemine göre yüzde 13 ora· 
nında, 1977'nln eş dönemine gö 
re de yüzde 44 oranında azalır· 
ken, 1974 yılından bu yana en 
düşük düzeyine geriledi.. .  

IMF TÜRK URASı'NIN 
DECERlN I 47 URA 

K ABUL EDIYOR 

Kur ayarlamasına ilişkin Ba· 
kanlar Kurulu Karan'nda, TL'· 
nin ABD Dolan karşısındaki 
de!!erinln 35 liraya düşürüldü· 
!!ünün belirtilmesine karşın, 
IMF, Lira 'nın dolar karşısında· 
kı gerçek kurunu 47 Ura 10 ku· 
ruş olarak kabul edIyor. Fon 
tarafından, ayda ıkı kez yayın· 
Ianan "IMF Survey" adlı dergi. 
nın son sayısında 85 Uralık kur 
"Geçicl bır destekleme" uygu. 
lam .. ı olarak nltelenlyıır .. .  



TÜSIAD' ın 
yedek gücü 
Türk-Is'te 
neler ofuyor � 

Türk�,'in son Genel 
Kurulu'nda yapılan AP -

MHP çıkartması sonucu iş
bqına ııelen İbrahim De
Dizder ve ,ürekUl, Türk· 
Iş 'i daha da gerici bir ko
numa götürmek için dört 
elle işe aanldılar. Genel 
Kurul'da fqist çetelere 
sosyal demokret sendikacı· 
lara karşı bekçilik yaptıran 
bu ekip, şimdi aynı çevre
lere borçlannı ödemek 
için adeta yan,ıyor. Anla· 
,ılıyor ki, döktükleri bütün 
ter, bütün çabalan, Türk
ı,'i fafist hareketin yede
iline sokmak için. 

İbrahim Denizcier ve e
kibi yönetimi Halil Tunç' 
dan devraldık:tan ıonra, 
yaptıklan ilk açıldamada, 
Topluma! Anla,ma'nın 
yenilenmeııi için hüküme· 
ta çai!n yaptılar ve o ııün· 
den bu yana da hükümete 
kartı MC partilerinin ya· 
nındaki oaflannı netle,tir
diler. Şimdi artık hüküme
tin dü,ürülmeııi amfimleri
nin içinde, hattii en bqın· 
da yeraJanlar arasında bu
lunuyorlar. 

Türk·l, ıcra Kurulu, hü
kümetin dÜfürülmeııi için 
MC partileri ve tekelci bü
yük burjuvazinin örııütle
riyle ortak bir çalı,ma içi
ne Kirdi son ııiinlerde. Geç
tiRimiz haftalarda, TüSl
AD'ın paralı muhtıralanna 
paralel bir biçimde, hükü
mete bır muhtıra verdi 
Türk-I,. 1 1  Haziran günü 
Başbakan Ecevit'e verilen 
muhtıralardan biri, "Son 
ekonomik kararlarla ilKili 
Türk·l, ııörüşleri" başlıitı· 
nı tqıyor. Bu muhtıra, 
Türk·ı,'in en az Ileçim in
dirimi, zaınlarla Ilgili ön
lemler, kira ve konut soru· 
nu, i,sizliltin azaltılması i
çin önlemler, kamu kuru
lu,lannda partizanlıita son 
verilmesi i enerji buhranı· 
nın çözümlenmesi, top· 
lumsal anlaşmanın uyııu
lanınayan kısımlannın uy
ııulanması, ııibl konularda
ki ",öriiflerini" içeriyor ... 

Bu lıörÜfler, Türk·lş'in 
nasıl bir TüSIAD özentlsi 
oldultunu ya da bazı işleri 
nasıl TüSIAD adına üstlen
diltini ııösteriyor. Türk-I, 
ıcra Kurulu, KİT'lerin "ha
zIneye yük olma durumu· 
na Iletirilmesi "nden hayıl· 

lanarak, tekellerıe Ortak 
kayiılan paylaşmaktan ka
çanın.ıyor. İbrahim Deniz
eler ve ekibi, gene tekeller 
adına, döviz sıkıntuıından 
kaynaklanan nedenlerle 
bazı işyerlerinin kapatıl
ması sonucu açıkta kalan 
işçilerin istihdamı ve dö· 
nen çarklann durdurulma
.ı sonucu açıkta kalım işçi
lerin istihdamı ve dönen 
çarklann durdurulması i· 
çin döviz tahsisine öncelik 
tanınmasını istiyor. Işçi sı· 
nifının çıkarlannm tekelci 
büyük burjuvaziye peşkes 
çekilmesi için, toplumsal 
anlatmanın daha etkin bir 
biçimde uyııulanmaya ko
nulması da Türk-lş'in hü
kümetten istedikleri arasın· 
da yeralıyor. 

Muhtıralardan ikincisi 
·de, "çözüm bekleyen baiı 
sorunlanmız" bqlıltını ta· 
,ıyor. Türk-ı,'in en acil 
çözüm bekleyen sorunla
nndan birini 'u sözlerden 
öltreniyoruz: "Dünya Ko
münist l,çi Sendikalan 
Konfederasyonu 'nun Praıf' 
da yapılan Konçesi 'nde ül· 
kemiz aleyhine bazı karar
lar alınmıştır. Bunlara ait 
bir Karar Metni, Başbakan 
Sayın Ecevit'e kapalı bir 
zarfla sunulmu,tur." Bu 
konuda Türk-lş'in ııizli bir 
karar metniyle sundultu 
IÖl'Ü4ü antikomünizmin en 
kaba bir saldıruından 
başka bir şey deltil. Bu ça
ba, daha önce Tercüman'ın 
DİSK 'in Dünya Sendikalar 
Federasyonu (WFTU) Ile i· 
li,kileri hakkında yürüttü
ltti antikomüniat kampan· 
yanın yeniden canlandırıl
muını amaçlıyor. N e var 
ki, antikomünizmin bu 
denli kabasının da tutması 
artık ümitsiz bir çabanın ö
tesine geçemiyar. 

Türk-lş'in hükümete yö
nelik Ilirişimleri yalnızca 
bu iki muhtırayla kalmadı. 
ıbrahim Denizcier ne denli 
işçi dostu !;ıir lider oldultu
nu kanıtlamak için, Odalar 
Birlilti'ne i,birlilti teklif et· 
ti! Hem de, "ülkenin milli 
birlik ve beraberliltinin ko· 
runması" libi "erici amaç· 
lar ultruna. Oy .. , ülkenin 
milli birlik ve beraberlilti
nin Odalar Birlilti ile bir
likte nasıl .. ltlanacaltına, 
işçi ve emekçi kItleler bu-

güne dek birçok kereler 
taruk olmuşlardı. 

ıbrahim Denizcier adlı 
gerlcinin, Me'ci, antikomü
niat tutumunun doltruıu 
beklenmedik ölçüde azııın 
bir çıkışına da tanık ol
duk. Denizcier, Kıbns'ta 
toplumlararası ııöri!şmele· 
rin sürdültü ııünlerde yaptı
ltı açıklamada şunlan di
yordu : "Amlar boyu Türk 
olan Kıbns'ın Maraş bölge
si kızıl emperyalistlerin is
telti üzerine Rum kesimine 
tealim edilemez, ödün ola· 
rak verilemez. Ada'da Kıb· 
nı'lı Türk'ün katledilmesi
ni önlemek için bulunan 
Türk askerine emperyalist 
lfÜçlerin oyuncaıtı diyecek 
kadar kendinden ııeçmiş 
rejim ve Türk düşmanlan 
tarafımızdan .. ptanmışw<. 
DİSK'in üyesi bulundultu 
ve son ııenel kuruluna 
büyük bir heyet halinde 
katıldıklan WFTU (Dünya 
Komünist l,çi Sendikalan 
Konfederasyonu)nun 1979 
Haziran ayı başında Pr8lf' 
da yaptıltı konçede, ülke
miz aleyhine alınan karar
Ian ayaııa kalkarak a1kı,la
yan ve on.ylayan bu vatan 
hainleri, iddialannı daha 
da ileri ııötürerek yıllardan 
beri Türk cemasti liderlilti· 
ni yapan ve seçimle işba,ı
na lieImiş KTFD Başkanı 
Rauf Denktaş'ın ııörevden 
alınmasını bile istemekte
dirIer." 

Bu sözlerin Türkeş'In 
ya da bir başka MHP lide
rinin sözlerinden farkını 
anlamak Ilerçekten güç. 
Türk·lş'in gerici oyunlann 
içine bu ölçüde sokulması, 
kuşkusuz, tekelci büyük 
burjuvazi ve onun i,çi sını
fı içindeki &an sendikacıla· 
n ve gerici·faşist partiler e
liyle hazırlanmı, oyunlar 
sonucu gerçekleşti. Türk
ı,'in tekelci büyük burju
vaziyle birlikte, demokra· 
tik lfÜçlore karşı ııeçtiııi 
saldınya ve hükümetin dü· 
,ürülmesine yönelen Kiri· 
timlerinin önüne geçmek 
ve i,çi sınıfının başına 
mu .. llat olan ıbrahim De
nizcier, Sadık Şlde Kibi 
ııangsterlerin, Türk·lş'in 
tepesinden temizlenmeleriı 
her zaman gündemde ola
caktır. 

• • •  

Yatko Labka 
Matematikle ilgimiz, ortaokul ve 

lise çağlarımızın "sınıf geçmek - sinıf
ta kalmak" cenderesinin içinde haşlaıi
dı kaldı. Doğal olarak da pek tatlı anı
lar bırakmadı matematik öğrenimimiz 
bizde. Hele hele, ilgi, yetenek, beceri, 
yönseme alanları fen bilgilerinin sınır
larına yaklaşmayan bizim gibiler için 
matematik dersi bir dudağı yerde, bir 
dudağı gökte dev gibiydi, yedi başlı 
ejderha gibiydi. Tuttu mu adamı çar
pıverirdi. Sınıfta kaldığının resmiydi.._ 

Bendeniz öyle korktum ki, bu 
matematik dersinden hiç sınıfta kal
madım._. 

Ne yar ki, bütün bu soğuk yüzüne 
karşın matematik bizde sert, haşin 
ama babacan bir adama duyulan say
gıya benzer saygı bıraktı. Hatta aritme
tiğin basma-kalıbını aşıp da cebir, geo
metri, trigonometri dallarına adım at
tıkça sevimlileştiğini bile söyleyebili
rim. 

Acaba matematiğin sert yüzü biraz 
da bu dersi okutan hocaların yüzünden 
mi ileri geldi diye sorarım kendime. 

"- On allahın. Dokuz peygamberin. 
Sekiz benim. Yedi senin ! . .  .. 

Beyninizle kuş tutsanız, en fazla 
"7" numara alabileceksiniz ' demekti 
bu ... üst gösterge rakkamları böylesine 
kırpllınca sizin sıfıra yaklaşmanız da o 
kadar doğal oluyordu .... 

Amacım öğrencilik anılarımı anlat
mak değil. 

• • •  

Bütün bilgi ve bilimler toplumSaı 
yaşamın, maddi yaşamın zeminine da
yandığı için birbirleriyle ilgi, ilişki, 
bağlantı ve etkileşim içinde değiller 
midir? Bütün bilimlerin kendi içindeki 
kuralları dışında birbirleriyle ilgi ve et
kileşimini sağlayan kurallar olsa gerek
tir: Ve. işte bu nokta son derece kritik, 
duyarlı ve incelikli bilimsel bir özeni 
gerektirecek önemde olmalıdır ... 

Diyeceğim şu: alın aritmetiğin katı 
kurallarını uygulayın kimyaya. Olur 
mu? Uygulayın fıziğe, olur mu? Hatta 
alın onu uygulayın cebire, geometriye. 
Olur mu? 

Alın aritmetiği uygulayın yaşama. 
Tahrip edersiniz, yıkarsınız, kuru

tursunuz ve dahi cozutursunuz ... 
Bir oranda burjuva politikasının 

hantallığını, kabalığını, hoyratlığını bi
raZ aritmetikle anlatabilirsiniz. Ancak 
burjuva ideolojisinin boyutlarını gör
meğe, sezmeğe, çözmeğe bu da yet
mez ... 

Biraz geometri yapmak da yetmez. 
Iki noktayı biJleştiren çizgi Uç deği

şik nitelikte değil midir örneğin: 
Düz çizgi, eğri çizgi, kırık çizgi. .. 
Iki noktayı birleştiren düz çizgiye 

de "doğru" denmez mi? Acaba her za
man iki noktayı birleştiren dilz çizgi 
gerçekten doğru mudur? ... 

Bunlar kağıt ilzerinde, yüzeysel ola
rak saptanan gerçeklerdir. Ya bunları 

uzaya yerleştirirseniz ne olur? Hepsi 
daha değişik, farklı, gelişi k konumlar 
kazanmazlar mı? Daha başka ilgi ve iliş
kiler sistemine sarınmazlar mı? 

Bilmiyorum ama matematiğe saygı 
duyacak bu kadar bilgi edinebiidiysek 
bu bile az şey değildir diyorum ... 

• • •  

Yaşadığı ülkeye, topluma, yaşama 
ve dünyaya yüzeysel bir geometriyle, 
"2 kere 2 dört", "lO'dan S çıktı, kaldı 
S" aritmetik kurulu�uyla bakan arit
metikçilerin sefaleti gündemimizıle. 
Yatko Labka'ların düşünsel sefaleti .. _ 

Yatko Labka'yı merak etmeyin. O 
bir prototiptir. Hergün karşılaştığınız, 
okuduğunuz, gördüğünüz, duyduğu
nuz, dinlediğiniz bir sefaletin adıdır 
Yatko Labka ... Aptal Yatko diye öf
kelendiğinlz de olur bazen. D;ıha güzel 
ve gerekli alanlar için kullanacağınız 
öfkelerinize yazık değil midir? 

Yatko Labka bir küçük burjuva bil
giçliğinin, kariyerizminin, acı ve 
coşkularıyla küçük burjuva devrimcili
ğinin, kestirmeciliğinin, ilericiliğinin, 
demokratlığının, sosyalistliğinin adı
dır. Sanatçılığının, yazarlığının, çizer
Iiğinin, düşünürlüğünün adıdır. __ 

"Sınıf" meselesine aklı yatmıştır. 
Onu konuşur. KlVıramadığl sorun kar
şısına çıkınca: 

"- Tabii ki, bu sorunun çözümü sı
nıfsaldır" der. 

Sağa sarmısak, sola soğan demez el
bette. Solcudur. Ve bu yüksek övünç 
kaynağına dikiverir bayrağını: 

"- Biz solcular ... " 
Işçi sınıfı derseniz. Yatko Labka ca

hil değildir ki: 
"- Işçi sınıfının iktidarı" der ... 
Söz uzatmayalım Yatko Labka'larl 

duyuyorsunuz, okuyorsunuz. 
Ama işler işçi sınıfının politik hare

ketine gelince, örgüt sorununa gelince 
işler çatallaşır. 

Işçi sınıfının partisi deyince işler 
karışır. Yatko Labka'lar asıverir surat
larını. 

Yatko Labka'lar çeşıtleniverir. Ki
misi "partiyle olacak iş değil bu" der. 
Kimisi "burjuva yasaları Izin vermi
yor" der. Kimisi "sosyal demoknt, 
mosyal demokrat ama bir tane yar" 
der. Mosyal Demoknt, bakar ki, Mos
yal Memokrat oldu_ Ne yap;ıcaktır bi
zim Yatko Labka'mız? Ne yap;ıcaktır 
aritmetik-politik bilginimiz. Dün "p;ır
ça pörçük" dediği hareketı birleştir
mek görevi de omuzlarına çökilverme
miş midir şimdi? ıkı noktayı birleşti
ren düz çizgi "doğrudur" diyecektir ... 

Ah Yatko Labka'lar!... Ne l O'u 
Allaha, ne 9'u peygambere bıraktınız, 
S 'ten yukarısını kapattınız ... 

Matematiği sevimsizleştiren hocalar 
sizden daha sevimliydiler Yatko labka' 
lar. 

Kusur senin değil, bir prototipsin 
sen Yatko labka ... 

FfRHAl GUN 
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GENCA Y ŞA YLAN 

Öğrenci gençliği siyasal hare
keti ve eylemlerinin uzun bir sü
reden beri ülkenin en güncel so
runlarından birini oluşturduğu 
konusunda değişik çevrelerin dü
şünce birliğine ulaştığı görül
mektedir_ Gerçekten de birbirle
rine tamamen zıt yönde siyasal 
talep ve ideolojilerle ortaya Çı
kan gençlik örgütleri ya da çok 
büyük bir kısmı öğrencilerden o
luşan örgütler kıyasıya bir kavga 
vermekte, bir terör dalgası toplu
ma egemen olmaktadır_ 

Kuşkusuz bütün bu çatışma 
ve terörün altında faşizmin ikti
dar tırmanışının yattığını söyle
mek olanaklıdır_ Ancak bu temel 
doğrunun yanında ve bununla i
lişkili olarak gençlik hareketi ü
zerinde durmak, olguyu her yö
nü ile tartışmak gerekmektedir_ 
Bugüne kadar ülkemizde, öğrenci 
hareketinin oluşumu ya da okul
ların son derece politize olması
nın nedenleri üzerinde pek durul
madığı, bu alanlarda ciddi sayıla
bilecek çalışmaların ortaya çık
madığı söylenebilir_ Toplumun 
çeşitli kesimleri ve aydınları, 
farklı nedenlerden kaynaklansa 
da bu sorunu her yönı; ile tartıŞ
maktan kaçınmakta; suskunluk 
ya d; başka bir deyişle öğrenci 
olaylarını bir bütün olarak değil 
ancak bazı sonuçları açısından 
ele almak durumu ile karşı karşı
ya bdunulmaktadır. Nedeni ne 
olursa olsun sözü edilen bu duru
mun büyük bir eksiklik olduğu a
çıktır ve toplumsal yaşamımızda 
böylesine önemli bir rolü olan 
gençlik olayları ya da öğrencı 
hareketinin ayrıntılı ve çok yön
lü olarak tartışılması gerekmek
tedir. 

Sorunu daha somut bir biçim
de ifade etmek gerekirse, gençlik 
hareketini Türkiye'nin siyasal sis
temi içindeki yeri ile ele almak, 
oıuşumunu, temel özelliklerini, 
sistemdeki diğer elemanlarla 
bağlantılarını ve sınırlılıklarını 
tartışmak gerekmektedir_ Böyle 
bir tartışmayı başlatmanın, belli 
ölçüde konl' ile ilgili suskunluğu 
azaltması bakımından da fayda 
sağlayacağı ümit edilebilir. Böy
le bir tartışmaya girerken ilk ola
rak belirtilmesi gereken nokta, 
tartışmanın üstünde yürütüleceği 
temel kabullerin ya da varsayım
ların neler olduğudur. Sözü edi
len varsayımlardan ilkinin, siya
sal çözümlemelerin toplumsal sı
nıf gerçeğine dayandırılmasının 
zorunluluğu olduğu söylenebilir. 

Bilindiği gibi belli bir tarihsel 
dönem içinde belli toplumsal sı
nıflar arasındaki ilişkiler, top
lumda yaratılan kaynakların bö
lüşüm, kullanım ve denetim bi
çimlerini belirlemektedir. Bu ol
gu siyasal dediğimiz ilişki ve dav
ranışların, ayni zamanda devlet 
de dahil olmak üzere tüm siyasal 
kurumların kaynağını oluştur
maktadır. Buna göre herhangi bir 
siyasal olguyu açıklamak, o an
daki toplumsal sınıfların konu-

Türkiye'de ve 
Dünya'da 

Dünya genç liği barış için savaşıyo,. 

muna ve aralarındaki ilişkilere 
karak olanaklı hale gelebilecek
tir. 

Bunun yanında diğer bir var
sayım da böyle bir siyasal 
çözümlemenin odak noktası olan 
"Gençliği" kavramsal açıklığa 
kavuşturmak için belli sınırlar i
çinde ele almak olarak belirlene
bilir. Gençlik sözcüğü ile tanım
lanan belli bir yaş kümesinin si
yasal 'eylemlerini tartışmak söz 
konusu olunca öğrencil ik statü
sünün ön plana çıkması doğaldır. 
çünkü çağımızda gençlik eylem
leri biçiminde ortaya çıkan siya
sal tepki çoğunlukla öğrenci ke
simi içinde oluşmakta, öğrenci 
gençliğin siyasal Örgütlenmesi ve 
eylemi onların okullarda bir ara
da bulunmalarında.n kaynaklan
maktadır. Böyle betimlenen bir 
varsayımın doğal ve herkesçe ka
bul edilen sonucu, gençlik denen 
kesimin kendi başına sınıfsal bir 
kategori oluşturmadığıdır. An
cak aşağıda ayrıntılı bir şekilde 
ele alınacağı gibi bu gerçek, öğ
renci eylemlerinin ve siyasetinin 
sınıfsal içerik taşımadığı anlamı
na gelmemektedir. 

GENEL OLARAK 
DÜNYA'DA 

öGRENCI-GENÇLlK 
HAREKETLERI 

Dünyanın her yerinde gençle
rin ya da öğrencilerin siyasete il
gi duyduğu ve özellikle daha adil 
bir dünya ya da toplum düzeni 
öneren siyasi akımlarla özdeşle
şebi Idiği genel olarak gözlemle
nen bir olgudur_ Bununla bera
ber 1 960'Iı yılların sonlarına 
doğru gelişmiş kapitalist ülkeler
deki yüksek öğrenim gençliğinin 
yoğun siyasal 'eylemlere girdiği 
görülmüş ve bu eylemler uzun 

bir süre dünya kamuoyunun bir 
numaralı sorunu olarak kala bil
miştir. Örneğin 1968 Mayıs ey
lemleri ile Fransız Üniversite 
gençliğinin yeni bir Fransız dev
rimini başlattığı ileri sürülmüş
tür.Bu dönemin öğrenci hareketi 
gerek yaygınlığı gerek şiddeti a
çısından gerçekten ileri boyutla
ra ulaşmış, bir çok düşünür ya 
da siyasetçi, öğrencilerin toplu
mu değiştirme içinde işçi sınıfı
nın yerini aldığını ileri sürmüş
tür. Bu dönemi� çok ünlü öğren
ci önderlerinden Daniel Cohen
Bendit kendini ıO'nci yüzyılın 
Karl Marx 'ı yerine koyarak, şöy
le demektedir: "Avrupa'nın üs
tünde bir hayalet dolaşıyor. öğ
renci devrimi hayaleti. Avrupa' 
nın bütün güçleri bu hayalete 
karşı mukaddes bir ittifaka gir
mişlerdir. Papa ve Merkez Komi
tesi, Kissinger ve De Gaulle, 
Fransız komünistleri ve Alman 
polis ajanları." Bendit'in yanında 
birçok Avrupa'lı ve Amerika'lı 
yeni-solcu aydınların aynı görüşü 
savundukları, işçi sınıfı partilile
rinin kurulu düzenin bir parçası 
haline geldiğini ve bu nedenle u
mudun öğrencilerde olduğunu 
belirttikleri görülmüştür. 

Bununla beraber bu görüşle
rin yanılgısı çok kısa bir sürede 
ortaya çıkmış ve 1 970'Ii yılların 
başlarında Avrupa ve ABD' de 
öğrencilerin siyasal eylemleri et
kinliğini yitirmiş, radikallikten 
uzaklaşmış ve artık üniversite dı
şına taşmayan bir konuma gel
miştir. Işçi sınıfının siyasal ör
gütleri ile ters düşen, onları tutu
cu luk ve revizyonizm ile suçla
yıp tek yolıin kendilerinin izledi
ği, devrimi şiddet yolu ile ger
çekleştirmek olduğunu belirten 
öğrenci hareketi en yüksek nok
tasına 1 968 - 69 yılında çıktık-

• •  

Oğrenel gençl 
tan sonra hızla etkinliğini kay
betmiş; bir siyasal hareket olarak 
gençliğin kitlesel desteğini kay
bettikten sonra "Whethermen", 
"Kızıl Tugaylar" vb. tipte küçük 
terörist grupların hareketine dö
nüşmüştür. 

Terörizmin dışında öğrenci 
hareketinin büyük boyutlara var
ması ve belli bir süre içinde öğ
rencilerin kitlesel desteğini sağla
ması doğal olarak toplum bilim
cilerin büyük ilgisini çekmiş, ko
nuyu inceleyen çok sayıda yapıt 
ortaya çıkmış ve çıkmaya devam 
etmiştir. Üzerinde esas olarak 
durulan sorun gelişmiş kapitalist 
emperyalist ülkelerin öğrenci ha
reketleri olmanıakla beraber sö
zü edilen çalışmaların ortaya 
koyduğu bir iki noktaya kısaca 
değinmekte yarar vardır. 

Sözü edilen çalışmaların orta
ya koyduğu i lk önemli sonuç, 
kapitalizmin evrenseı gelişiminin 
nasıl yüksek öğrenimin yapısını 
ve işlevini değiştirdiğini belirle
mesi olmuştur. Modem kapita
lizmin tekelci yapısı giderek uz
manlaşmış emeğe gereksinme 
göstermeye başlamış ve böylece 
ogrenim kurumları giderek 
emekçi kesimlere açılmak zorun
da kalmıştır, Böylece eskiden sa
dece egemen sınıflar adına dene
tim işlevini yürütecek kadroları 
yetiştirmekle yükümlü öğrenim 
kurumları emekçi kesimlere açı
lırken, yüksek öğrenim diploma
sı sınıf değiştirmeye yeterli bir 
araç olmaktan çıkmaya başla
mış, toplumda emekçileşme ora
nı büyük boyutlara varmıştır. 

Bunun yanında kapitalist top
luma özgün yabancılaşma gide
rek artan ölçüde kendini öğren
ciler arasında da göstermeye baş
lamış, öğrenim kurumları düzen 
için gerekli bilgilerin üretildiği 
yayıldığı ve pazarlandığı yerler 
haline gelirken entellektüel kim
liklerini de büyük ölçüde yi tir
mişlerdir. Öğrenim sistemi için
deki bilgi üretme ve denetleme 
toplumsal gerçeklerle uyumsuz
luk göstermeye başlayınca, bu
nalım ve yadsıma ideolojileri 
yaygınlık kazanmaya başlamış, 
öğrenciler varoluşçuluk, hipici
lik, ' terörizm vb. tipte düzene 
karşı çıkan akımlara yönelmiş
lerdir. Seks ve uyuşturucu mad
delerin kullanımının yaygınlığı 
da bu çerçevede düşünülmesi ge
reken olgulardandır. 

Işte bütün bu nedenler belir
tilen dönem içinde yaygın öğ
renci gençlik eylemlerine yol 
açmış; ancak bu somut neden
lerden bir kısmının görünüşte or
tadan kalkması (örneğin ABD i
çin Viet - Nam), öğrenci hare
ketlerinin toplumu değiştirecek 
güce sahip olmaması ve toplumu 
değiştirecek gerçek güç olan işçi 
sınıfının siyasal hareketinden ba
ğ ımsız olarak ortaya çıkması gibi 
nedenlerden dolayı önce yumu
şamış ve sonra yok olmuştur. 

Buna karşılık emperyalist-ka
pitalist sistemin denetimi altında 
bulunan çevre (kuşak) ülkelerde 
öğrencilerin siyasal eylemi ve ör
gütlenmesi etkinliğini korumuş 
ve bugünde varlığını sürdürmek
tedir. Kuşkusuz bu durum sözü 
edilen ülkelere özgü yapısal ne
denlerden kaynaklanmaktadır. 
Bir bakıma tüm sömürülen çevre 
ülkeleri kapsayan bir "öğrenci si
yaseti" (öğrencilerin siyasal eyle
mının çözümlemesi) modeli 
oluşturmak olanaklı ise de gerek 
bunun çok geniş bir çalışmaya 
gereksinme göstermesi gerek 
belli ölçüde temsil edici nitelikle
ri olan Türkiye ile ilgili somut ve
rileri bulmanın daha kolay olma
sı nedeni ile Türkiye'deki öğren
ci olayları üzerinde durmak daha 
gerçekçi bir seçme olacaktır_ 

TÜRKiYE'DE ÖGRENCi 
GENÇliK VE SiYASET 

Türkiye'de yüksek öğrenim 
gençliğinin s,iyasal rolünün, tarih
sel bir geleneğe sahip olduğu 
söylenebilir. Osmanlı i mparator
luğunda medrese öğrencileri, 
jön Türkler, j ttinad ve Teraki ha
reketi hep toplumun öğrenci �e
siminin siyasal hareketi olarak -, 
ortaya çıkmış ya da öğrenciler 
bu hareketler içinde en ağırlıklı 
kesimi oluşturmuşlardır. Özellik-
le 1 9'uncu yüzyılın sonlarında 
ortaya çıkan "genç Türk" bare
keti harbiye, tıbbiye, mülkiye gi-
bi yüksek öğrenim kurumlarında 
oluşmuş ve dünya siyasal litera
türüne öğrencilerin siyasal eyle
mini belirleyen kavram olarak 
girmiştir. Genç Türk hareketiyle 
başlayan, Ittihad ve Terakki ile 
gelişip Cumhuriyet Halk Partisi' 
ile tamamlanan siyasal çizgi için
de öğrenci gençliğin ağırlığı ade-
ta bir gençlik fetişizmi yaratmış
tır_ Bilindiği ,gibi kurulan rejim 
de "gençliğe emanet" edilmiştir. 

Böylece toplumda, gençliğin 
en sağlıklı ve güçlü siyasal etken 
olduğu görüşü uzun süre varlığını 
sürdürmüş ve bu etki 1 960 hare
keti ile tepe ııoktasına ulaşmış
tır. Bununla beraber burada göz
den kaçırılmaması gereken nokta 
Ittihad ve Terakki ile başlayan 
hareketin çok açık bir sınıfsal 
kimlik taşıyor olmasıdır. Hareke
tin temel ideolojik ögeleri, ulus
culuk, ulusal burjuvazi yaratma 
ve kapitalizm olarak belirlen
mektedir. Başka bir deyişle yük
sek öğrenim gençliğinin eylem
ci ola";k içinde yer aldığı siyasal 
hareket gayet açık bir biçimde 
burjuva devrimi niteliği göster
mektedir. Yükselen burjuvazi ve 
onun ideolojisi, bu toplumsal sı
nıfın en etkin olduğu kurumlar
dan biri olan yüksek öğrenimde 
egemen hale gelmiştir. Bilindiği 
gibi sözü edilen siyasal bareket 
bir taraftan feodal yapıları tas
fiye ederken diğer taraftan da 
yeni düzene uygun bir kurumsal
laşmayı ortaya ç ıkarmıştır_ Kısa-



ğin siyasal yönelişleri 

Gençlik i{'7ı güvenli bir geÜ!cek, emperyalizmin ve sauaş odaklarının yenilme.in; gerektiriyor . . \ 

c� özetlemek gerekirse Türkiye' 
nin özgün kapitalistleşme koşul, 
I�rı içinde burjuva devrimi yürü
tülürken yüksek öğrenim gt nçli
ğinin siy�al eylemi önemıi bir 
rol oynamıştır. Bu rol nedeni 
ile gençliğe adeta karizmatik bir 
kimlik kazandırılmış ve 1 960 ha
reketi ile bu karizmanın tepe 
noktaSına ulaşılmıştır. 

1 %0 sonrası Türkiye toplu
munun siyasal yaşamının temel 
belirleyicisi işçi sınıfı it;feolojisi
nin örgütlü bir biçimde ortaya 
çıkm�ı olmuştur. Bu döneme 
udar yoğun biçimde b�tırılan 
ve ülke yaşımını etkilemesine 0-
Lınak verilmemeye çalışılan işçi 
sınıfının politik örgütlenmesi ar
tık karşı konulmaz bir biçimde 
siyasal yaşama girmiştir_ Bu ge
lişmenin gençlik, özellikle öğ
renci gençlik üzerinde büyük bir 
etkisi olmuştur. Bu etkilemenin 
sonucu ise. gençiliğin siyasal ey
leminin giderek sosyalizme açık 
bir çizgiye kaym�ı biçiminde 
ortaya çıkmıştır. Böylece o za
�na kadar burjuva devrim süre
ci içinde yer aLın öğrencilerin si
y�al eylemi hızla anti-upitalist 
ve anti-emperyalist bir ideolojik 
kimlik Uzanma konumuna gel
miş, bu gelişme içinde bugüne u
laşılmıştır. Bu sürecin kavrana
bilmesi öğrenci gençlik hareketi
nin nesnel özellikleri ile ideolojik 
ögelerinin birarada tartışll�Slnı 
gerekli kıl�ktadır. 

olm�ına karşın orta ve yüksek 
öğrenim gençliğinin sayısı 1 975 
yılı içinde 1 _5 milyonu geçmiş 

. bulunmaktadır. Mutlak sayı ola
rak oldukça büyük sayılabilecek 
olan bu kitle dışında lise ve yük
sek - öğrenim için toplumda son 
derece büyük bir talebin bulun
duğu bilinmektedir. Oniversiteye 
giriş sınavlarına her yıl giderek 
artan sayıda öğrencinin katılması 
bunun en açık göstergeleri ara
sında sayılabilir. Nitekim salt 
toplumdaki yüksek talep nedeni 
ile yüksek öğrenime kabul edilen 
öğrenci sayısı geçen yıllarda 400 
bine yakla�mış bulunmaktadır. 

Kısaca özetlenecek olursa, si
yasal olarak toplumun oldukça 
aktif bir kesimini oluşturan lise 
ve yüksek öğrenim gençliği sayı
sal olarak oldukça büyük bir kit
le oluşturmakta ve bu kitle gide
rek bUyüme eğilil11 i göstermekte
dir. Bununla beraber öğrenci kit
lesinin büyüklüğli onun siyasal 
eylemini açıklayıcı, biğımsız bir 
değişken sayılmaz. Açıklamada 
kullanılacak en ağırlıklı değiş
ken, bu giderek büyUyen kitlenin 
sınıfsal kompozisyonudur. Başka 
bir deyişle en önde tartışılması 
gerekennokta lise ve yüksek öğ
renim kurumlarında hangi sınıf
sal katmanların ağırlıklı bir bi
çimde temsil edildiğinin ve han
gi sınıfların giderek artan talebi 
oluşturduğunun ortaya konması
dır. 

sal kesimin yoksulları ve bölgeler 
arası dengesizlik önemli belirleyi
ciler arasında sayılabi lir. Bunlara 
ek olarak Türkiye toplumunun 
önemli bir yapısal özelliği, öğ
rencilerin siyasal eylemini açıkla
mada mutlaka göz önüne alınma
lıdır. Bu, toplumda küçük burju
vazinin sayısal yaygınlığı ve ö
zellikle bu katmanın öğrenim 
kurumlarına yüksek talep göster
mesidir. Gelişmiş kapitalist 
toplumlarda ücretli kesim top
lam işgücünün yüzde 90'nından 
fazlasını oluştururken bu oranın 
Türkiye'de yüzde 29 civarında 
olduğu sÖi"enebilmektedir. Ay
rıca ücretli kesim içinde sayılan 
kamu bürokrasisinin bir kısmını 
da ideoloji ve işlevi yönünden 
küçük burjuva içinde düşünmek 
gerekir. Küçük mülkiyetin ve kü
çük işletmenin yaygın bir biçim
de varlığını sürdürebilmesi temel
de emperyalizme bağımlı, çarpık 
kapitalizmin ürünü olmakla bera
ber bu oluşumun sonucu küçük 
burjuvazinin sayısal ağırlığının 
büyük boyutlara ulaşmasıdır. 

Doğal olarak böylesine ağırlıklı 
bir sınıfsal utmanın ideolojisi 
toplumdaki tüm siyasal oluşum
ları etkileyecek ve özellikle eko
nomik bunalım döneminde sözü 
edilen bu ideolojik etkileme da
ha da yoğunla�caktır. 

Toplumda sayıca en ağırlıklı 
kesimi oluştufiln küçük burjuva
zinin, özellikle kentsel kesiminin 
lise ve yüksek öğrenim kurumLı
rında ağırlıklı temsili kuşkusuz 
bu utmanın ideolojisinin öğren
ci kesiminde yine ağırlıklı biçim
de etmen olm�ı sonucunu doğu
racaktır. Yoğun bir ekonomik 
bunalıma giren toplumda küçük 
ve orta boy mülkiyetin yok olma 
tehdidi altında kalması, öğrenim 
kurumlarından alınan diploma
nın rantının giderek azalması, 
öğrenim sistem ve kalitesinin sü
rekli düşüşü, bilimsel üretimde e
gemen sınıfların bağnazca b�kı
si, yuurıda değinilen nesnel sı
nıfsal olguya ek olarak öğrenci 
kesiminin radikalleşmesine yol 
açan etmenler arasında sayılabil
mektedIr. Büyük çoğunluğu kü
çük burjuva katmanlardan gelen 
genç . öğrenciler, emperyalizmin 
ve kapitaliZRıin yarattığı geri, a
daleısiz ve bağımlı toplum düze
yine karşı doğal olarak derhal 
tepki göstermektedirler. 

Sözü edilen bütün bu etkile
şimler sonucu Türkiye'de öğren
ci gençlik yoğun bir politikleş
me ve bu doğru l!Uda eylem yap
ma süreci içinde bulunmaktadır. 
Bu sürecin çok belirgin iki özel
liği olduğu söylenebilir. Bunlar
dan biri, artık günlük gazetelere 
de geçen parçalanmışlık ya da 
fraksiyoner yapıdır. Ikincisi ise 
ortak bir anti-kapitalist, anti-em
peryalist çizginin varlığıdır. öğ
renci kesimi içinde örgütlenmeye 
çalışan faşist ve maocu hareket 
bile ba�rılı olabilmek için aynı 
türden sloganlar kullanmaktadır. 

Bugün öğrenci gençliğin siya
sal ideoloji ve eylemi ile ilgili en 
güncel tartışmanın fraksiyoner 
yapı noktasında toplandığı gö-

Türkiye toplumunun yüksek 
bir nüfus artıŞ hızına sahip oldu
ğu ve uzun bir süreden beri de
vam eden bu artış hızının toplu
mun giderek gençleşmesine ne
den olduğu söylenebilmektedir. 
örneğin 1 975 nüfus sayımına gö
re 12 - 25 yaş grubu toplam nü
fusun yüzde 25'inden fazlasını 
oluştur�ktadır. Toplumda oku
ma yazma bilmeyenlerin sayısı
nın hala mutLık olarak büyüme
sine ve okulLışma oranının düşük 

Bugün için gerek lise çağında
ki gerek yüksek öğrenim çağın
daki öğrencilerin, Universite seç
me sınavına girenlerin sınıfsal 11.0-
numlan hakkında elde kesin bilgi 
ve materyel yoktur. Bununla be
raber bu konuda yine de belli 
. yargılara ulaşmak mümkün gö
zükmektedir. Bir kere lise ve 
yüksek öğrenim kurumlarına iş
çi ailelerinden gelen çocukların 
çok az oranda devam ettikleri 
söylenebilir, bunun yanında kır-

Dünya ilerici gençliginin ./oganı: 
A nti-..mperya/iBt banş, doılluk, dayanışma 

rülmektedir_ Öğrenci gençlik ke
simi içinde çok sayıda ideolojik 
yorumun eş zamanlı olarak var
olması ve bütün yorumların ken
dilerini işçi sınıfının gerçek ide
olojisi olarak ilan edip diğerleri 
ile çatışmaya girmesi bir çok 
çevre tarafından işçi sınıfı hare
ketinin parçalanmışlığının kanı
tı olarak verilmektedir. Aslında, 
nesnel sınıfsal konumları açısın
dan öğrencilerin siyasal yorumla
rının farklılaşmaması yadırgana
cak bir olay sayılmalıdır. 

1903 yılında üniversite gençli
ğinin siyasal eylemi ve ideolojisi
nin fraksiyoner yapısından yakı
nanlara Lenin şöyle demektedir: 
"_ . . Bugün öğrenciler arasında 6 
fraksiyonun varlığından söz edil
mektedir... öğrenciler arasında 
daha fazla sayıda gruplar olabilir, 
çünkü öğrenciler aydınların en 
aktif bölümünü oluşturmaktadır; 
aydınlar (entelijensiya) toplum
daki sınıf çıkarlarını ve siyasal 
gruplaşmaları en bilinçli, kesin 
ve çözümlü olarak ifade eden ke
simdir... küçük burjuvazi ide
ologlarını orta sınıf aydınları ara
sında ( raznochinstsy) bulma�ta
dır, bunların henüz yerleşmemiş 
dünya görüşleri, berraklaşmanıış 
demokratik ve ilkel sosyalist dü
şiinceleri ortaya attığını görüyo
ruz. Rusya'da küçük burjuvazi
nin çokluğu bu ideologların yay
gınlı�ına sebep oluyor. Nitekim 
hem sağ kanat liberalleri hem en 
uç sol kanat sosyal-devrimciler 
bunlara örnek verilebilir ... " 
(Toplu Eserler, C. 7 5. 43 - 56). 

Lenin'in bu yargısının günü
müz Türkiyesi iç in de geçerli ve 
aydınlatlCl olduğu açıktır. Bu 
çerçeve iç inde öğrenci gençliğin 
siyasal yöneliminin belli özellik
lere sahip olduğu söylenebilir. 
Bunlar 3 grupta topLınabilmek
tedir. 

( 1 )  Kendine özgü bir sınıfsal 
kategori oluşturmamakla bera
ber nesnel olarak öğrenci-gençlik 
büyük ölçüde küçük burjuva �at
manlardan gelmekte ve özellikle 
bunalım dönemlerinde yoğunla
şan bu sın ıfa özgü dalgalı id�olo
jik eğilimler gençler arasında 
kendini gösterebilmektedir. Bu
nunla beraber toplumd,ki etkin 
sınıfl,rın siyasal hareketleri öğ
renci gençlik içinde örgütlenebil
me olanakları bulabilmektedir. 

(2) Öğrenci gençlik, çok ka
hn bir çizgi içinde, özü-nde anti
emperyalist ve anti-kapitalist bir 
doğrultu izlemekte ; gençlik ha
reketinin yurtseverliği yoğun ve 
açık bir biçimde gözlemlenebil
mektedir. 

(3) H,reketin radikal yönü ,
ğır b�makta, fraksiyonların çok 
büyük bir kesimi için ortak nok
tal,rdan biri, hiçbir siyasal alter
natif getirmeden mevcut siyasal 
kurumlaşmanın tümünün yadsın
ması olmaktadır. 



i. 

1 Mayıs 1 979, o gilne ka· 
dar tabanıarına verdikleri "dev· 
rimci" göliinümü koruyamayıp 
burjuvazinin saldırıları karşısında 
çaresiz kalan kimi örgüt yöneti· 
cilerini paniğe düşürdü. Bu pani· 
ğin sonucunda aynı kişiler, ta· 
banlarının tepkisini göğüsleyebil· 
mek ve kendilerini haklı göste· 
rebilmek için eski demagoji ve 
karalama yöntemlerine yeniden 
sarıldılar. 

Bunun bir örneği,  TSıp mer· 
kez yayın organı Birlik dergisinin 
18. sayısında göliildü. Birlik 'in 
bu sayısında, YüRüYüŞ'ün da· 
ha önce yayınladığı ve TSıp Ge· 
nel Sekreteri Yalçın Yusufoğlu'· 
nun imzasını taşıyan bir telgrafı 
savunmak, ama bunu, 1 Mayıs 
1979'da işçi sınıfının devrimci 
hareketi ne özgil kararlı Iığ i göste· 
ren TIP'e satışarak yapmak için 
en çüliik d�magoji ve tahrifiere 
başvuruldu. 

Birlik dergisi, yüROYüŞ'· 
ün yazılarını kastederek, TIP'in 1 
Mayıs 1 979 dolayısıyla "herkes· 
ten çok TSıp'i hedef aldığı"nı 
iddia ediyor. 

Birlik dergisi yazarlarının, 
herhalde olmasını istedikleri böy· 
le bir durumu varmış gibi göster· 
meye ve böylece varlık gerekçe· 
lerine kendilerini de inandırmaya 
çalışmaları kendi bilecekleri iş· 
tir. Ama herkes bilir ki YüRü· 
YüŞ, 1 Mayıs 1979'da ortaya 
çıkan teslimiyetçi ve kuyrukçu 
tutumları, TSıP'in herşeyi sergi· 
Iemeye yeterli olan bir telgrafı· 
na ayırdığı yerden çok fazlasını 
gözden çıkararak, kimseyi esir· 
gemeden sergilemekten çekinme· 
miştir. 

Fakat anlaşılan TSıp yöneti· 
cileri, YüRüYüŞ 'ün bu telgrafı 
yayınlamasına da gerek kalma· 
dan, burjuvazi karşısında "pes" 
ettiğini gören kendi tabanının 
gözünde de mahkum olmuşlardı. 
Bu tutumları izah etmelerine ola· 
nak olmadığına göre, olsa olsa 
demagoji ve karalama yoluyla sı· 
kıştığı yerden çıkabileceklerini 
hesaplamışlardır. Bu amaçla, 
YüROYüŞ'ü de yanıt vermek 
zorunda bırakan bir yazıyla, 1 
Mayıs 1 979'da TSıp yöneticileri· 
nin, yapamadığını yapanları kara· 
lamaya girişerek bir polemiği 
kendileri başlatmışlardır. Ve bu 
polemiğe son vermek üzere, Yü· 
ROYüŞ'ü şimdi de bu yazıyı 
yayınlamak zorunda bırakmışlar· 
dır. 

Birlik yazarlarının iddiala· 
rından biri, TIp"! "rakip" olarak 

gördüğü ve "1 Mayıs'ta yaptığı 
çıkışı oya dönüştürmenin yoll�. 
rını aradığ ı" Iddiasıdır. Birlik 
yazarlarının, bunu nereden Çı' 
ka(dıklarını bilmiyoruz. Fakat 
anlaşılan kendileri, bir "rakip" 
olarak göliilmeyi başlıca "rek· 
lam" aracı saymaktadırlar ve 
1 979 seçimlerindeki bütün he· 
saplarını da buna göre yapmak· 
tadırlar. 1979 seçimleri için kim· 
lerin bir takım "reklam" araçları 
aradıklarını, sol kamuoyundaki 
herkes pekala bilmektedir. Böyle 
bir "reklam" olanağını elde ede· 
bilmek üzere,bilimsel sosyalizmle 
ilgisi dahi olmayan, hatta bilim· 
sel sosyalizm karşıtlığını politik 
kariyer sayan kimilerinin gözüne 
girebilmek için manevralara giri· 
şenlerin kimler olduğu da orta· 
dadır. 

Birlik yazarlarına göre, " 1  
Mayıs'ta 1 Mayıs Alanı'nda ol· 
manın somutlandığı biçim ... si· 
yasal kuruluşları ve demokratik 
kitle örgütlerini temsil edecek ki· 
şilerin 1 Mayıs'ta 1 Mayıs Alanı'· 
nda bulunmaları gibi özgill bir 
noktada toplanmıştı" ve "TIp ... 
bu eylem hazırlığından şimdi ha· 
bersiz göliinmektedir." 

TIp, bu eylem hazırlığından 
habersiz göliinmek şöyle dursun, 
daha 1 Mayıs'tan dir hafta önce, 
böylesi "uzlaşmacı ihtimal"lere 
kamuoyunun önünde ve bunu da 
DISK'e doğrudan ileterek açıkça 
karşı çıkmıştır. TIp Genel Baş· 
kanı Behice Boran'ın 23 Nisan'· 
daki bir konuşmasında da aynen 
şöyle denmektedir: "Beliren bir 
diğer uzlaşmacı ihtimal de işçi 
sınıfını ve emekçi kitleleri tem· 
silen şu veya bu heyetin Tak· 

, sim'e gidip çel en k koymasıdır. 
Bu, 1 Mayıs'ı yasak savma kabi· 
linden kutlamak olur" (YüRü. 
YüŞ, l Mayıs 1 979, s. 2 1 2) 

Demek ki gerçek olan, bi· 
limsel sosyalistlerin bu eylem ha· 
zırlığını görmezlikten geldiği de· 
ğil, tam tersine, bilimsel sosya· 
listlerin kararlı tutumu sayesin· 
de bu tür formüllerin uygulana· 
maz hale geldiğidir. Sınıf müca· 
delesinde kararlı olanlarla karar· 
sız olanlar da işte bu ortamda 
açığa çıkmıştır. 

Birlik dergisi, telaşa kapılan· 
ların gerçekleri göz göre göre 
tersine çevirmek için ne yollara 
başvurabileceğinin akıl almaz 
bir örneğini de veriyor. Birlik 
dergisi, "sıkıyönetimin iki ay 
daha uzatıldığı ,akşam TSıP'in ... 
çektiği telgraf'tan söz ' ediyor. 
YüRüYüŞ'te yayınlanan tel· 
graf metnini gözleriyle gören 

'TSıP 1974'E GERI DöNOYOR" 

YOROYOŞ'ün ııeçen _yısında, 'TSıP 1974'e geri dö· 
nilyor" bqbğı altnıdaki yazıda, Tiirldye Işçi Partisi tarafm· 
dan TSIP'e 8 Nan 1979'da Detilen "Am Protokol" metni de 
yer alıyordu. Bu protokoliin 3. maddesinde yer alan bir "da" 

tekinin diişmesiyle, yanlış anlaşılacak bir durum doğdu. Pro· 
tokolibı bu maddesinin doğrusu şöyledir: 

"3) Birleşme hukubıl olarak, seçim yasalan ve Siyllli 
partiler Yaııua 'om ortaya kOyduğu koşullarm da dayatmaSlY' 
la, nesnel ölçütIere göre daha büyük gelişkinlik düzeyinde bu· 
lunun partiye diğerinin katıJması biçiminde gerçekleşecek· 
tir. " 

Düzeltiı, ö:ıiir diIe�. 
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BIRAZ DA SINIF MÜCADELESININ 
GEREKLERI ıÇIN ÖZELEŞTIRI 

herkes bilmektedir ki, telgraf 25 
Nisan tarihini taşımaktadır ve 
Birlik dergisi de bunu bugüne 
kadar sessizce kabullenmiştir. 
Sıkıyönetim ise 25 Nisan değil, 
26 Nisan akşamı uzatılmıştır. 
Birlik yazarları, acaba "yuttura. 
bildiği me vuttururum" mantığını 
mı yürütüyorlar? 

Birlik, Yusufoğlu'nun telg· 
rafını savunabilmek için, şimdi 
de, "işçi sınıfı partisinin aynı 
zamanda muhiemel gelişmeleri 
gören bir parti" qlduRu savına 
sarılıvor. 

Evet, 1 Mayıs 1 979'da, so· 
kağa çıkma yasağı dahil en ağır 
yasakların uygulanabileceğini 
görmek için "kahin" olmaya ge· 
rek yoktu. Fakat işte önemli 
olan da, gÖliilebilecek en olum· 
suz olasılıklara rağmen kararlı· 
Iığı sürdürebilmek ve buna hazır· 
Iıklı olmaktı. Örneğin 1 Mayıs'ta 
ızmir yolunu tutanlar da "muh· 
temel gelişmeleri" çoook önce· 
den görmüşler ve her zamanki 
teslimiyetçiliklerine sonuna ka· 
Idar uyan bir davranışla, daha 9 
Mart'tan ızmir Konak Alanı'nı 
tutmuslardı. Şimdi Birlik yazar· 
ları, asıl, TSıp yöneticilerinin tu· 
tumunun 1 Mayıs'ta ızmir'e gi· 
denlerden farkını (varsa eğer) 
açıklamak zorundadırlar. 

Dikkati çeken yönlerden 
biri de, YüROYüŞ'ün yay�pını 
TSıP'e karşı kimi çevrelerle 
"ağız birliği" yapmakla suçlama· 
ya çalışan Birlik yazarlarının, 
asıl Türkiye Işçi Partisi 'nin'l Ma· 
yıs'taki tutumuna karşı bilinen 
çevrelerin tahrif ve suçlamaları· 
nı kullanmaya ç�lışmalarıdır. 
Birlik yazarlarına göre, TIP'in tu· 
tumu, "kitlelerden kopuk birey· 
sel bir çıkış" olmuştur. 1 Mayıs' 
ta teslimiyetçiliği haklı göster· 
mek için kimlerin "kitlesellik", 
"bireysel çıkış" gerekçelerine sı· 
ğındığı biliniyor. Kısacası, 1 Ma· 
yıs'ta yerinde sayan TSıp yöneti· 
cileri, sonunda 1 Mayıs'ta sınıf ta 
kalanların tezlerinden başka sığı· 
nacak gerekçe bulamamışlardır. ' 

Dahası 1 Mayıs 1 979'da TIp 
Iilerin kararlılığını "ucuz kahra· 
manlık" diye niteleyen büyük 
burjuva basını gibi .başlannı ku· 
ma gömmeye çalışmaktadırlar. 

Birlik yazarlarının, 1 Mayıs 
1 979'da sokağa çıkan bilimsel 
sosyalistlerin sayısına bakarak bu 
kararlılığı küçümsemeye çalış· 
masını yanıtl�maya gerek yok. 
Bunun yanıtı, 1 Mayıs'ta göste· 
rilen kararlılığın ulaştığı kitle· 
sel yankıyla verildi. Birlik ya. 
zarlarının "sadece Tlp'i temsil 
etmekle" küçümsemeye çalıştığı 
TIp üyelerinin, Türkiye işçi sını· 
fının partisinin Uyeleri olarak 
kendilerinin çok ötesinde sınıf 
mücadelesindeki kararlılıktan ö· 
dün vermeye yanaşmayan en ge· 
niş kitleleri temsil ettikleri so· 
mut olarak göliildÜ. Ve 1 Ma· 
yıs'ın "kitleselliği" adına, tam 
tersine sınıf mücadelesinin kitle· 
selliğini budamaya yönelik tesli· 

miyetçi tutumlar da yeterince 
sergilendi. 

Ama TSıp yöneticileri, her· 
şeyden önce, satır arasına sıkıştı· 
rarak sözünü ettikleri, "Anadolu' 
dan gelecek asgari 5000' aşkın 
üyeleri" olduğuna önce kendile· 
rini ve örgütlerini inandırmalıdır· 
lar. Sonra da, bu üyelerin 1 Ma· 
yıs'ta sokağa çıksalardı, "sadece 
TSıp'i temsil etmiş olacakları" 
kompleksinin nedenlerini bulma· 
Iıdırlar. Bu nedeni de, kendileri· 
ni 'işçi sınıfı partisi olarak göre· 
meyip, yalnızca "müfrezelerden 

biri" olarak görebilmelerinde 
aramalıdırlar. 

Kısacası 1 Mayıs'ta düşülen 
paniği gizlemek için başvurulan 
demagoji ve karalamalar kimseye 
yarar getirmeyecektir. Bu tür 
yöntemlere başvurmaktansa, 
Birlik yazarları ve TSıp yöneti· 
cileri, 1 Mayıs 1 979'tan gereken 
dersleri bir an önce çıkarmalıdır· 
lar. "Özeleştiri" alışkanlıklarını, 
gilnah çıkarmak için değil, biraz 
da, işçi sınıfı hareketinin gerek· 
lerini görebilmek için kullanma· 
Iıdırlar. 

"Sağduyunun sadık 
temsilcileri " 
ve "oldu bittiye 

ad"m kullanmak " 

Cumhuriyet Gazetell yazarlanodan Oktay Akba1, ııae
telindeki liituııunda 14 Hazıran günü bır yazı yayuılldı. Bu 
yazısında Akbal, Türkıye ışçi partısı ne TSıP yönetlcilerl 118· 
ımda görüşmeler yapıldıtmı ':öRnındlAlni " , 've TSıP tıııafııı· 
dan, "Birleşik Sosyalist parti" adı altında birietme öııeılll ya. 
pıldı�nı açıklıyordu. Buna kaqılık, Akba\'m "ölrendllJııe 
göre", "TIP yöneticileri TSIP'In kapatılmasını, tüm ilyelerinln 
de TIP'e katılmasmı önemılşlerdl." 

Akbal'm bu bilgileri nereden "öRnındlR\" blllıımlyw
du. üstelik TIP ve TSıP yönetlcilerl aruıııda, geçtll\mlZ Iıaf
ta YüriIyiiş 'te geniş olarak açıklanan gÖ!Üf1Delıırde, "BIıIetIk 
Sosyalist Pd",gibl bır lsImden de söz edllmeml.ıi. 

Ne var kı TSıP Genel Bqkaııı Ahmet Kaçmaz'm önce
kl hatta salı g\inü yaptıtı bum toplantumda, Akba\'m Öllcekl 
yazısında yer aianiann tlPflhp tekrarlandılı eörU1dü. ''BIrIetIk 
Sosyallat parti" deyimi Kaçmaz tuafmdaıı ortaya atıhJor le 
Akbal'm yazısındaki cılt- lcidialar da yine Kaçmaz tIDtm
dan dile getlrlHyordu. 

Oktay Aklıal, bu kez 26 Hazıran tarlbl1 Yır&LIILIda JIae. 
Kaçmaz'm bum top\aDtumdaki Iddlalannı tekrarladı. 

Bu parale1llkler, Akba\'m yazılanndaki "bllll" le Iddia
lano kaynalı konUlllllda da kııtku bırakllDyoıdn. 'L1P le 
TSıP yönetlcilerl aruıııda yIIrIIWIen lör\lfmelerde, lıeIII rıır 
qamaya gelene kadar 'bu görllfmelerln PartIlerin merm or
gaııian dlfma tatırılınamuı guKtlR\ lIklliqde aııJqılıııq, an· 
cak bu Ilkeye TSıP yöneticileri taratıııdan uyuIıııaıııq&ı. 01-
iliniıdıRIne LÖIII TSıP yönetlcllerlnden Tektq AJaoIIu, bır 
ııüre önce O. Akbal'ı evinde ziyaret ederek keııdllIıııı IkI parti 
uaamdakl raiıtmalan da 1Ö�, bu uada TSlP'in tek ta
ıaflı Iddlalannı da aklamııflı. Herba1de böyı-, blrUk ICLCU
nunun TSıP lehine bır "reklam" uac:a olarak bllamlm
amaçlanıyordu. 

llglnç bır .rulanlı, TSıP yaııiısı lIke derpiııln HUIran 
1979 sayısında O. Aklıarla ııcuı olarak yer alan nlteleıııeydl. 
ııke yazarlan bu sayıda, Akbal'm 1 Mayıs 1979 ile ııcuı tutu
munu ele alarak, Akbarı "aJduywıun _dık telllliJcllerln
den" biri diye nlteUyordu. 

Sıkıyönelim blldJrUerlne geçen "saRduyu" deyimiyle 
yapılan bu nlteleme ku,kıısuz doRnıydu. Ama bu nltaleıııe
YI yapan aynı TSıP yöneticilerinin, belki de aynı maiarda, 
Akbal'ı TSIP'ln "blrUk" anlaYlfınm bır ıııklaıncııı olarak kul· 
Ianmaya çalışmaları, a.i ıbret 'Verici olanıyılı. Böylece bir ke· 
re daha hem TSıP yönellcllerlnln "birlik" konuaundaki 
pazarlık Çı tutumlan, hem de kısa vadeU dar beaaplan ıçın kı. 
şIIeri "kullanmaktan" çekınmeyen anlayı,lan ıçılı çıkıyor. 
du. 

Evet, TSİP yönellcllerl bır kere daha, "yUkaek menfaat 
şemsiyesi altında oldu bitIIye adam kullandık" (TSıP ı. 
Kongresı'ne sunulan Genel Yönetim Kurulu Raporu, L 30) 
dedikleri 1974'e dönüyorlardı. 
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Prof. Othar GIGINEIŞV1LL 
Bizim kısaca Othar Hoca de

dillimiz bu deilerli bilim adamını 
sizlere biraz geç tanıttıllırn için 
üzgünüm. Ama onu sizlere tanıt
mak için önemli ipuçla.rım var: 
Açın Gürci.tan heritasını, Kaf
kaalarıyla, deniziyle, toprailıyla, 
ırmailıyla, orada Other Gigineiş
vili 'nin kimliaiyle illlili çok şey 
bulacakıınız_ 

Ya da, bir Anadolu kasaba
ana otobüıle giderken yanınızda, 
pencere kenarında oturan, gün
,örmüş yaşlı köylünün güneş vu
ran yüzüne bakın. Deniz kıyısın
da all onaran· balıkçılann allır, 
vakur, yarıun ve usta ellerini tu
tun. Ya da, atölyede, tomasının 
başında, alnında biriken teri dir
seaiyle silen u.tabaşına selam ve
rin. ı,te bunların hepsi biraz Ot
her Hoca'dır. 

Othaı: Gigineişvili Gürcistan 
Soıyalist Cumhuriyeti'nin ünlü 
bir bilim adamıdır. Birlikte gez
dillimiz heryerde, herkesin say
l1yla selamladıllı , sevgiyle ku
cakladıllı Othar Hoca Tiflis Şar
kiyat EnatitÜ8ünün ve Gürcistan 
Dostluk ve Kültür Cemiyetinin 
yöneticilillini yapmaktadır. 

özellikle yakın tarih üzerinde 
yaptıltı araştırma ve incelemeler
le tanınan Other Hoca, O.manb
Türkiye tarihi üzerinde de çalı,
malar yapmıştır, yapmaktadır. 

9 Mart günü Moakova'dan ha
reketle üç aaatlik bir yolculuk
tan sonra Tifliı havaalanına indi
tirnizde bizi o karşılamıştı. Ya
nında da ö�renciıeri Grum ve 
Levan . . .  Gürciıtan 'daki ııezileri
miz sırasında hep birlikte olaca
lIız ve nereye Ilitaek, neyi soraak 
bize incelikli billliler verecekti 
Jthar Hoca ve onun sayııı!ı öll
:encileri . . .  

Bir eski kent kalıntııı, bir taş, 
bir kilise . bir eski öykü, şiir, 
,arkı·, reıim, heykel, kabartma, 
daA'. ırmak, deniz, dil, din, tarih, 
kültür_.. Gürci.tan'da bunlara 
ilişkin ne varsa anlatırken Othar 
Hoca eliyle adeta anlattıklarını 
ok,uyor llibiydi. Bir antika halı
nın ilmiklerini sayıyor gibiydi. 
Uluaai kültürün tarihıel derinlik
lerinde gezinen, aÜleJeli ,özleyen, 
ara,ınn, dü,ünen bir kültür, bir 
tarih kozmonotu gibiydi. 

" ,  Tarimınizi, kültürümüzü ne 
kadar araştırır ve zenginle,tlrir
Bek yurdumuza ve insanlıila o ka
dar büyük hizmet ederiz. Çünkü 
bunların hepli insanlıltın ortak 
zenllinllltidir . .  _ . . 

Other Hoca, böyle dü,ündültü 
Için neyi anlat .. bize, o anlattıltı 
teyi, avucunda, kan_dına, kana
dındaki renklere bir ,ey olmaıın 
diye özenle tuttullu kelebek llibi 
tutuyordu ... Sonra da bırakıveri
yordu kelebelli, kelebek uçuyor, 

uçuyordu. Ilna tanımaksızın, öz
gürce ... 

Gürcistan'da tanıştıi!ımız, ko
nuştul'umuz, bilim, sanat, kültür 
dokuma u.taları da her fırsatta 
böyle evrensel boyutlara vardın
yorlardı bakı,lannı. Othar Hoca 
onlann bir temsilcisiydi. Sovyet 
bilim adamı ki�ilii!inin bir tem
silcisiydi. 

Batum 'da Karadeniz kıy"ın
da Bendikalarca yaptınlmış din
lenme sitelerinde birlikte dOla,ı
yorduk bir Ilece. Deniz ve ııece 
aakin, hava güzel ve ılıktı. Kıyıda 
adımlıyorduk. Othar Hoca bir 
ara deniz kıyısına ei!ildi, karan
lıkta birşey anyor gibiydi. Daha 
da eaildi, eliyle bir yerleri karış
tırdı, karanlıkta iyice seçebilmek 
için bir süre gözünü diktiAi yere 
baktı. Sonra ellUdi ve konu,ma
dan yürümelle devam etti. Merak 
etmiştim. 

"- Hayrola hoca, bir şey mi 
buldun" diye sordum. 

Oldukça iyi Türkçe bilen Ot
har Hoca başını salladı, 

"- Yooo" dedi. "Burada biraz 
fazla beton kullanmışlar. Dollal 
denııeyi korurken çimentoya 
�i�kat etmek �erek. Yoksa güzel
liAi bozarız ... 

Yüre�imin ncızzz" ettil'ini 
anımsıyorum. 

Hayata böylesine nakı, ııibi 
bakmasını bilen, ülkesini ve dün
yayı böylesine olllak başı oktar 
gibi .. ven dünyanın bütün bilim 
adamlannı selamlarım. 

• • •  

Batum'dan Tiflis'e havayo
luyla iider .. niz ve hava açık 
olur, bulutlar izm verirse , pence
renizden , sol yanda Kafku'lan 
görürsünüz . 

Göreme vadisine kar yalldınn 
ve bir uçurtma uçurun. Uçurt
maya da binin. öyle bir ,ey. Ya
nıbaşınızda dallıar, kristal hey
betler gibi uzanıyor. Karlı sarp 
vadiler ve deli delişmen dalı do
ruk1an .. .  

önümdeki koltukta oturan 
Other Hoca gülümsüyor. O deli, 
deli,men başı karlı dalllardan en 
yüksellini göıteriyor. 

.. - Bakın şu Kazbek dallıdır. 
Oraya altı defa çıktım .. . . .  

Othar Hoca'nın ilk ve son kez 
övündüAüne tanık oluyoruz. 

Sonra pamuk yıllınları araıı n
da bir şey daha arıyor : 

ii. Nerede o Elbruz1 .... 'Yar.
maz bir çocullu arar "Ibi.. "Yok 
"örünmüyor. Ona da iki defa tır
mandım . .. • •  

Çocuklarına bakar llibi bakı
yor bembeyaz doruklara.yüzün
de de uzun .üre takılı kalan bir 
gülümBeme . .. Kimbilir hangi anı-

ların aüsledilli bakışlar bunlar ... 
Eski bir dalı cı Othar Hoca, 

yakın zamanlara kadar da tır
mannuş. 

"- Şimdi yaş 6 4 .  Gençlere 
bıraktık artık" diyor .. .  

"- Hoca evli misin? Çoluk
çocuk var nu?1I 

Gülüyor: 
. .  - 6 defa evlenip boşandırn, 

dulum_ Şimdi evlenecek kız an
yorum." diyor. 

Daha da gülme .. şaka yaptı
aını anlamayacallız_ Hoca evlen
meye vakit bulaD".amı, ... 

aniuer.it.ler: Bi/imin özgür kaleleri 

Evliya Çelebi'den, Nurettin 
Hoca 'dan, Orhan Kemal 'lere, 
Aziz Nesin 'lere kadar. bir bir 'sa
yıyorlar . . .  

Türkiye-Gürcistan tarihi ilişki 
ve balıları hakkında billli veren 
Othar Hoca, 

"- Biz tarihi araştımkenı bizi 
düşman eden delli!, bizi dost 
eden, kardeş eden tarihBel ve kül
tilrel baliları araştırıyoruz" diyor. 

Other Hoca, bu konuda bir 
örnek de veriyor_ Iran Şahı Alıa 
Mahmad Han 1795'de Gürciı-

tamamladıktan sonra dilerse 
sanat ya da spor dallannda da 
öA'renimine devam edebiliyor. 
Dünya ve Olimpiyat güre, şam
piyonlanndan Tediaşvili ile Bala
vadze bu Universiteyi bitirmiş
ler. Rektör yardımcısı Zuhrap 
Prokaşvili aynı zamanda güre, 
federasyonu başkanı ... 

Oniversiteyi
' 

geziyoruz. ye
ni hocalarla tanışıyoruz. Uzun, 
temiz, kalabalık ama ....ız kori
dorlar . . .  Karşıdan 50 yaşlarında 
bir hanım geliyor, uzun boylu, 
zayıf, güleç .  Yanımızdan ııeçer
ken tanıştırıyor bizi rektör yar
dımcısı: 

"- Elene Gokielli. üniversite
mizin Spor Şubesi Müdürü ..... 

Elene Gokielli 1953-1954 yıl
Iannda 90 metrede Sovyetler 
Birliai ve Dünya şampiyonlu�u 
kazanmış rekortmen bir atlet. 
Oillu da bir şampiyon, halen 
koşuyormuş ; Sovyetler Birlilli 
şampiyona. 

Zuhrap Prokaşvili bize bun
lan söylerken Elene hanım biraz 
sıkılarak ve gülerek bize bakıyor. 
Ve rektör yardımcısı ekliyor : 

"- Eski bir atlet dediy..,m sa
km siz onun yaşına bakmayın. hala güzelliğini koruyor .. _" 

Elene hanım utanıyor, gülü
yor, gezimizin (ÜZel "eçmesini 
diliyor, Türkiye'ye ..,lam söylü
yor ve ayrılıyor yanmuzdan .. .  

Bilim rum iruan/ığın ma/ıdır üniversitenin bir başka oda
sındayız. 12. yüzyılda y.şaıruş 
ünlü Gürcü azam Rustaveti'nin 
adını taşıyor bu oda. Edebiyat 
laboratuvarı gibi bir yer. Edebi
yat Profesörü Aleksandre Bara
midze bize. mümkün olan zaman 
aralıilında çalışmaları anlatıyor . . .  

• • •  
Othar Hoca Tiflis'te bulundu

i!umuz ,ünlerde bizi Şarkiyat 
Enstitüsüne götürüyor ve arka
daşlarıyla tanı,tırıyor _ Prof. Serili 
Cikiya, Türkoloji Bölümü Hocaıı. 
Taate Batsa,i Türkiye Bölü�ü 
tarihçisi. Türkiye tarihi profesö
rü Mihail Svanidze. Türkiye folk
loru Profesörü Lia Çlaidze. 

Şarkiyat Enstitüsü 20 ya,ın
da. Türkiye, Iran, Arap tarih ve 
dilleri inceleniyor, dillerl ve leh
çeleri... Eski i orta, yakın ve mo· 
dern çai! tarihleri araştınlıyor. . 
Edebiyatlan da .. .  

Profesör Serili Cikiya, halen 
basıb olan Türkçe-Gürcüce sözlü
jiün {eliştirUeceiiini, ,elecek yıl 
geniş çaplı bir sözlük basılaca
ilını söylüyor. Bu arada Türkçe' 
deki güncel geli,melerin izlendi
ilini de kaydediyor. 

Maaamızın çevresinde Gürcü 
dilleri uzmanı Prof. Natela Kate
lia, Prof. Guram Kartozia ile Ya
km Çalıları Profesörü Shota 
Kurd,elaahviii de bulunuyor. 
Prof. Lia Çlaidze hanım bize tep
si içinde çay, kahve ,etiriyor. EI
celliziyle yapmı,. Hem yudum
luyoruz, hem konuşuyoruz. 

En.titüde çalı,malar iki bö
lümde yiirütülüyor: Dıı ve ede
biyat, tarih ... 

Yazarlarımızın romanları, hi
kay.leri burada çok tutuluyor, 

çok .. viliyor, çok okunuyor 
Gürci.tan'da. 

tan'a saldıncak. Osmanlı devle
tinden silah yardımı i.tiyor. Pa
dişah III. Selim reddediyor bu is
telli . . .  

" - Bizi birbirimize yakınl.ş
tıran balıları araraak çok zengin 
örneklerle karşılaşınz" diyor .. .  

197 1 yılı itibariyle Türkçeden 
Gürcüceye çevrilen eler sayılı 
2 bine vanyor. Ama bu sayıyı 
yetersiz buluyorlar: 

. .  - Türkiye ile Türkçe ile illlili 
bu kadar yollun çalı,mamıza 
karşın, neden.. yeterli işbirliAi 
saAlanamıyor" diye yakınıyorlar. 

Tiflis üniversitesinde Türko
loji tahsil eden 60 öllrenci var
mış. Bu sayı önümüzdeki yıllar
da daha da artacakmı, ...  

• • •  

Sovyetler BirliAi'nin ilk be, 
üniverai�8i içine liren, dünyaca 
ünlü Tiflis üniversitesi'nde yaptı
llımız kı.. ,ezide tanı,tıllımız 
Rektör Yardımcııı Zuhrap Pro
ka,vili .. ki bir pilot_ Faşiıtle ... 
koı ,ı savaşta ,öıterdiRi yararlık
lardan ötürü kahramanlık ni ,anı 
var. Son derece ince ve ııcak kar� 
,ılıyor bizi. Sanki o ateş günle
rinden o seçmemişı  öyleline na
zik. Bil"iler veriyor . . .  

Tiflis üniversitesi 1918 yılın
da kurulmu, .  Sovyetler Birll III , 
nde uzay uçuş ve denemelerln
de TiCU. Üniversitesi 'nın önemli 
katkıları var. üniversitenin fizik
çileri geçen yıl devlet ödülü ka
zanmı,_ 22 bın öllrenci 15 fakül
tede okuyor. öllrenci öllrenirnini 

Tarih kirizma ediliyor, kökle
riyle, dallarıyla, çiçekleriyI. bi
lim emekçilerinin ellerinde büyü
tülüyor. 

. . .  

Othar Hoca ''burada durabn," 
diyor. 

Vakit öjile. Gürcistan'ın eski 
başkenti Mtsheta'ya Iliderken, 
yolda mola veriyoruz. Bir kır lo· 
kantas •. Bodur iskemleler üzerin' 
de bir ma.sayı çeviriyoruz. Lo· 
kanta dolu. Çoluklu çocu klu 
genç yaşh aileler. Konuşuyorlar, 
yemek yiyorlar. Herhalde gezin
tiye gidiyorlar bir yerlere . . .  Ye
mekler ,eliyor ve testiler içinde 
şaraplar . . .  

"- Yapma Hoca, dün ııece çok 
içtik . . . . .  

"- Gene içeceA:iz" diyor. 
"Günde 6 şişe şarap içmeyene 
Gürcü demeyiz biz. Siz de bizim 
kardeşlerimizsiniı ._ . . •  

Othar Hoca Tamad. oluyor. 
Kadehlerimizi Othar ııoca 'nın 

şerefine kaldırırken, o ... I.ni
yor: 

I t _  Demek ki, dünyanın en fe
na adamı için içiyorsunuz! .. " 

Bu bUııe, bu alçak ııönül!ü, 
yapmacıkıız, ııöıteri,siz, bu dost 
canhıı, babacan, berı,çı bilim 
adanU zar.ı.an zaman yalan da 
ıöyıüyor .. .  
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SAL T II Viyana 'da imzalandı 

Hedef SALT III  ve 
kalıcı dünya barışı 

Tüm insanlıgın yaranna barış 
ve dostluk yolunda atılan önemli 
adımlardan biri SALT II anla9' 
ması önceki hafta içinde A vus· 
turya başkenti Viyana'da Carter 
ve Brejnev arasında imzalandı. 
Askeri ve politik yumuşamaya 
katkısı tartışılmaz olan ve tilm 
insanlıj!ın düşmanı nükleer silah· 
lann hem nitelik hem de nicelik 
olarak sınırlandınıması demek o· 
lan SALT il  anlaşması dünya ba· 
nşı yolunda atıları"önemli bir a· 
dım oldu. 

Askeri harcamalann günde 1 
milyar dolara ulaŞtıl!ı ve 60 mil· 
yon insarun askeri faaliyetlerde 
ÇalıŞtı!!1 günümüzde SALT II, 
kalıcı barış için sosyalist siste· 
min bir başansı oldu. SALT I I  
anlaşmasıyla sürekli gerginlik ha· 
vasını sürdürmek isteyen, savaş 
kiırlannı artırmak için ellerinden 
geleni ardlanna koymayan em· 
peryalist sistem, dünya barış ve 
yumuşama güçleri karşısında bir 
yenilgi daha aldı. 

SALT I I 'YE KARŞI 
KAMPANYA 

Daha SALT II'nin görüşmele· 
ri sürerken Amerika Birleşik 
Devletleri 'nde de dünyanın önde 
gelen silah tekelleri eliyle bir 
kampanya başlatılmıştı. Ulke i· 
çindeki azgın antikomünist v" 
gerici örgütler tarafından sürdürü· 
len bu kampanya Amerika'nın 
Sovyetler Birlig;'ne karşı gücü· 
nün klSltlanacagl ve "komünist 
işgali" kolaylaştıracagı görüşleri· 
ni kullanıyordu. Hatta Uluslar· 
arası silah tekelleri eliyle sürdürü· 
len bu kampanya için 4 milyon 
dolarlık bir fon da aynlmış bulu· 
nuyordu. Bu fon "anlaşmaya 
karşı halkın tepkisi ayakta tut· 
mak" amacıyla harcanacaktı. 

öte yandan Amerika Birleşik 
DevleUeri'nde yap�an çeşitli 
kamuoyu yoklamalan geniş kit· 
lelerin SALT II'nin imzalanması 
gOlektigine inandıgını gör\eri· 
yordu. Amerikan halkı anlaşma· 
nın biran önce imzalanması ile 
sadece banş ve güvenlik yönün· 
den degil, di!!er bir çok önemli 
konuda da iki ülke arasında o· 
lumlu adımlann da atılacagına i· 
nanıyordu. 

SALT II anlaşmasına karşı 
çıkanlann temel görüşü anlama· 
nın denetim konusunda yeterli 
önlemleri getirmedigi yönünde. 
Iran 'da meydana gelen gelişme· 
ler sonucunda bu ülkede bulunan 
Amerikan Casusluk tesislerinin 
kullanılmaz duruma gelmesi ile 
SALT II'nin getirdi�i önlemlerin 
denetlenemeyecel!i kaygılannı 
öne süren SALT II düşmanlan 
bu görünüm altında silah tekelle· 
rinin kl!rlannı artırmalan yolun· 
da çaba sarfediyorlar. 

SALT I I 'DE ÖNEMLI A ŞAMA : 
VIYANA ZIRVESI 

Uzmanlar ve teknisyenler 
eliyle yürütülen SALT II çalış· 
malan Viyana Zirvesi lle en yük· 
sek aşamaya ulaştı. 

Viyana görü,melerinde SALT 
ii konusunda yaptıl!ı konuşma· 

da Leonid Brejnev şöyle diyor· 
du: "Gerek komünist partimizin 
yönetimi, gerek SSCB yüksek 
Sovyeti, gerekse tüm Sovyet hal· 
kı vanlan anlaşmanın önemini 
gayet iyi idrak ediyorlar." Ger· 
çekten de Sovyetler Birligi 
SALT II'nin uygulanması ve ge· 
tirdigi önlemlerden bir adım da· 
hi geri gidilmemesi içi!) elinden 
geleni yapacalıını her fırsatta a· 
çıklamış bulunuyor. Leonid 
Brejnev, Viyana görüşmeleri sıra· 
sında yaptılıı konuşmada şu 
noktalara da delıiniyordu: 
"SALT II anlaşması daha ileriye 
SALT lII'e d0lıru ilerlemek için 
gerekli yolu açacaktır. Bu daha 
da karmaşık bir çalışmayla 
mümkün olacak. Şimdiye dek 
parantez içinde kalmış olan bir 
dizi ciddi stratejik ve cografi et· 
keni hesaba katmak gerekecek. / 
Ancak, kesin istek yapıcı ve 
onurlu yaklaşım gösterilmesi ha· 
linde bu görevin de üstesinden 
gelebilece!!imiz kanısındayım." 

öte yandan Leonid Brejnev 
konuşmasında yine Viyana'da 
sürdürülmekte olan Orta Avrupa' 
da silahlanmanın kısıtlanması gö· 
rüşmelerinde de başanya ulaş�· 
ması için Sovyetler Birli!!;'nin 
her çabayı harcayaca!!ını belirt· 
ti. Bu anlaşmanın SALT i l  ile 
birlikte dünya barışı için önemli 
bir katkı olacagını da konuşma· 
sına ekledi. 

SALT il Anlaşmasının imza· 
lanması ile birlikte dünya politi· 
kasında Ikinci Dünya Savaşı'n· 
dan bu yana önemli bir dönemeç 
noktasına gelinmektedir. Anlaş· 
manın yürürlülıe girmesi ile bir· 
Iikte uluslararası ilişkilerde o· 
lumlu de!!işiklikler meydana ge· 
lecektir. Aksi ise so!!uk savaşa 
geri dönme yolunda bir adım 
olabilecektir. 

SALT II anlaşmasının başan· 
sı, sadece asiında başlı başına 
çok büyük önem taşıyan strate· 
jik dengenin ve askeri dengenin 
saglanması anlamına gelmeye· 
cektir. Böylesi bir anlaşmanın ö· 
nemi, askeri amaç lan n sınırlan 
dışına çıkmaktadır. Bu anlaşma 
insanlı!!ın başkalannı yoketme 
tehdidi için kullanılan askeri gü· 
cü sınırsız şekilde artırmaktan 
daha hayati hedeOere ulaşabllme 
yetenegine ve silahsızlanma ola· 
nagına olan inancını artıracaktır. 
öte yandan SALT il'nin uygu· 
lanması dünya sosyalist sistemi· 
nin şimdiye de!!in birçok kez ka· 
nıtlanmış olan sürekli barış çaba· 
Iannın bir kez daha kanıtlanması 
olacaktır. 

SALT II anlaşmasının uygu· 
lanması dünyada antl·komünist, 
anti·sovyet güçlerin bır adım ge· 
rilemesi demektir. 

SALT II anlaşması nesnel ola· 
rak bır nükleer sava, tehdidinin, 
dolayısıyla bir dünya telaketinin 
olas�ı!!ının azaltılmasını ve gele· 
cekte ortadan kaldırılmasını, 
dünyada nükleer silahlann yay�· 
mamasını, bir dizi silahsızlanma 
sorunlannın çözümünün teşvik e· 
dilmesini ve barışçı amaçlara ak· 
tanlacak olan aıkeri ıılderlerin a· 
zalt�masını sal!layacaktır. SALT 
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II anlaşması, dünya politikası 
için gerekli olan yumuşama sü· 
recinin bir katalizörü olacaktır. 

Dünyanın banşçı geleceki içın 

SSCB Devlet Başkanı Leonid 
Brejnev SALT LI anlaşmasının 
imzalanmasından sonra yaptı!!ı 
konuşmada da, dünya halklan· 
nın uzun bir süreden beri bekle· 
dilıi anlaşmanın en sonunda ger· 
çekleştij!ini belirterek şöyle dedi 
"Saglam barış ve nükleer silah 
depolannın daraltılmasını iste· 
yen herkesin çoktandır bekledi!!i 
olay gerçekleşti. Biz bu anlaşma· 
yı imzalayarak her insanın en 
kutsal hakkı olan yaşama hakkı· 
nın korunmasına yardımcı olu· 
yoruz." 

Brejnev konuşmasına şöyle 
devam etti: 

"SALT LI anlaşmasını imza· 
lamak suretıyle Sovyet·Ameri· 
kan ilişkilerinin ve dolayısıyla 
tüm uluslararası iklimi n genel 
olarak saglı!!a kavuşturulması 

yolunda ileriye dogru büyük bir 
atım atmış olduk. Sovyetler Bir· 
lil!i için bu, partimizin kongrele· 
rinde belirlenen ve ilerde de 
sürdürmek niyetinde oldul!umuz 
barışsever dış politik dogrultu· 
nun mantıklı bir devamıdır." 

lamada gelecekte yapıiscak gö· 
rüşmelerin ilkeleri ve başlıca 
doj!rultulan üzerinde duruldu. 

Ortak açıklamada iki ülkenin 
üzerınde anlaşmaya vardıklan 
hususlar da şöyle belirtildi: 

"TaraOar, stratejik silah mik· 
tannın gelecekte sınırlandınlınası 
ve azaltılmasıyla ve kı>za bu si· 
lahlann niteliksel bakımdan sı· 
nırlandmlmasıyla ilgili önlemler 
konusundaki görüşmeler, eşitlik 
ve eşit güvenlik ilkesi uyannca 
sürdüreceklerdir. Taraflar, strate· 
jik silahlann sınırlandınıması ve 
azaltılması konulannda aralann· 
da mevcut bulunan anlaşmalan 
geliştirmek için bir nükleer savaş 
çıkması tehlikesinin azaltılması 
ve önlenmesi amacıyla stratejik 
saldın silahlannın sınırlandını· 
ması yoluyla ve keza ani bir sal· 
dın tehlikesinin azaltılması ve 
ortadan kaldınlması önlemleri 
yoluyla güçlendirilmesi konu· 
sunda çözümler aramaya devam 
edeceklerdir. " 

öte yandan Viyana görüşme· 
leri sırasında yapılan ortak açık· 

. SALT-ll bir mücadeledir. 

5 kıtadan 
Ilallerler 

NlKARAGUA'DA SOMOZA'NIN 
SONUN A DOGRU 

Nikaragua'nın önemlı kentleri Masaya ve 
Driamba\ i ele geçiren Ulusal Kurtuluş Cephesi 
gerillalarının ilerlemeleri sürerken, Diktatör So· 
moli ülkesinin bağlı olduğu emperyalist örgüt· 
ler ve ülkeler tarafındaiı da terkt>diliyor. Ameri· 
ka Birleşik Devletleri'nden sonra Amerika Dev· 
letleri örgütü ve Brezilya da Somon 'yı kaderiy. 
le başbaşa bıraktılar. Somoli 'nın buna yanıtı 
ise "komünizmle mücadele etmeyen Amerika 
pişman olacak" şeklinde oldu. 

öte yandan Somoza'ya bağlı ulusal muha· 
fızıarın son cephe saldırıları da sonuçsuz kalı· 
yor. Elindeki tüm güçleri cepheye süren Somoza 
buna karşılık bir i lerleme kaydetmi� değil. Bu· 
na karşılık �ndlnist Gerillalar başta başkent ol· 
mak üzere ülkenin diğer kentlerinde başarılar 
kazanıyorlar. Yapılan açıklamalara göre Somo
li 'nın son kanlı saldırısı sonucu sivil halktan 
birçok kişi yaşamını yitirmiş bulunuyor. Hedef 
gözetmeksizin kentleri bombalayan Somoza'nın 
uçakları birçok kenti yerle bır ettller. Fakat So
moli 'nın en etkin silahı olan uçaklarının da 
çok azaldığı ve Nikaragua'da Ulusal Muhafızla· 
rın ezllmesinln yakın olduğu belirtiliyor. 

COMECON HOKOı\-IET 
BAŞKANLARı TOPLANTISI 

SosyaUst Olkeler Ekonomık Dayanışma örgütü 
COMECON'a üye ülkelerin hükümet bqkanlan 
toplantısı geçen hafta Moskova'da yapıldı Tüm 
dünyanın sanayı üretlminln üçte blrlnl saılayan 
ve toplam nüfuslan 430 milyonu 1f811 10 CO
MECON üyeli lle örgütte gözlemci statüsü U. 
temsil edılen ülkelerin, Moskova toplantısında, 
konomik Işbirlieini sal!lamlaştı� konusu üze. 
rinde duracaklan bildirildi. 

URUGUA Y'DA BINLERCE 
SIY ASAL TUTUKLU 

Uluslararası ıf örgütü tarafından yapılan 
bir ıçıklamada Uruguay'da her bın ldşiden bl
rlnln slyll8l1 tutuklu olarak çezaevlerinde bulun
du!!u bildirildi . Uruguay'da Iktlduda olan yöne
timin ışkenceyi de kurumsalla,tırdıtı beUrtUen 
açıklamada yaaa dqı tutuklamılann keslntllllz 
ııiirdiilU ıÇ ıklandı_ 

H IND ISTAN'DA POLISLERIN 
GREVI ENGELLEN IYOR 

Hındıstan'da yaf&ll1 ko,uUınnın glIçlUIi\n. 
den şikayet ederek greve giden ve daIıa sonra 
prdlyanlan da yarılanna alan poUller Uzerine 
askerler tarafından ate, ıçddı. PoUllerln grey 
yapmatannın yuıı dlfl oldulUnu beUrten yetki
liler buna iZin verilmeyecelini ıçıkladılar. Çı_ 
kan çatı,malarda çok sayıda poU"" ukerler 
tarafından öldllriildblü bu arada ukerlerln 'de 
kayıplar verdill bUdIrIUyor. 



Birleşmiş Milletler'in ırk ay
ruıu yapan ülkelere mali yar
dınun kesilmesi yönündeki ka
ranna karşın, emperyalist ülke 
bankalan Güney Afrika'ya do
laylı yollardan milyarlar akıtı
yor •.. 

Her gündeme gelişinde ırk 
aynnuna karşı hareketin en 
hararetli saV\ınuculan olan em
peryalist ülkelerin, gerçekte, 
ırk aynını yapan ülkelere el al
tından nasıl yarılun ettikleri 
ortaya çıkıyor. Birleşmiş Mil
letler'in ırk ayrımı yapan Gü
ney Afrika'ya yapılacak her 
türlü mali ve ekonomik yardı
ma son vermesine karşın, em
peryalist ülkelerin finans tekel
leri, bu ülkeye dolaylı yollar
dan milyarlarca dolar akıtmak
ta ve ırkçı yönetimin sürebil
mesi için önemli bir destek 
olmaktadırlar. 

Uluslararası bankalar ırkçı 
Güney Afrika yönetimine mali 
kaynak aktarırken emperya
listlerin bu ülkedeki yerli işbir
likçisi fırmalardan faydalan
maktadırlar. Görünüşte, em
peryalist ülke ırkçı Güney Af
rika'ya yarılun etmiyormuş gi
bi görünmekte, ancak, hükü
metten hükümete açılan kredi
ler yerine, bankadan firmaya 
açılan krediler şeklinde, des
tek sürdüıiilmektedir. Bu ko
nuda Birleşmiş Milletler tara
fından yapılan bir inceleme, 
yardımın boyutlanru açıkça 
ortaya koymaktadır. 

5,5 MILYAR DOLAR 
YARDIM .. .  

Batılı fınans tekellerinin ırk
Çı Güney Afrika'ya yaptığı 
yardım toplanu son beş yılda 
5,5 milyar dolar'a u\aşnuş du
rumdadır. Bu yardınılar 22 ül
keye bağlı 382 banka tarafın
dan 158 kredi operasyonu ile 
gerçekleştirilmiştir. Yardımla
rın tümü, Güney Afrika'daki 
ırkçı rejimin savunucusu yerel 
fırmalar kanalıyla verilıniş tir. 

ırkçı Güney Afrika'ya do
laylı yollardan mali destek sağ
layan bankaların başında 
ABD'li "Citicorp" gelmekte
dir. Türkiye ile de yakın iliş
kisi bulunan Citicorp, 1 972-
1 978 yıllan arasında Güney 
Afrika fırmalarına toplam 1 
milyar 563 milyon dolar fi
nansal destek sağlanuştır. Yi
ne, Türkiye'ye kredi açmak 
için kurulan Bankalar konsor
siyumunun önde gelen liderle
rinden Batı Alman Deutsche 
Bank ' ve ıSViçre bankası 
"U nion Bank of S wi tzerland", 
Güney Afrika'nın ırkçı rejimi
nin emrine, söz konusu süre 
içerisinde sırasıyla 1 , 1 ve 1 ,0 
milyar dolar kredi vermişler
dir. 

ÜLKELER . . .  

Güney Afrika'nın ırkçı re-

Finans tekelleri 
GUney Afrikaya 
para yagdırıyo� 

jimini uluslararası toplantılar
da eleştiren, sonra da bankaIa
n karıalıyla el altından kredi 
vererek onu destekleyen em
peryalist ülkelerin başında Batı 
Alınanya gelmektedir. B u ülke
ye bağlı 59 bankanın sağladığı 
kredi tutan 2 milyar 427 mil
yon dolar'a ulaşmaktadır. 

Batı Alınanya'dan sonra 
ikinci sırada ABD'li bankalar 
yer almaktadır. ABD kökenli 

üLKELER 

Batı Almanya 
ABD 
Ingiltere 
Fransa 
ısviçre 
Belçika 
Uluslararası 
Hollanda 
ıtalya 
�da 

BANKALAR 

adcorp 
Muıufacturers Hanover 
Credlt Commerelill de Franee 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Hill Samuel and Co. ltd. 
Union Bank of SYiuerland 
Commerzbank 
Kredietbank 
Westdeutsche landesbank Giro 

, 69 banka ırkçı Güney Afrika 
fırmalanna ' 2 milyar 391 mil
yon .dolar kredi vermişlerdir. 
ABD'yi 2.7 milyar dolar ile 
Ingiltere, 1 .8 milyar dolar ile 
Fransa ve 1 .3 milyar dolar ile 
ısviçre izlemektedir. 

Tablolarda, ırkçı Güney 
Afrika 'ya kredi veren bankalar 
ve ülkeler dizininde ilk on sıra
yı alanlar ve sağladıklan kredi 
miktarlan' verilmektedir: 

Banka Sayısı Açılan Kredi 
(Miı . ABD. � 

59 
69 
42 
31 
22 
1 4  
22 

7 
33 
1 3  

ÜLKESI 

ABD 
ABD 
Fransa 
Batı .&lımanya 
Batı Almanya 
Ingiltere 
IsYlçre 
Batı Almanya 
Belçika 
Batı Almanya 

2427.3 
2391 .4 
2388.4 
1 848.0 
1 277.3 
1072.4 
1 072.0 

769.8 
747.1 
644.6 

Açılan Kr. 
(MI. ii 

1 563,8 
1 1 87,2 
1 1 58,0 
1 1 56,8 
1 104,2 
1055,3 
1040,1 

870,9 
859,4 
779,8 

N Ikaragua'da Sandı· 
nista Ulusai Kurtu· 
luş Cephesi'nın em· 
peryaliZlnin uşa�ı 
Somoza yönetimi· 
ne karşı yüriittü�ü 
kurtuluş mücadele· 
si sonuca ulaşmak 
üzere. Amerkan 
emperyalizminin 
deste�iyle 40' yıl· 
dan beri Nlkanigua halkına kan kusturan dik. 
tatör Somoza, diktatöriü�ünün son glinlerini 
yaşarken, ısrail yapısı savaş uçaklannı, Ame· 
rikan yapısı bombalannı Nikaragua halkının ü· 
zerine ya�dırarak bir kurtuluş yolu anyor. 
Kendi iktidannın kurtuluşunu direnen halkın 
yok edıımesinde görüyor. 
Ancak görünen odur kı, Sandlnist Ulusal Kur· 
tuluş Cephesi savaşı kazanmak üzeredir. San. 
dinista Cephe'nin savaşı kazanmak üzere oldu· 
l!u yargısına varmak için kendi haber kaynak· 
lanna bakmaya gerek yok. Emperyalizm ve 
emperyalizm kuklası bazı devletler şimdiden 
Somoza'yı kaderiyle başbaşa bıraktılar. Em· 
peryalizme ve kuklalanna güvenerek Nikara. 
gua halk)na ölüm yal!dınnaktan çekinmeyen 
Somoza, ülke içindeki tüm işbirlikçileriyle bir. 
likte, Nikaragua halkının örgütiü direnişi karşı· 
sında yalnız kaldı. 

S omoza 'nın yakiaşan sonu, Nikaragua 'nın özel 
durumunda, emperyalizmin kuklası hükümet· 
ler tarafından yönetilen ülkeler için bir ibret 
örne�idir. Somoza'nın sonu 'nun Iran Şahı'nın 
kine benzerlil!i, bir gerçe�in bir kez daha bü' 
tün çıplakiı!!ıyla ortaya çıkmasını sa�lamıştır. 
Bu gerçek, emperyalizmin dünyanın her ye· 
rinde örgütiü halk direnişlerini her zaman bas· 
tırabilecek "mutlak" bir güce sahip olmayışı· 
dır. Bunu, dünyanın dört bir yanında emper· 
yalizme karşı mücadele veren örgütiü halk güç· 
leri bugüne dek birçok kez kanıtlamışlardır. 
Vietnıun, Angola, Iran, Nikaragua ve birçokla· 
n. 

Kuklalann 
kaderi 

Somoza'nın yaklaşan sonunun kanıtladıl!ı bir 
başka gerçek ise, emperyalizmin kuklası duru· 
mundaki ülke iktidarlannın gücünün, ne d�nli 
büyük askeri güce sahip olurlarsa olsunlar "sar
sılmaz" olmadı�ıdır. Bugün ülke ülke dolaşa· 
rak Iran halkının hakkında verdi�i idam hük· 
münden kurtulmaya çalışan Şah yine bunun 
bir örne!!idir. Nikaragua 'da daha altı ay önce 
Sandinista Ulusai Kurtuluş Cephesi'nin saidı· 
rısını, ancak ülkenin masum insanlan üzerine 
bomba atarak "şantaj" yapma yoluyla durdu· 
rabilen Somoza 'nın geldi!!i nokta bunun baş· 
ka bir örnel!idir. Amerika'nın neresinde sak· 
Iandıı!ı hiilli biiinmeyen Vietnam lı hain Van 
Tiyo, halkına kan kusturduktan sonra halk ta· 
rafından alaşa!!ı edilen aşal!ı1lk Pol Pot, aslın· 
da kuklalann kaçınılmaz kaderini simgeleyen 
kişiierdir. 

D ünya bir çal! de�lşiminin sancıiarını yaşamak· 
tadır. Emperyalizm, dünyanın her yanında 
hergün gerilemesini sürdürürken, kendi glicünü 
korumak için olmadık yöntemlere başvunnak· 
tadır. Emperyalizme ba�ımlı ülkelerde, kukla 
iktidarlar örgütiü halk direnişlerini önleyehii· 
dıkleri sürece emperyalizm onlara destek ol· 
makta, kurtuluş hareketieri başanya yaklaştı· 
�I anda, emperyalizm kuklalannı kamburun· 
dan bir an önce kurtulmaya çalışmaklan baş· 
ka çare bulamamaktadır. Dil!er bir deyişle ge· 
miyl yine en önce fareler, emperyalist mer· 
kezler terketmektedir. 
çal!ımız kapitalizmin, emperyalizmin hızlı bir 
çöküş sürecini yaşadı�ı çalıdır ve dünyanın çe· 
şltli Ulkelerinde emperyalizmin kuklalannın 
yazgısını bu olgu belirlemektedir. örgütiü halk 
direnişlerini emperyalizme dayanarak önleye· 
bııeceklerini sanan kuklalar için bir Şah, bir 
Somoza en taze ama en kokuşmuş örnekler 
olarak önümüzde dunnakladır. 

• coşkun kartat 
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Gecmişten bugtıne 
Orhan Kemal MEHMET ERGON 

muna düşmüşlerdir. Sözlerinin 
amaçladıklarının tam karşıtı bır 
işlev yerine getirdiltini, Orhan 
Kemal'i değil de kendilerini kü· 
çük düşürdüğünü görerek "u· 
tanç" duymuşlardır. O halde bu 
yazıda yapılacak olan şey, Orhan 
Kemal'in yazın tarihimize çek· 
tilti, kazınması olanaksız çizginin 
üzerinden gitmek ve onu iloyu· 
laştırmaktlf. Dllter bir deyişle de 
önemini belirleyen ögeleri sergi· 
lemektir. 

Biliyoruz, sanatçının önemi, 

Orh.m Kemal'i 2 Haziran 
1 970'te yitirmiştik. Aradan do· 
kuz yıl geçti. Uzun sayılmayacak 
bir süre. Belle�ini yoklayanlar, o 
günün gazete haberlerini gözleri· 
nin önüne getirebilirle�. Cenaze· 
sine katılmış olanlar, her şeyi en 
ince aynntısına dek anımsayabi· 
lirler. öyleyken 2 Haziran 1970, 
uzak bir geçmiş gibi duruyor 
karşımızda. Nedeni, insanın, 
özellikle de toplumun yaşamı a· 
çısından oldukça kısa sayılabile· 
cek bu- süre içerisinde son derece 
yo�un günlerin yaşanmış olması. 
Çok şeyin anlamını de�iştiren, 
durulmasını, belirginlik kazan· 
masını sa�layan günler ... Bu gün· 
ler, izleri henüz yaşamımızdan si· 
linmemiş yakın geçmişe bakışta, 
şaşılası bir uzaklık sa�lıyor bize. 
Gijzlerimizin önüne getirebilece· 
�imiz oluşumları uzak bir geç· 
miş giBi ele alabiliyor, değerlen· 
direbiliyoruz. önemli bir şey bu. 
Çünkü yaşanmakta olanı de�er· 
lendirirken kolayhkla sıyrılınma· 
yan bir olumsuzluk kalkıyor or· 
tadan: i çerisinde yer ahnan, ha· 
vası solunan güncelin nesnel so· 
nuçlara ulaşmayı önleyen, öznel 
yargılara yolaçan etkileri en aza 
inmiş oluyor böylece. Inceleme 
nesnesi yapılan cöneme dışardan 
bakma olanağı doğuyor. 

. eyleminin sanatsal ve toplumsal 
işlevinin nitelilti ile ölçülür. Di· 
ğer bir deyişle ilgi alanı olarak 
seçtiği sanat türüne kattıklanyla 
insani·toplumsal planda yerine 
getirdiklerince belirlenir. Bu açı· 
dan baktığımızda, Orhan Kemal' 
e ilişkin olarak neler söyleyebi· 
Iiriz? 

Burada söylenenler dönemin 
yalnızca bir yanı için değil. bütü· 
nü için geçerli. Siyasal oluşumlar 
denli, di�er oluşurnlara da yak· 
laşmak sözkonusu olduğunda, 
bu dokuz yılhk süre, benzer u· 
zaklı�ı sa�lıyor bize. Sözgelimi 
dokuz yıl öncesinin sanat orta· 
mında kimi konuların özellikle 
glindeme getirilerek tartışma nes· 
nesi yapılmasının nedenlerini 
şimdi çok daha iyi görebiliyor, 
k avrayabiliyoruz. Aradaki kısa, 
aOıa son derece yoğun geçmiş 
süre, o tartışmalarda yan olmuş 
f:işilerin görüşlerinin gerçek ni· 
teliklerinin ortaya çıkma>ıpa 
yetmiş de çok bile gelmiştir çün· 
kü. 

Bu durumda, yaşam önünde 
her an sınav vererek gelişen bilin· 
cimizin ışı�ında, oluşumları ve 
onlara ilişkin yargıları gözden ge· 
çirmek, yeniden de�erlendirmek 
zoru nlu bir ödev durumuna geli· 
yor. llem dönemin ideolojik so· 
r ınsalı nı aşanıamış kişilerin gö· 
zunc!en kaçmış oluşumları açığa 
çıkarmak ,  hem de ulaşılmış yan· 
lış yargıları açı�a çıkarmak yö· 
nunden ... 

Burada dokuz yıl önce yitirdi· 
ğimiz büyük sanalçı Orhan Ke· 
mal üzerinde duraca�ız. Yukarı· 
daki açıklamalar göz önünde lu· 
tulursa, üzerinde duracağırnız 
sorunun, Orhan Kemal'in zaman 
karşısındaki, zamanın aşındırıcı 
etkileri karşısındaki durumu ol· 
duğu görülür. Yani bu yazı'nın 
amacı, Orhan Kemal'e yazın ta· 
rihimizde \'er aramak değil. Böy· 
le bir şey� gerek de yok. Çünkü 
Orhan Kemal, yazın tarihimizde· 
ki yerini karşı çıkıcılarının, sol 
gösterip sağ vuranların çabaları· 
na karşın almış ve dostları na da, 
düşmanlarına da onaylatmış bir 
$anatçıdır. Öylesine ki, sa�lıltın· 
rla ona karşı küçümseyici tutum 
takınanlar, zaman içerisinde, 
rüzgara karşı (ükürenlerin duru· 

öncelikle, Orhan Kemal'in, 
sanatsal eylemi ile ne tür bir insa· 
ni·toplumsal işl�vi amaçladıltı ü· 
zerinde durmak gerekiyor. ÖLü· 
münden sonra yayımlanan bir 
konuşmasında şunları söylüyor· 
du Orhan Kemal: "Sanatırnın a· 
macı . . .  Şöyle özetlemek te hir sa· 
kınca var mı acaba? Halkımızın, 
genel olarak da insan soyunun 
müsb et bilimler doltrultusundaki 
en baltımslZ koşuilar içinde, en 
mutlu olmasını isteme çabası." i 
Aruamı son derece açık olan bu 
sözlerin yorumunu yapmayaca· 
Itım. Bu sözlerin ışıltında, önemli 
bulduğum birkaç noktanın altını 
çizmekle yetineceğim. 

Orhan Kemal, öykü ve rom,an 
geleneltimizcte, işçi sınıfının dün· 
ya görüşüne yaslanan, gerçekçili· 
ği işçi sınıfının dünya görüşünün 
odağından ele ahp yansıtan ikin· 
ci addrr. Ilk ad, bilindiği gibi, Sa· 
bahatlin Ali'dir. Orhan Kemal, 
Sabahattin Ali 'ye eklenen ikinci 
halkadır. 

Orhan Kemal, işe bu bilinçle 
haşlamadı kuşkusuz. Başlangıç· 
ta, resmi ideoloji ctoğrultusunda 
bir yayım organı olan Yedigün' 
de, bu ideoloji ile çatışmal'an 
şiirler yayımlatmıştı.' Bursa Ce· 
zaevi'nde Nazım Hikmet'le ge· 
çirdi�i üç buçuk yıi, bu ideolo· 
jiden kopmasını \'e bilimsel bir 
dünya görüşüne ulaşmasını sa�· 
lamıştır. Bundan sonra ortaya 
koydu�u ürünler, gerçeklikle işçi 
sınıfının dünya görüşüne yasla· 
nılarak kurulmuş ilişkinin sonu· 
cudur. Ve bu ürünleriyle Orhan 
Kemal, yazın tarihimizde, öykü 
ve roman dallarında diyalektik 
materyalist dünya görüşüne yas· 
lanan Ikinci ad olarak yerini al· 
mıştır. 

Yukanda altını çizdik: Orhan 
Kemal, Sabahattin Ali gibi, sos· 
yalist gerçekçi sanat anlayışına 
ba�lı bır sanatçı. Ancak ondan 
bir yönü ile ayrılıyor. Sabahattin 
Ali, ürünlerinde, nesnel gerçekli· 
�i bütünselli�1 içerisinde yansıtır, 
de�iştirilebilirliltinin altını çizer, 
deeiştirilmesl doerultusunda sa· 
nat alıcısında bir özlem uyandır· 
maya çalışırken seçeneelnl yaşa· 
ma geçirecek güçleri siyasal devi· 
nim içerisinde gösteremiyordu. 
Oi�er bir deyişle seçeneeini so· 
mut olarak koyamıyordu. Ger· 
çekten de Sabahattin Ali, konu· 
larını devşlrdiei toplumun yoz· 
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laşmışh�ını, emekçiler yönün· 
den yaşanılır ·katlanılır· dayanı· 
hr olmaktan çıktıeını büyük bir 
yetkinlikle ortaya koyuyordu. 
Bu düzerun emekçilere tamdı�ı 
yaşaııi biçiminin bir yazgı olma· 
dı�ını; sınıfsız, sömürüs�, insan· 
ca bir dünyamn kurulabilece�ini 
duyumsatıyordu, Dıştan bakıldı· 
eında, son derece dura�en gözü· 
ken, ancak sözkonusu dünyanın 
mimarlıeım yapacak olan emek· 
çi yı�ınlardaki gizligücün altım 
çiziyordu. Gelgeleıım bu gizilgü· 
cü eylemli güç olarak ' gösteremi· 
yordu. Orhan Kemal ise, bunu, 
pelirli ölçülerde yapmış bir sa· 
natçıdır. Nederueri ayrı bir yazı· 
yı gerektirecek ölçüde önemli bir 
koniı bu. Qzerinde durulmaya· 
cak burada. Altını çizmekle yeti· 
nece�iz. 

Insani·toplumsal planda sana· 
tı "Halkımızın, genel olarak da 
insan soyunun müsbet billmler 
doğrultusundaki en bağımsız ko· 
şuilar içinde, en I)lutlu olmasını 
isteme çabası"nın bir öeesi ola· 
rak gören Orhan Kema!'in sa· 
natsal planda gerçekleştirdikleri 
nelerdir? 

Işe şiirle başlamış olmasına 
karşın Orhan Kemal öykü ve ro· 
manda yeeunlaşmış; öykücü ve 
romancı olarak yazın tarihimiz· 
de yerini almış bir sanatçı. Sa· 
natsal planda gerçekleştirdikle· 
rini saptayabilmek için bu iki tü· 
re kattıklarına·getirdiklerine bak· 
mak gerekiyor. Bunun için de: 
(a) Yapısal·teknik yönden ger· 
çekleştirdikleri)'le, (b)  izleksel 
(thematic) yönden getirdiklerine 
e�ilmek gerekiyor. 

(a) Orhan Kemal, çalışmaları· 
nı yoltunlaştırdıeı öykü ve ro· 
man -Türkiye özgül ünde- yapı· 
sal·teknik yönden neler katmış· 
tır? Yüzyıllık bir geçmişi bUlu, 
nan çaecıl (asri) öykü ve roman 
geleneğimize göz attığımızda şu· 
nu görüyoruz: Orhan Kemal, ro· 
mandan çok öyküye yapısal·tek· 
nik yönden katkıda bulunmuş 
bir sanatçıdır. Ilk örneklerini Ke· 
nan Hulusi l\oray'la Memdulı 
Şevket Esendal'ın verdi�i

, 
ve do· 

ruk örnekleri Sait Faik'in imzası· 
nı taşıyan anılara, izlenimlere, 
ça�nşımlara yaslanan "ortam 
öykücülü�ü" ile doru k örnekleri 
Sabahattin Ali'nin imzasını taşı' 
yan ve öykücülüeümüzün başlan· 
gıcından bu yana izlenen "klasik 
yapılı öykü anlayışını" kesiştir· 
miş ilk addlf, Orhan KemaL. Sa· 
bahattin Ali ve Sait Faik gibi iki 
ustamn getirdiklerini, Işçi sınıfı· 
nın dilnya görüşünün odaeından 
kaynaştırmasını bllmlştir. Bu ya· 
nı ile Orhan Kemal, öyküCÜıüeü· 
müzün evrim sürecinin önemli 
ueraklanndan biridir. Betımın 
karşılıklı konuşmanın (dieer bir 
deyişle anlatı öeelerinln) kulla· 
nımı yönünden de Orhan Kemal' 
in öykücülüeümüze önemU katkı· 
lan olmuştur. Ancak oruar ikin· 
elldir. Temel olan, yukanda altı· 
nı çizdieimlz olgudur. 

(b) Izleksel yönden bakıldı· 
eında, Orhan Kema!'in �etlrdik· 
leri ne Ilişkin olarak ne söyleye· 
bilir? Bır sözcük le yanıtlayabill· 
riz bu soruyu: Çok renklilik. 
Gerçekten de Orhan Kemal, Tür· 

klye toplumunun hemen tüm ke· 
simlerini öykü ve romana taşımış 
bir sanatçıdır. Son derece geniş 
bir insan kadrosu vardır. Tüm 
toplumsal kesimleri konu edin· 
miş; konusal yönden hiç bir sınır 
tanımamıştır. Birkaç örnek vere· 
yim. Orhan Kemal'in yapıtlann· 
da: Bilinçsizlik nedeniyle kendi· 
sini sömürenleri "geçimlru saltla· 
yan kişiler" olarak algılayan, Iş· 
vererun çıkarlannı korumayı var· 
oluş nedeni durumuna getirenle· 
ri (Murtaza) ;  sürdürdükleri ya· 
şamdan hoşnut olmayan, ancak 
çözümü egemen sınıflann ide· 
olojik koşullandırmalan nede· 
niyle sınıf değiştirmek te bulan, 
duyarlıklan melodramatik mm· 
lerle, fotoromarılarla biçimlen· 
miş, artlst ya da futbolcu olma 
özlemi ile yanan gecekondu 
gençlerini (Bir Filiz Vardı, Kötü 
Yol, Küçücük, Sokaklardan Bir 
Kız ) ;  A'dan Z'ye bozulmuş bir 
toplumda, örgütsüz, bilinçsiz bal· 
kın yöneticiler karşısındaki ezik· 
liğinden yararlanarak ceplerini 
dolduran açıkgözleri (Müfettişler 
Müfettişi, Oç Kilğıtçı); her türlü 
toplumsal güvenceden, en ilkel 
demokratik haklardan yoksun, 
her an işini yitirme tehlikesi ile 
karşı karşıya bulunan emekçile· 
ri (Cemile, Dünya Evi); günde 
yirmi saat çetin koşullar altında 
çalıştırılarak acımasızca sömürü· 
len, kendisi için sınıf olmamn 
uzaltında bulunan işçileri (Bere· 
ketli Topraklar Ozerinde) ... bul· 
mak, görmek olasıdır. 

Demek oluyor ki Orhan Ke· 
ma!'in önemi: a) öykü ve roman 
geleneeimizde sosyaUst gerçek·çi 
sanat anlayışım benimsemiş ikin· 
ci ad olmasından, b) Ilgi alanı 
olarak seçtiği türe yaptı�ı katkı· 
lardan, c) yazınımız. toplumu: 
muzun tüm kesimlerinden öıünı· 
süz tipler kazandırmış olmasın· 
dan ileri gelmektedir. 

Son öj!e üzerinde ayrıca dur· 
mak gerekiyor, Orhan Kemal'in 
yazınımlZa ölümsüz tipler kazan· 
dırdıeı toplum kesimleri arasın· 
da "işçi sınıfı" da yeralıyor. Sa· 
natçalarımızın bugün bile işçi sı· 
nıfını ele almak, işçi sınıfını an· 
latmak konusunda tutuk davran· 
dıklan göz önünde bulundurulur· 
sa, bu olgunun özel bir önem ta· 
şıdı�ı görülür. Gerçekten de Or· 
han Kemal, sanatçıhğının baş· 
langıcından ölümüne dek işçi sı· 
,lifını, işçi sınıfımn sorunlannı 
konu edinmiştir. O denli ki ko· 
nusal yönden yapıtları kümeleş· 
tir)lecek olsa, işçi sınıfına eeil· 
diei ürünlerinin ayn bir öbek o· 
luşturacak ölçüde çok olduklan 
görülür. Bu durum karşısında, di· 
eer öeeleri de atlamamak koşulu 
ile, Orhan Kemal'in önemini be· 
lirleyen ana öeenin işçi sınıfına 
yönelmesini olduğunu ileri sür· 
mek, yanlış olmaz sanırım. Oç 
yıl önce yayımlanan "Işçi  Sınıfı· 
na Yönelmenin GerekliUei" baş· 
hklı yazımda bu olgunun altını 
çizmiş ve şu nı an söylemiştim: 
" ... Türkiye toplumunda giderek 
aeırlıeı artan işçi sınıfının ve so· 
ruruannın sanata taşınıp ' taşın· 
madı�ını araştırdıeımlZda şunu 
görmekwyiz: Türkiye işçi sınıfı 
deeil kendisi için sınıf olma aşa· 
masında, henüz kendilielnden bir 
sınıf niteliei taşıdığı aşamada bi· 
le tüm boyutlan ile sanata·edebl· 
ya ta getirilememiştir. Kırsal ke· 
simden kopup kentlere akan kır 
insaruannın yeni bir çevreye 
uyabilmek için verdikleri kavga; 
kentsel yaşamın kırsal yaşama 
göreki nispl olumlulueu karşısın· 
da, işçi sınıfı Içerisinde ayn 
odak oluşturmalan ve bunun iş· 
çı sınıfının kendisi için sınıf du· 
rumuna gelme süreci üzerindeki 

etkilerI... sanat ve edebiyat 
adamlan tarafından pek i,lenme· 
miştir. Bu yolda bir ilk adım ıt· 
mış olan Orhan Kemal, bu ba· 
kımdan, billil işçi sınıfının olu· 
şum dönemı sorurılannın anlatı· 
cısı kimlieiru korumaktadır. ' "  

Orhan Kemal, toplumun ta· 
rihsel gidişinde her geçen gün a· 
Rırlıeını biraz daha duyuran I,çl 
sınıfının uRradıel nitelik deRI,ı· 
mini n eylemsel plandaki yamıla· 
nnı göremeden öldü. Ama o, 
dünya görüşünün ve &eZgi gücü
nün saRladığl olanaklarla, dı,ar· 
dan bakıldıeında son derece du· 
raean görünen bu toplumsal ke· 
simdeki devingenili!1 görmü, ve 
ona yönelmiştır. Sınıfsal güdülü 
tepkilerden bilinçli karşı koy· 
maya saçrayamayan bu devin· 
geruieı kahrolarak arılatmış, bu· 
nun (sıçramanın) koşullarını lös
termeye·sezdlrmeye çalışmıştır, 
Orhan Kemal, çok değil, iki baf· 
ta daha yaşa.nış olsaydı, 1 5 · 16 
Haziran olaylannın tanıeı ola· 
cak, onun ürünü olan havayı so
luyacaktı. Oldukça yoğun geçti· 
ltini söyledieimiz son dokuz yılı 
yaşamış olsaydı görkemli 1 Ma· 
yıslan görecek, sendika yönetici· 
lerinin olumsuz tutumlarına kar' 
şın gir.diği her eylemden biraz 
daha güçlenerek çıkan işçi sınıfı· 
nın yaratıcıheına duydueu 
inançta ne denli haklı oldueunu 
olgusal olarak görecekti. Ve bü· 
tün bunlar ürilnlerine de yansıya· 
caktı. örgütsüzlük ve bilinçsizlik 
nedeniyle sömürücülere duydu�u 
tepkiyi harman yakarak açığa 
vuran Kürt Zeynenerin (Bere· 
ketli Topraklar üzerinde) sınıf· 
daşlannı baeımslZhk·demokrasi. 
sosyalizm kavgasının bilinçli sa· 
vaşçılan olarak anlatacaktı. Ama 
olmadı. ölüm araya girdi ve işçi 
smıfımlZın bu yetenekli sanatçı· 
sım dünyamızdan kopardı. 

Bir yazın emekçisi olarak Or· 
han Kemal, onca üretkenliltine 
karşın, gün görmeden, tüm 
emekçiler gibi yarı aç·yan tok 
yaşayarak dünyamızdan göçtü. 
Ancak her yazara nasip olmaya· 
cak bir ödülle onurlandırılarak .. .  
Arkadaşı Fiket Otyam'ı dirueye· 
Um:  "Cenaze konvoyu, Edirne' 
den hüzünlü bir şekilde geçip, ls· 
tanbul yoluna çıktıktan bir saat 
sonra, Babaeski'de yol kenanncta 
dizilmiş bir grup işçi tarafından 
durduruldu. Emekçiler, yazıla· 
nyla savaşlannı \'eren Orhan Ke· 
mal'i unutmamışlaroı. Kitekim, 
işçilerden biri, cenazeyi taşıyan 
minibüsün önüne 'RIZ i :;;çILER 
SENIN BATlRAN öNüNDE 
SAYGı ILE ECILIRlz" yazılı 
bir pankart astl," 4 

ölümünün dokuzuncu yıhnda 
anısı önünde e�ilirken bu anlamlı 
olay üzerinde durmak düşünmek 
gerekiyor. Öncelikle Orhan Ke· 
ma!'in önem ve büyükıüeünü kav, 
ramakta yaran olur bunun. Son 
ra da onun oluşum dönemı so 
ruruannı konu edindilti işçi sını· 
fı karşısındaki suskunluğun so
nuçlarının neler olabileceğini 
kestirmekle ... 

1- özgül Erttm, "Orhan K.ma"e 
Sorduklarım ", Varlık, Sayı: 755, 
i. 1 O, A�uıtoı 1 9 70. 
2· Mehmet Ergün. "Orhan Ke' 
mal'in Şiirleri ", Yeni Dergi, Sa· 
yı: 1 28, s. 28 · 37, May .. · Hazi· 
ran 1 9 75. 
3- Do�rultu, Sayı: 5, i. 3, Kaıım 
1 9 76. 
4· Fikret Otyam, Arkadaşım Or· 
han Kemal ve Mektupları, •. 491·  
492, E Yayınları, ı,tan bul · 1 9 74 



iı Sinema'da 
sansür 

BURJ UVAZI EKONOMI K KONULARDA GÖRüŞLERI
Ni  IKTIDARA DIKTA ETTI REBILDIGI GIBI KüLTü-.. 
REL VE SANATSAL KONtJLARDA DA BASIT ENGEL
LEMELERLE "ESKI "vi SüRDüREBILıvOR_ RESMI 
KURULUŞLAR Dı ŞıNDAKI KüLTüR VE SANAT ÇEV
RELERININ ÖRGOTLüLüK DüZEVLERI DE BURJU
VAzlvE RAHAT ÇALIŞMA OLANAGI SAGLlVOR. 
SORUNUN ÖZüNüN SıNıFSAL OLDUGUNU VE ÇÖ
ZüMüNON DE SıNı FSAL OLACAGINI ; BU NEDENLE 
BURJUVAZIDEN BAGIMSIZ VE I şçi SıNıFıNıN PO
LITIK HAREKETININ ONCüLüGüNDE öRGOTLE
NEREK BURJ UVAZININ BU "EGLENCE"sININ DUR
DURULABI LECEGINI ANLAMALARı GEREKI�R. 

YAŞAR T. BAYRAKTAR 

Çok ilginç şeyler oluyor kül
tür alanında. Demeçler veriliyor, 
toplantılar yapılıyor, yeni umut
lar yaratılıyor. Kültür Bakanlıkı, 
kültür ve sanat örgütlerine, der
neklere, sendikalara, yayıncılara 
iyi dileklerini sunuyor; I çişleri 
Bakanlığı, derneklerin çalışmala
rını "düzene sokmayı" düşünü
yor; aydınlar, yazarlar, çizerler, 
sinemacılar, fotoğrafçılar, yayın
cılar, kağıt tüccarları, dernek 
ve sendika temsilcileri Kültür Ba
kanı ile görüşmek için kuyrukta 
bekleşiyorlar. Herkes sorunları
nın çözümlenmesini ıstıyor. 
IMF, kamu iktisadi kuruluşları
nın tasfiye edilmesini, yerine 
özel sektörün geçirilmesini öne
rirken, Kültür Bakanlığı sinema 
sanayiini devlet kontroluna al
nıayı planlıyor. Ama yalnızca 
planlıyor. Gerçekleşmesi için ya
sa gerekli. Vasaların çıkması için 
izlenmesi gereken yol da nedense 
çok "uzun" ve "engebeli". Düşü
nülen ve planlanan işlerin yapıla
bilmesi için "tek başına iktidar 
olmak şan". Bu nedenle tüm ya
zarlar, ç izerler 1981 'e dek bekle
mek zorundalar! 

Kültür Bakanlığı onyedi ayda 
bir 'Türk Sinema Kurumu Vasa 
Tasarısı" lıazırladı. Ancak bu ta
sarının yasalaşması, hazırlayanla
rın iyiniyetlerini ve boylarını 
aşan bir olğu. Bu nedenle, yeni 
bir "Sansür Tüzüğü" hazırlandı 
ve eski (şu anda uygulanmakta 
olan) tüzüğün eksik ve sakıncalı 
yanları düzeltiidi. Ne var ki, j ç
işleri Bakanlığı sinema konusun
da çok duyarlı .  Filmlerin deneti
minde kendi ağırlığının azalma
sına kesinlikle razı olmuyor. Hat
ta kendisiyle birlikte Genel Kur
may Başkanlığı'nın da söz sahibi 

olmasını istiyor. Tüzük taslağı 
Danıştay'a gidiyor ve şu anda 
uygulanmakta olandan daha bağ
layıcı ve baskıcı bir biçimde de
ğiştiriliyor. Uygulamaya konula
bilmesi için Kültür Bakanı'nın 
onaylaması gerekli. Nereden 
nereye? Önce, sinema alanını de
mokrati kleştirecek ve denetleye
cek bir yasa tasarısı hazırlanıyor, 
sonra da şu anda geçerli olan du
rumun gerisine düşüıüyor. Doğ
rusu çok ilginç. Bakan, konuyu 
Bakanlık bünyesinde kurulmuş 
ve yalnızca danışma ve öneride 
bulunma yetkisine sahip "Sine
ma Varkurulu"na "havale" edip 
çoıumu "zaman"a bırakınayı 
yeğremiş bulunuyor. 

Henüz kuruluş yasası çıkarıI
mamış olan Kültür Bakanlığı'nın 
görev ve yetki alanına giren 
konularda yasa çıkarmasındaki 
başarısızlığını olağan karşılamak 
gerekiyor. Kültür Bakanlığı_ so
runlar karşısında, çözüm bekle
yen kişi ve kuruluşlar gibi ya
kınmayı ve çözümü başka Ba
kanlıklardan beklemeyi uygun 
görüyor. 

Burjuvazi iki adım ileri bir 
adım geri yöntemiyle aslında 
"eğleniyor." Ekonomik konular
da görüşlerini iktidara dikte etti
rebildiği gibi kültürel ve sanatsal 
konularda da basit engellemeler. 
le "eski"yi sürdürebiliyor. Resmi 
kuruluşlar dışındaki 'kültür ve 
sanat çevrelerinin örgÜtlülük dü
zeyleri de burjuva�iye rahat ça
lışma olanağı sağlıyor. Sorunun 
özünün sınıfsal olduğunu ve çö
zümünün de sınıfsal olacağını ; bu 
nedenle burjuvaziden bağımsız 
ve işçi sınıfının politik hareketi
nin öncülüğünde örgütlenerek 
burjuvazinin bu "eğlence"sinin 
durdurulabileceğini anlamak ge
rekiyor. 

TEŞEKKÜR .. 

Babamın cenaze törenine bizzat katılarak her alanda 
yardım ve ilgilerini esirgemeyen, acımızı paylaşan, başta Tür
kiye I şçi Panisi Ankara Iı Başkanı Sayın Zeki Kılıç ile Iı ve 
I lçe yöneticisi, Partil i  üye arkadaşlarıma ve cümle eşe, dosta, 
yarana içtenlikle teşekkür ederim. 

Av. Dursun Aslan 

CHP 'n in durumu ve i '.kran Kurdakul 

nitelikleri konuşuldukça 
Son yazılanndan birinde, llhan Selçuk soruyor: ketleri" adlı kitabında Osmanlı 

Padişahı Ahmet ı. ( 1590-1617)' 
in yayımladığı fermaru veriyor. 

" Devletin temel maddelere yaptı!!ı zam birçeşit vergi sayılabi
lir. Ama bu adaletsiz bir vergidir. Çünkü sermayeci yapılan zammı 
evirir çevirir halkın sırtına yükler. Türkiye gibi gelir vergisinin yüz
de 70'ini işçiyle memurun üstlendi!!i bir toplumda vergi yasası Çl
karamayan, ama sürekli zam yapan bir hükümetin durumu ve nite
Ii!!i nedir?" 

Sonradan Adalet Fermaru 
olarak adlandırılan buyru!!unda 
diyor ki Suıtan Ahmet: 

- Parasıru "onbir buçuktan 
ziyade muameleye verip rukara
ya zulm edenler müebbet küre!!e 
konulmalıdır. " 

Soru tek boyutlu de!!ildir. Bu nedenle yakın tarihimizin ger
çeklerinden soyutlanamaz. 

Her fırsatta yazdık, konuştuk 
Birkaç kez yazdık, kanıtlar yıllar-yılı. Sermayenin yerlisi ya-

Küçük köylülük tefeci. serma
yenin bugünkü alış-veriş piyasası· 
ru "alivre" satıŞ olarak bellemiş· 
tir Ege Bölgesi'nde. 

gösterdik bu sütunlarda. baneısı olur mu diye. 

Kurtuluş Savaşımızdan he
men sonra, yönetime egemen 
olan asker-sivil orta tabaka ile 
toprak a!!alan ba!!daşıklı!!ı ülke
mizi kapitalizmin tuzak yardım 
politikasının a!!ına düşürmüştür. 

1947'lerin Ankara Ti<!aret 
Odası �ş�aru .. 

Ve�bl Koç, siya- SÖZ!Üj!Ün, "Ileride, elde edi/-W partilenn yonetim kadrosuna d ' "  r d'l k "  
girme gere!!ini niye duysun bu- ıgı .. z��n t�8 ını e i me ıqere, 

.. bır urun uzerıne onceden yapılan gun... . (oatış) " biçiminde karşıladı!!ı bu 
I kinci üçüncü sınıf güvenilir a1lş-veriş yolu, tefeci sermayenin 

adamlanru ön seçimlerde şu ya devl�t�e k�çük köylülü�ün arası· 
özeUikle 1945 'Ierden sonra, da bu ilden listelerin ön sıraları. na gınp bıre beş kazanma yolu

"dış yardım ' hikayesiyle CHP ii· na getirme şansını kullanır, olur- dur. 

derlerince de konuşulan, de!!er- biter. Dolaşın Balıkesir'den Uşa!!a, 
Aydın'a, Denizli'ye kadar Ege' 
yi. Küçük köylülüj!ü şimdi bur
juva ekonomistlerinin "örgütlen
memiş sermaye piyasası" olarak 
adlandırdıklan "tefeci sermaye" 

lendirilen ve onaylanan bir du- · Günümüz CHP 'sinin yönetici 
rumdur bu. kadrosunu oluşturan orta taba-

kanın yeni ögeleri.. (yeni küçük 
10 Mayıs 1947'de Birleşik burjuvalar) ül!rensi�er ki, 

Amerika Devletleri Temsilciier 
Meclisi'nde Türkiye'ye ve Yuna
nistan'a 400 miiyon dolarlık yar
dım yapılmasına ilişkin tasarının 
281 oyla kabul ediimesinden 
sonra ıSmet İnönii, Amerikan 
ulusuna aşa!!ıdaki mesajı yollar. 

''Büyük A merika Cumh uriye
ti'nin memleketimiz l'e millrti
miz hakkında beslemektc ulduğu 

- Hitlil ulusal burjuva maval- ye esir düşmüş durumda göre
ları okumakla hem kendilerinin, ceksiniz. 
hem partilerinin "durum" ve 
"niteli/ii"ııi ôrtaya koyuyorlar. 

Ege 'de ve 
Bu tutsaklık küçük köylülüj!ü, 

e�eınen sınınarın son darbeyi VU4 
'rup mülksüzleştirınemesinil1başlı
ca nedenidir sanırım. 

tu··m y urtta öyle ya . . .  
- Hem biT<' beş kazandırır. 

yakın dostluk hislerinin yeııi ni- _ Hem taban fiyatı vb. oyun-
şanesiııi. teşkil

. 
eden bıı mcsud Geçen hafta, I:>u sütunlarda larla k ırsal olanda �'alışma,: ıo. hadIseyı

. 
her Turk beşerıyetil, de· okudu�unuz "ııalıkesir'de ve runı\. bırakıiır! . . Sesi ,olugu uam/ı bır sulh deuresıne "a""ş· 'I\;m Yurtta" başlıklı yazıda şöy. çıhmaz. nıak iÇlll, geçirmekte bu/ımdugu le bir tüm"e vardı :  - I Iem de kendini "OlulI Eo. 

intil�al devresinde ıleri bır adım hibi" zannedE'r. 
gibi candan alkışlam�/ıtadır. "_ Egemen Gınıfiarm son dar. Ege' de v. tıim yurtta. 

beyi vurup proleterleştirınemek· 
... Bu yardım, Türkiye 'ye za' le büyük çıkarları olan küçük 

Tur; V� normal müdaraa malze- köylülük . . " 
mesinin bir � hısrnını temin sure-
tiyle, harp neticesinde düşmüş Biiiyorsunuz. "Irmak " . 
bulunduğumuz iktisadi güçlü/ıle- Küçük köylülü!!ün ilk bel ir-
rin k18men telafisinde de ferah· gin niteli!!i aile bireylerinin kul· "ırınak" Huşen I lahl ı ' " ", •. )'. 
latıcı bir ô mil olacaktır. " (Is· lanılabilir işgücüyle sınırlı olan külerinden oluşuyor. l ll '  i" 
Ianbul Dergisi, May18 1947). işletmeler_ sahip bulunmasıdır. Oyun, Evlat Acısına Son. ( · r.' 

Daha sonra Şemsettin Gün
altay'ın kurdu!!u hukümetin 
p-rogramında, dış yardım konusu 
vurgıılanarak iş adamlanna gü
vence verilmektedir. 

Bitınedi. 
Amerikan emperyalizminin 

"yardım" tuzaılına bando-mızıka 
çalınarak 'düşüldüllü bu evrede 
CHP Kurultay'lannın sonuçları
na bakarsanız "Parti Divaru"na 
seçilenler arasında şu isimlerle 
de karşılaşacaksınız. 

öncesi, Akşamm Eli K\lla� 11:
Şöyle de yazabiliriz : daydı, Çardakta, Ilenize i '"Il . 
Aile bireylerinin kuilarulabilir mak, ırmak adlarını taş ıyon 1" 

işgüL'ÜYI_ sınırlı bulunan işletme- külerin ortak özelli kı. ri (" 

lerin sahiplerinin oluşturdullu somut noktada yakalanaıı 101,' 

katman küçük köylülüktür. lumsal sorunların, sağlaın hir ya· 
pı içüıde yansıtıiııııı>ıd ır. 

. Uzmanlar bu işl.tm_Ieri 0-5 
hektar olarak saptamışlardır. Uzun yıllar şiir alanıncaıd ) .'. 

0-5 hektar topra!!ın tapusu ratılarında da başarı dÜZeyini !,i,· 
cebinde oldu!!u için, kendisini ruyan Ruşen ilakkı, öykücte l:or· 
"mülk sahibi" sananların bir kusuzca olayın üzerine yürürken. 
özeUi!!i de yok denecek kadar yeni öykü kişileri çıkarıyor sah
küçük sermayeyle yetinmek zo· neye. özellikle işçi sınıfının so· 
runda kalmalarıdır. mut savaşım koşullarında ortaya 

çıkan küçük burjuvaları ( C ; rev 
- ıçel delegesi fabrikatör Şa- Bu nedenle yüzyıllar boyun· öncesi, Evlat Acısına Son "dlı 

di Eliye�iı. ca tefeci sermayenin en büyük, öyküler) davranışları. ctuşunuş bi· 
- Adana Çiftçiler Birlilli Baş- en verimli iş alanı küçük köylü- çimleri, konuşmalarıyla belirgin· 

kanı Fazlı Meto. lük olmuştur. leştirmede becerisini kanı tııyor. 
- Ankara Ticaret Odası Baş

kanı Vehbi Koç. Araştırmacılar, daha XVi. Yıllar önce yayımladığı ilk hi· 
yüzylUarda bile Anadolu'da te- taptan · (Köprü, şiirler. 1 962) bu 

Neyi gösterir bu. reci sermayenin bine beşyüz faiz- yana, çalışmalarıyla kuşağının 
En azından 1950'1I1ere kadar, le çalışma olanallı bulduj!unu or- kendisini yeni leme �Ücıı �öster.n 

CHP 'bın toprak allalan ve kapi- taya koyuyorlar. sanatçılarından biri olnıa "itcli· 
taııe organik ba!!lar içinde bu· M. Ça!!atay Uluçay, 'Saru- !!ini kazanan Ruş_n i lak kı'ya 'c· 
lundu!!unu göstermez mi? han 'da Eşkiyalık ve Halk Hare- lam. 
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" 

Bulgaristan Türkleri 
sosyalizm yolunda" 

Son yıllarda Türk asıllı Bulgaristan yurttaşlarıy· 
la ilgili soruıılarııı bilimsel açıdan incelenmesinde 
önemli ilerlemeler kaydedildi. Kısa .ürede bu konuda 
üç monografi yayınlandı.  Felsefe Bilimleri Adayı ve 
Yeni Hayat dergisinin Baş Redaktör Yardımcısı Meh
met Beytullov'un "Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin 
Türk Asıllı Vatandaşlarının Yaşamı" ;  Tarih Bilimleri 
Adayı ve Vladimir İ1iç Lenin Yüksek Makine-Elek
rik Enstitüsü ö�retim üyelerinden Baş Aaistan Hü
seyin Memişev'in "Bulgaristan Türklerinin Kapita
lizm ve Faşizme KarŞı Yürütülen Mücadeleye KatılıŞı 
(1914-1944)"; ve Felsefe Bilimleri Adayı ve Kırcali 
tt Belediye Konseyi Başkan Yardımcısı Şükrü Tahi
rov'un "Bulgaristan Türkleri Sosyalizm Yolunda" baş
lıklı incelemeleri gerçekten dikkate delter yapıtlardı .  
Bu üç monografinin yazarları, Türk olmalarına kar
ŞI, sorunun daha büyük yaygınlık kazanması, bu ko
nuda Bulgar ulusuna, devlet ve parti yönetimine bilgi 
verilmesi amacıyla yapıtlarını Bulgarca yazdılar. 

Şükrü Tahirov'un kitabında kuramsal açıdan Bul
garistan Türkleriyle ilgili son derece ilginç sorunlar ele 
abmyor. Bulgaristan Türklerinin, ülkenin toplumsal
politik yaşamındaki yeri ve rolü, gelişkin sosyalist top
lum kuruluşuna katılışı, Bulgar halkımn ayrılmaz bir 
bölümü olarak gelecelıi ve benzer sorunlar kitabın özü
nü oluşturuyor. Daha kitabın giriş bölümünde, yaza
nn, Bulgaristan Türklerinin sosyalizm koşullannda ge
lişimindeki genel yasallık ve elıilimleri bilimsel sosya
lizm açıaından inceleyip araştırdıltı kaydediliyor. Bul
gariıtan Türklerinin soeyalist toplumda gelişmelerin
de maddi ve manevi koşullarda meydana gelen nitel 
deAi,ikliklere, bu ulusal azınlıııın sosyalizm davasına 
bütünüyle katılımı, sosyalizmin kuruluşu evresinde ül
kenin öteki emekçileriyle giderek yakınla,masına bü
yük önem veriliyor. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 'nin Türk asıllı 
yurttaşları ülkenin öteki emekçileriyle dostluk ve bir
lik halinde yaşıyor. Yüzyıllar boyunca &üregelen kar
deşlik; birlik, beraberlik ve yardımlaşma ilişkileri, 
özellikle aynı tarihsel kader, bu durumun ana nedeni.' 
dir. Yazar, birçok tarih, etnografya ve sosyoloji fnce
lemesinden yararlanarak, aynea birçok Türkiye 'Ii ya
zarın görüşlerini göz önünde bulundurarak "Bulgaris
tan Türklerinin karmaşık sosyal ve etnik &üreçlerde 
olu,an, yüzyıllar boyunca Bulııar koşullannda ııeli,en, 
bundan dolayı daima Bulgar halkının aynlmaz bir 
bölümü olduııu bilinciyle yaşayan belirli tarihsel ııer
çek old ukları" vargısını çıkanyor. 

Bulgaristan Türkleriyle Asya ve Avrupa'da yaşa
yan öteki Türk boy,lan arasında önemli farklar vardır. 
Bu farklılık, Bulııaristan'ın tarihsel geli,iminin bir ürü
nüdür. öte yandan Bulııaristan Türkleriyle Bulııar hal
kının kaderi arasında orııanik bir baıı vardır. Dolayı
ııyle Bulııaristan Türkleriyle öteki Türk boylan aruın
da dil, ııelenek, ııörenek, ört, töre, kültür, psikolojik 
ve fiziksil tip bakımından farklar vardır. Bulgaristan 
Türklerinin, Bulııar halkının özgürlük, balıımsızlık ve 
toplumsal ilerleme ve ıosyalizm mücadelesinde, l(Ünü· 
müzde ise sosyalizmin kuruıu,unda aldıkları yer bu 
farklılıııı daha da derinle,tirdi. 

Bulııariıtan hükümeti, Türklerin toplu halde ya,a
dıııı böıııelerin ekonomik bakımdan hızla ııeli,imine, 
batka bir deyişle fa,izmin kasıtlı olarJk neden olduRu 
geri kalmı,lıııa ıon verilmesine büyük özen gösteriyor. 
Bu bölgeler, iÜnümüzde, ülkenin öteki bölııelerine kı
yul. daha hızlı bir tempoyla lıeU,iyor. Bununla ııüdü-

len amaç, bu bölgelerin ekonomi ve kültür düzeyini, 
ülkenir. genel düzeyine bir an önce çıkarmaktır. 
Kitapta yer alan veriler bu görüşü açıkça kanıtlıyor. 

örneltin 9 Eylül 1!144 'e kadar Kırcali ilinde 500 
işçinin çalıştığı yalnız bir sanayi kuruluşu ve birkaç 
tütün işletmesi vardı. 1960 yılında işletmelerin sayısı 
2 l 'e, bunlarda çalışan işçilerin sayısı 5 bine çıktı. 
1976 yılında sayısı 43'e çıkan işletmeler, ilin toplam 
üretiminin yüzde 7 5 'ini vermeyebaşladı. Yalnız sanayi 
işletmelerinde çalışanlar,n sayısı 1 8  bin 379'a çıktı. 
Son 1 5  yıl içinde Kırcali ilinin sanayi iiretimi 259 kat 
arttı. Aynı tablo Razgrad , Tırgovişte, Silistra ve Şu
men illerinde, genellikle Bulgaristan Turklerinin toplu 
hale oturduğu illerde de görülüyor. Ömegin, yerli bur
juvazi Razgrad ilinde, ancak 1935-1939 döneminde 
sanayi işletmeleri kurmaya başladı. Bu arada ilginç 
bir gerçege deltinerek, yaklaşık 40 yıllık bir dönemde 
(1900-1939), sanayi işçileri sayısının 250 kişi artarak 
400'e çıktı�ını, toplam sanayi üretiminin iki kat arta
rak delterinin 900 bin levaya çıktıCını belirtmek ge
rek. Razgrad ili emekçileri, günümüzde 1939 yılına 
kıyasla 270 kez fazla sanayi ltrünü üretiyor, sanayi 
kesiminde çalışan kişilerin sayısı ise 50 kat artmış bu
lunuyor. Razgrad ilinin sanayiinde yiızde 40'1 Bulga
ristan Türkü olmak üzere 20 binden fazla işçi Çalışı
yor. Şumen ilinde sanayi işçilerinin sayısı 28 bini aşı· 
yor. 1980 yılında ülkenin sanayi üretiminin 1975 yı
lına kıyaa1a yüzde 55 oranınua artması öngörülürken, 
bu artışın Tırııovişte ilinde yüzde 93 olması planlanı
yor. 

Tarım emekçisi köylüler sınıfında da devrimsel 
deııişiklikler Ilerçekleşti. Emekçi köylıiler. sosyalizm 
koşullarında hak eşitliltine ve en ilerici kültür ve uy
ııarlık kazanımlarına kavuştuktan başka, sosyalist top
lumun eşit haklı ve varlıklı üyeleri durumuna yüksel
diler. Tarımsal üretim düzeyinin yükseltilmesi sayesin
de köylülerin eme�i, giderek, sanayi işçisinin eme�i
nin bir türdeşi haline geliyor. Razgrad ilindeki durum, 
bunun tipik bir örne�i olarak gösterilebilir. 9 Eylül 
1944'ten önce ii kırlarında yalnız çok az sayıda trak
tör ve başka tarım makineleri görmek mümkündü. 
Oysa 1975 yılında Razgrad ilinin tarlalarında 2 bin
den fazla traktör, 383 biçerdöver, 678 kamyon ve 
başka yük aracı çalışıyordu .  Günümüzde bu ilin 164 
bin 498 dekar topratı sulanıyor. 1 9 59 yılına kıyasla 
şimdi 6 kez fazla mineral glibre lerpiliyor. Şumen, 
Tırııovişte, Silistra ve öteki illerde de durum bundan 
farksız. 

Bulgaristan Türklerinin oturdukları böıgelerin 
hızlı ekonomik ııeli,imi , birçok yüklek ve ortaölıre
tim ııörmüş uzmana gereksinme dolturdu. Kitapta, 
Bulgaristan Türkleri arasından aydın ki,lIer yetişm .. i
ne devletin büyük özen lıösterdiRi birçok örnekle 
kanıtlanıyor. örneltin 1960 yılı temel alındı�ı zaman 
1975 yılında yüksek okul, lise ve dengi meslek okulu 
bitinni, uzmanlann Kırcali ilinde yüzde 384,3, Razıı
rad ilinde yüzde 321,1,  Tırııovişte ilinde % 272,1,  
Silistra ilinde yüzde 301,6,  Ş umen ilinde yüzde 254 
arttıRı lıörülUyor. Razgrad ilinde yalnız son birkaç yıl 
içinde Bulııaristan Türklerinden 3 bın 980 ııenç, yük
sek, yan yüksek ve orta öltretlm gördü_ Bunlardan 
162'si tanm mühendisi, 17 5'i iktisatçı, 38'i mühendiı 
ve 266 'ıı saRiık lıörevUsidir. 

' 'Bulgaristan TürkleriSosyalizm Yolunda"kitabında 
bu azınlıRın kültür ve öRretim düzeyinin yükseltilmealy
le ilgiU sorunların incelenmesine büyüm önem veriliyor. 

Bu konudaki kanıtlar çok iÜçlü. 1934 yılında 351 bin 
5 1 7  Bulgaristan Türkünden 15 yaşından büyük 01arılar
dan yalnız 52 bin 322'si okuma yazma bitiyordu. 
O dönemde bütün ülkede erkeklerden yüzde 78,8'i 
okuma yazma .bilirken, bu oran Bulgaristan Türkleri 
arasında yüzde' 22,6'ydı. Burjuva egemenliRi döne
minde ( 1878-1944), yalnız 465 öltrenci liae dengi 
okullarda (genellikle imam-hatip okullarında) öl!re
nim görmüştü. Toplam sayısı 376'yı aşmayan özel ilk
okullarda 35 bin dolayında öltrenci, büyük bir bölümü 
ö�retmen ehliyeti olmayan 800 öltretmen tarafından 
okutuluyordu. Sosyalist devrimden önce Bulgaristan 
Türklerinin oturdu�u bölgelerde toplam 397 ilkokul 
ve 27 ortaokul .öltretmeni ders variyordu _  Daha 1951 
yılında ilkokullann sayısı 832'ye, ortaokulların _yısı 
179'a, öııretmen sayısı ise, 540'1 ortaokul öi!retmeni 
olmak üzere, 2 bin 460'a çıktı. ttkokullarda 70 bin 
422, ortaokullarda ise 13 bin 20 öRrenci öltrenim iiö
rüyordu. 

Günümüzde okuma yazma bilmezlikten, ilkokul 
ve ortaokuldan sö. etmek yersizdir. Çünkü zorunlu 
8. sınıf ölırenimi gören aençlerden Kırcali ilinde yüz
de 92'si, Tırgovişte, Razgrad ve Ş umen illerinde yüz
de 95'i öltrenimlerine devam ediyor. örneilin 1976-
1977 öltretim yılında Kırcali ilinde 8 .  ımıfı bitiren 
5 bin 750 öltrenciden 5 bin 300'ü öltrenimlerine de
vam etti. 8. sınıfı bitiren 2 bin 7 1 2  kız öilr'enciden 
2 bin 339'u, yani yüzde 89,09'u üst kademe okullar
da öRrenimine devam ediyor. öteki illerde ortalama 
1 500 öi!renci öArenimini sürdürüyor. 

Bulaaristan Türkleri arasında daha yükaek öAre
nim temelinde kültür ve sanat da ııoli,im kaydetti_ 
Bulgaristan Türkleri aruından birçok şair, yazar, p
zeteci ve bilim adamı yeti,ti. örneRin yazar ve şairler
den Sabri Tatov, Halid AliOlmanov, Naci Ferhadov ve 
Haaan Karahüaeyinov ; bilim adamlanndan Dr. İbra
him Tatarlı, Filoloji Bilimleri Adayı Zineti Nurieva 
ve Doç. Cinııız Hakov; müziayenlerden Sabi Hatlbov' 
la Turgut Şinikarov bilim ve eanat çevrelerinde _y
ııınbk kazanıru, ki,Uerdlr. Yüzlerce Türk, belediye 
ba,kanı, Tanm Kooperatil Zıraat t,lotmesi ve Tanm 
Sanayi Kompleksi bqkam, puti lı Komitelerı aekre
terleri, toplumsal-politik öf!IÜt1erin merkez yönetim
leri sekreterleri gibi yükaek devlet ve parti ııörevinde 
bulunuyor. örneilin Salif tlyazov'la Ali Aliev, Bulııa
risten Komünist Partisi Kıreali ve Razıırad tt Komite
leri sekreterleri , Muıtafa Hamdiev, Vatan Cephesi 
Ulusal Konseyi lekreterl, Rafeı Seydaliev, Dimltrov
çu Komünist Gençler Bırlilli Merkez Komltesi aekre
teri ııörevinde bulunuyorlar. Bulaariıtan Halk Mocli-

� sinde (Millet Mecli.inde) 16 Türk halk vekili vardır. 

Bütün bu gerçekler, Bulııariıtan Türklerinin ya,a
mında son 36 yıl içinde kökten delıl,lkllkler olu ,tu
ilunu kanıtbyor. Bu deııı,iklikler temeUnde iae, bü
yük bir bölümü köylerde oturan Bulgariıtan Türkleri
nin ya,am, kültür ve psikoloJisindo, Bulııaristan'm 101-
yaUıı toplum üyeal öteld emekçUerlyı. ıılderok ve çok 
yönlü yakınla,ma. bakımından nltel delllşlklikl .. 
olu,uyor _ Bu delllşlkUkler, ya,am ıtandartmın, ııonol 
öltrenim ve kültür düzeyinin YÜk .. lmesinde, mealek
.. 1-kaUtlye yapısının Iylle,mealnde, soyaUıt yaşam bl
Qlmlnln yerle,mellnde ııörülüyor. 
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