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Belçika madenierinde yıllar
dır kendilerine uygulanan aşağı
lama, ırk ayırımı, işçi simsarlığı 
ve yoğun sömürünün. ekonomik 
bunalımın şiddetlenmesi ne pa
ralel olar� dayanılmaz boyut
lara ulaşması üzerine Türkiye'li 
miden işçileri Ekim 1979 başın
da Flaman bölııesinin tUm ma
denlerinde birden greve gittiler. 

Yürüyüş okurları hatırlaya
caklardır: Ucuz emekgücü sağla
m� üzere Türkıye 'den bir za
manlar köle devşirlr gibi topla na
r� Belçika'ya getirilip binlerce 
metre derinlikteki maden da
marlarına indirilen Türkiye'li iş
çiler. ilk kez 1978 yılı sonunda 
BrUksel'de Türkiye'li Işçiler Kül
tUr Merkezi'nin düzenlediği- bir 
basın toplantısın�, bu sömürü 
ve aşağı�ma mekanizmasının iç
yü:iiinü belgeleriyl.e Umuoyuna 
açıklamışlar, ııerek Belçika ve 
gerekse Türk m�amlarını müda
halede bulunmaya çağırmışlardı. 
(Yürüyüş. Sayı: 195, 2 Ocak 1979 
s.10-11) 

üzerinden dokuz ay geçtiği 
halde, ne Belçika hükümetinin 
göç siyasetinde yabancı işçiler 
lehine bir değişiklik oldu, ne işçi 
simsarlığı yaptıkları belgeleriyle 
saptanan ve h�ların� Kraııık 
Savcılığı'na şikayette bulunulan 
tercümanlar ve polisler h�kında 
bir işlem yapıldı, ne de Türkiye 
hükümetinden ve onun Belçika' 
daki temsilcilerinden bu uygula
malara son verilmesini sağlama 
yolu nda bir müdahale geldi. 

i şte bu vurdumduymazlıktır 
ki, Flaman madenierindeki Tür
klye'li işçilerin sabrını uşırdı, 
grev kısa zamanda Zolder, Berin
gen. Heusden, Eisden, Wlnsters-

YURCMJ$ 

las, Watersehei madenierini sar
dı. 

POLISIYLE, BOZKURT'UYLA 
KONSOLOSUYLA 

SENDIKASIYLA HEPSI 
GREVelLERIN KARŞıSıNDA 

Sosyal mücadele deneyimine 
sahip bulunmayan Türkiye'li iş 
çilerin. ağır polis baskısının da 
etkisiyle, bugüne udar kendileri
ne dayatılan bütUn ağır koşulları 
ub.ullenmesine alışmış' olan 
patronlar, bu toplu direniş ur
şısında grevcilerin üzerine jandar
ma birlikleri sevkettirdiler, Tür
kiye'li işçi mıllallelerini kuşattı
rarak gaz bombalarıyla saldırttı
lar. gece yarııarı erkek, kadın,ço
luk çocuk demeden cop ve dip
çikten geçirttııer. 

Türkiye'li madencilerin he
men hepsinin üye oldukları Bel
çiu'nın iki büyük sendika mer
kezinin de greve .karŞI �ıkmaları" 
greveileri usulsüz grev yapmakla 
suçlamaları da. kömür madeni 
patronlarına ve yabancı düşmanı 
belediye yöneticilerine, bu hun
harca terör uygulamasında cesa
ret verdi. 

Bu arada, bir süredir maden 
işçileri arasında dinsel ve ulusal 
duyguları sömürerek örgütlenen 
bozkurtlar da, grevcileri direniş
ten vazgeçirip madene indirtmek 
üzere seferber edildi. faşistlerin 
provokasyonları yüzünden işçile
ri n kendi aralarında yer yer ça
tışmalar oldu. 

Ancak, işçilerin ezici çoğun
luğunun aralarındaki birliği ko
rumaları ve direnmekte kararlı 
olmaları sayesinde, bu uba 
kuvvet uygulamaları ve provo-
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kasyonlar sonuç vermedi. 
Patronlar. bunun ilzerlne. son 

çare olar�, Türk Konsolosluğu' 
ndan 'yardım istediler. Maden 
bölgesine gelerek grevci işçilerle 
görUşen Türkiye'nin Anven Baş
konsolosu Fıtrat Atasel, "Yaban
cı bir memlekette bulunu�'oruz. 
Bulunduğumuz memlekette Tür
kiye'yi temsil ediyoruz. Bu 
onuru korumamız gerekir. Grev 
kanuni bir haktır. Ancak nerede, 
ne zaman ve hangi şartlar altın
da yapılacağı bellidir. Böyle ol
mazsa grev yasal değildir ve hiç
bir resmi kuruluş tarafından u
bul edilemez" diyerek bizzat 
patron hesabına grev kırıcılığına 
girişti. 

Bugüne udar Konsolosluk hi
mayesinde 'yürütUlen ve belgele
riyle kamuoyuna açıklanan işçi 
simsarlığına, Bozkurtlar hesabı
na işçilerden haraç toplama uy
gulamalarına hiç sesi çıkmayan 
Başkonsolos'un, bu uygulamala
rın kurbanı olan madencilerin 
direnişe geçmesi urşısında bir
denbire yasaları hatırlaması, Iş
çilerin tepkisine neden oldu. 
Grevcilerin bir sözcüsü. Konso
los'a şu cevJbl verdi: 

"Görüyoruz kı mesele Türk 
mwmlarınca anlaşılamamıştır. 
Herşeyden önce grevi biz başlat
madık. Belçika'lılar başlattı. 
Buna rağmen yabancı düşmanı 
Belediye Başkanı, Türklerin 
oturduğu mıllallelere güvenlik 
kuvvetlerini saldırttı, evlerimizi 
bombaladılar. Kahvelerimizi 
bombaladılar. Bizleri copladılar. 
Gece yarısı eşlerimiz, çocukla
rımız piJamalarıyla sokağa fırla
dılar. Jandarma Komutanı'na 
telefon edince, 'istediğiniz yere 
gidin' diye cevapladılar. Onla
rın gayesi bizi isyana teşvik et
mek, daha sonra da Belçika 'dan 
atmaktı ..... 

Gerçekten de, Limbourg ma
denlerindeki grev, aslında, ço
ğunluğunu Belçika 'Iıların oluş
turduğu yerüstü Işçileri tarafın
dan kendi barem sorunlarının 
çözümü için başlatılmıştı. Sen
dikalar tarafından da destekle
nen bu greve, yeraltında ç;ılışan 

yabancı I,çller de �yanışm& 
ıöstermiş, bu sayede yerUstU 
işçilerinin istekleri ubul edil
mişti. 

Ancak bir kez hak için eyle
me girilince, yeraltında çalışan 
Türkiye'li, IUlyan, Fas'Iı, Ispan
yo·l. Yunanlı, Portekiz'li ve Bel
çiu'lı işçiler de enflasyon hızı
nın ııerisinde _kalan ücretlerinin 
yükseltilmesi ve bir ukım özel 
sorunlarının çözümü için direnişi 
sürdürmUşlerdi. 

Türkiye'li işçilerin üye bulun
dukları Belçika'nın iki büyük 
sendikal merkezi, sorunu Uma
men biçim yönünden ele alarak, 
direnişin yasadışı olduğunu, bu 
bakımdan desteklemeyeceklerini 
açıklamışlardı. 

TüRKIYE'LI GREVeiLERE 
KARŞI YABANCI 

DüŞMANııGı 
KÖRüKLENIYOR 

Sendikaların direnişe ghlp 
çıkmamasından cesaret alan 
maden patronları. grevcileri sin
dirmek ve grevi kırm� Için 
yukarıda belirttiğimiz baskı yol
larına başvururken. grevdeki iş
çilerin büyük çoğunluğunun 
Türkiye'li olmasını istismar eden 
ırkçı ve yabancı düşmanı çevre
ler de, Limbourg madenierinde 
"Türklerin barbarlık ettikleri. ya
saları, umu düzenini çiğnedik
leri" yolunda söylentiler çıurta
rak kampanya açtılar. 

Hatta, böyle bır kampanya
nın Belçika Ilerici çevrelerinde 
tutmayacağını bildikleri ıçın, pat
ronla işbirliği ettiklerini ve grev 
kırıcılığı yaptıklarını bile bile, 
Türkiye'li Işçilerin grevinin 
"Bozkurtlar tarafından başlatıl
dığı ve yürütüldüğü" yalanını 
yaydılar. 

Türkıye'li Işçilerin haklı dire
nişinin yabancı dilşmanlığını kö
rüklemek için istismar edilmesi. 
polisiyle, Bozkurt'uyla, Konso
losuyla, basınıyla, sendlkasıyla 
Türkiye'li işçilere karşı saldırıya 
geçilmesi ilzerine, Türkıye'li Iş
çiler Kültür Merkezi, önce tüm 
madencilere Türkçe bır bildiri 
yayınlayarak ekonomık ve de-

mokrulk Istemierı net bır tekll

de formüle etti, dıll� sonr� � 
Brüksel'deki Uluslararası B�$ın 
Merkezi'nde bir basın toplantısı 
düzenleyerek umuoyunu Türki
ye'li işçilerin sorunları konusun
da aydın�ttı_ 

TIKM'nin açıklam�arına löre 
Belçlu madenierindeki 20 blne 
yakın Türkiye'li m�ncinln so
mut istemleri şun�rdı: 

- Y�b�ncı işçilerle yerlı işçi
ler, eski işçilerle, yeni işçller�
sındaki ücret ve h� eşluizlljl 
uldırılmalıdır_ 

- Ucuz el emeji sajlanllk 
için patronl�rın organize ettljl 
ve adam başına 50 bin �np u
dar varan rUşvetler urşılıjı m�
den tercümanları ve h�tu Belçl
ka'lı polisler aracılıjıyla yUrlltU
len işçi ticaretine son verilmeli. 
bu işte sorumlulukl�rı TIKM'ce 
,somut delillerle gpunan tercU
m�n ve polislerden hegp soru 1-
malıdır_ 

- Maden tercüm�nları pat
ronların . tercihine göre değil, 
işçilerin seçimiyle belirlenme
lidir. 

- Polis baskısın� ve keyfi iş
ten çıurtmal�ra son verilmeli· 
dir. 

- Yabancı işçilere. özellikle 
konut ve sajlık bakımın�n, In
gnca yaşam koşulları saj�nma
ııdır. 

- Sendiular işçııerin istem
lerine ghip çıkmalı. patronlarla, 
işçi simgrlarıyla, Bozkurtlarla 
ve polisle işbirliji yapan sendika 
temsilcileri dejiştirilmelidlr. 

Işçilerin bu örgütlü çıkışı kar
şısında sendiular, greveııerln is
temleriyle ilgilenmek ve referan
duma başvurmak zorunda kaldı
lar. 

Ancak, referandum sadece üc
ret artış oranlarını tesbitle sınırlı 
tutuldu. ücretlerde bazı artışlar 
sajlanması şartıyla, işçııer şim
dııik işbaşı yapmış olmakla be
raber, TIKM'nin vurguladığı gıbı 
temeldeki sorunlar çözUlmedik
çe. patronların belirlediği Belçi
ka göç politikası dejlşmedlkçe 
her an yeni bir patlama beklene
bııir. 
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TURKIYE 
• 

SECIMLER VE SOL 
, YOROYOŞ 

14 Ekim seçimleri gerici·faşist güçler açısından önemli-bir başarıyı, de· 
mokratik ve sol güçler açısından ise önemli bir başarısızlığı ortaya koymuş· 
tur. 

Gerici.faşist partilerin 14 Ekim'deki başarısı, başta AP ve MHP olmak 

Qzere gerici partiler toplamının oy oranlarını artırmalarında, bu partiler tek 

tek ele alındığında ise en azından güçlerini korumalarında ifadesini bulmakta· 

dır .. Gerici-faşist partiler arasında AP en önemli seçmen artışını gerçekleştir
miş, MHP de: 1977 seçimlerindeki ölçüde olmasa bile, seçmen tabanını geniş
letmeyi başarmıştır. AP'nin gelişmesinin büyük ölçüde MSP aleyhine gözüktü
ğü 1977 seçimlerindeki eğilimin tersine, MSP de 14 Ekim'de seçmen tabanını 
genel olarak koruyabiimiştir. CGP'nin oy oranında 1977 seçimlerinde görülen 
dörtte üçe yakın düşüş durmuş, bu parti, propagandasını sadece koyu bir anti
komünizme ve anti-sovyetizme dayandırarak bile oy orapında artış kaydede
biImiştir_ 

Gerici kanadın her kesiminde birden görülen bu· gelişmenin asıl önemi, 
Türkiye toplumunda gericilik ve faşizm güçleriyle demokrasi güçleri arasında 
keskinleşen kutuplaşmanın içinde ortaya çıKmaktadır. Daha. 1977 seçimlerin
de, bu kutuplaşmanın iki kanatta da geliştiği, gerici-faşist partilerin geniş kit
leleri kendi saflarında harekete geçirmeyi başarabildiği görülmüştü_ Gerici-fa
şist partiler etrafındaki toplanmanın AP ve MHP'de çifte uç verdiği, kitleleri 
gericilik saflarında harekete geçirmede bu iki partinin insiyatifi kazandığı or
taya çıkmıştı_ 

Işte 14 Ekim seçimlerinde gerici-faşist partilerin başarısı, gericiiik ve fa
şizm saflarıyla demokrasi safları arasındaki kutuplaşmada kitleleri harekete 
geçirebilme insiyatifini koruyup daha da artırdıklarının ortaya çıkması, kendi 
saflarını bütünleştirebilme güçlerinin kanıtlanması olmuştur. Gerici-faşist par
tiler kitlelerin köklü değişim özlemlerini ortadan kaldıramamışlardır ama, sos
yal demagojiyi son�na kadarkullanarak bu özlemleri gericilik saflarının yanına, 
demokrasi saflarının kafşısına çevirebilmişlerdir. Demokrasi güçleriyle gerici
lik ıjiçleri arasındaki kutuplaşmanın doğrultusu, belirleyici olan kitleler 
�Ianında, ikinci güçler lehine gelişmesini sürdürmektedir_ 

14 Ekim seç imlerinin demokratik ve sol güçler açısından başarısız yönü 
de işte burada, gericilik ve faşizm karşısındaki kitleleri harekete geçirebilme 
insiyatifini gösterememelerinde, kitlelerin demokrasi saflarındaki bütünlüğünü 
sağl�yıp bu safları gereken yaygınlığa ulaştıramamalarında oruya çıkmakta
dır. 

Demokratik ve sol güçlerin bu başarısızlığı, bir yönüyle, demokrasi saf
I�rındaki 1977 seç imlerine de yansıyan önemli bir zaa�ın ağır maliyetini orta
ya koymuştur. Demokrasi saflarının 1977 seçimlerindeki bu zaafı, kitlelerin 
değişim özlemlerinin ve anti-faşist istemlerinin "bugünden yarına kurtuluş" 
eğiliminde ifadesi')i bulmasıydı. Demokrasi saflarındaki kutuplaşmanın sosyal 
demokrat bir partinin, CHP'nin oy potansiyelinde toplanması, bir yanıyla işte 
bu zaafı yansıtıyordu. 1977 seçimlerinin sonuçları, demokratik güçlere daha 
ileri mevziler kazandırmakla birlikte, demokrasi saflarındaki kutuplaşmanın 
bu zaafını değerlendirerek, kitlelerin demokrasi saflarındaki birliğini "bugün
den yarına kurtuluş' eğilimlerine bağlı olmaktan Çıkarıp kalıcı bir birliğe dö
ooştürebilecek politikaları hayata geçirme görevini de yükıÜyordu. 

CHP'nin 1977 seçimlerinden bu yana ve özellikle iktidarda izlediği poli
tika, demokrasi .saflarındaki .kutuplaşmanın temel zaafının kısa sürede gerici
faşist güçlerin a�ntajına dönüşmesine yol açmıştır. CHP, oyunu aldığı kitle
lerin istemlerine sırt �evirerek, emperyalizmle ve büyük burjuvaziyle uzlaşma
ya, gericiliğe ödün vermeye ve 501 güçlerle işbirliğini reddetmeye dayanan bir 
politika izlemiştir. Faşist tırmanış� karşı tepkilerini, 1977'de "bugünden yarı
na kurtuluş" umutlarıyla oylarını CHP'de toplayarak dile getiren kitleler, 
CHP'nin bu sağ politikasını reddederek 14 Ekim'de o�a destek olmayı bırak
mışlardır. CHP'nin, l..idelerin kendisine desteğinde yatan istemleri hiçe sayan 
politikası, kendi saflarının bütünlüğünü ve dayanışmasını korumayı bilen geri
ci-faşist güçlerin mevzi kazanmasına en büyük hizmeti yapmıştır. 

Demokratik güçlerin 14 Ekim'deki başarısızlığının CHP dışındaki sol 
güçlerin payına düşen bölümü, en somut olarak bu noktada ortaya çıkmakta
dır_ 14 Ekim seçimleri, CHP dışındaki sol güçlerin de, geniş emekçi kitlelere, 
onları demokratik toplumsal muhalefetin saflarında harekete geçirebilecek, 
bu safların kalıcılığını koruyup yaygınlaştırabilecek bir alternatifi yeterince 
ulaştıramadıklarını göstermiştir. CHP dışındaki sol güçler de, demokrasi saf
larıyla gericilik ve faşizm safları arasındaki kutuplaşmada ağırlığı birincisi le
hine değiştirebilecek politikaları sonuca götürmekte başarılı olamamışlardır. 

Bu başarısızlığın ifadesi, CHP dışındaki sol güçlerin 14 Ekim'deki top
lam oylarının dahi, kitlelerdeki anti-faşist ve anti-emperyalist birikimi, 
demokratik toplumsal muhalefetin potansiyelini yansıtabilecek düzeyin çok 
gerisinde kalmış olmasıdır. CHP dışındaki sol güçler, CHP'nin sağ politikasını 
reddederek ondan umut kesen geniş kitlelere de, onlara özlemlerinin gerçek-

leştirilebiJeceğini göstererek güven veren alternatifi ulaştıramamışlardır. 
Bu başarısızlık, hiç kuşkusuz, CHP dışındaki sol güçlerin tümünün ör

gütlülük düzeylerinin, kitlelerle bağlarının, kadrolarının burjuvuiye karŞı kit
lelere önderlik edebilme yeteneğinin yetersizliAinin bir ifadesldir_ SOL, sosya
list alternatifin kitlelere ulaştırıl�bllmesindeki bu yetersizliğin yamlICQ, CHP 
dışındaki sol güçler; anti-faşist ve anti-emperyalist mücadelede başarının yolu
nu kitlelere somut olarak gösterip onların ıjiven ve desteğini kazanacak, sağ
lam ilkelere day�1ı bir demokratik iş ve eylem birliği politikasını kitlelere 
onaylatabilecek etkinliği gösterememişlerdir. 

CHP dışındaki sol güçlerin 14 Ekim'deki bu b�şarısızlıkları, seçim p1�t
formunun sosyalistçe kullanımının sağladığı kazanımları elbette gölgelememe
lidir. Türkiye Işçi Partisi'nin seçim platformundaki politikası, gericiliğin daha 
da kısıtlamak için türlü tertipler içine girdiği demokratik hak ve özgürlükler 
üzerine konmuş olan tabuların, yasakların etkisizleştirilmesi yönünde bir adı
mın daha atılmasını sağlamıştır. Bunun da ötesinde seçim platformu, bilimsel 
sosyalist kadroların denenmesi, örgütlerinin kitleler içinde yeni kökler salması 
yönünde yine bir kaldıraç işlevini görmüştür_ 

14 Ekim seçimleri gerici-faşist güçlere oy dılıeyine yansıyan önemlı bir 
başarı kazandırmıştır ama, bu başarının geçici kılınması, tersine çevrilmesi ke
sinlikle olanaklıdır, zorunlu bir görevdir. Gerici-faşist ıjiçler, oylara yansıyan 
başarılarını politik sonuçlara dönüştürmek, Türkiye'yi gerici-faşist iktidar bi
çimlerine kaydırm�k için 14 Ekim sonuçlarından ıjiç almay� çalışacaklardır_ 
Ama gerici-faşist güçler kitlelerin özlemlerini saptırabilmede bugüne dek ne 
kadar başarılı olmuşlarsa olsunlar, bu özlemleri orudan kaldırmayı, kitlelerin 
beklentilerini değiştirmeyi asla başaramamışlardır. Bu nedenle, 14 Ekim son
rasında da demokratik ve sol güçlerin önündeki görev, kitlelerin değişim öz
lemlerine gerçek ifade biçimlerini veren alternatifleri onlara etkinlikle ul�ş
tırmak, böyleCe onları demokrasi saflarındi .harekete geçirmek ve bu safları 
durmadan yaygınlaştırmaktır_ Gerici-faşist iktidar biçimlerine geçişe dur di
yebilecek, demokratik mevzileri sonuna kadar koruyup kitleleri yeni devrimci 
atılımlara hazırlayabilecek olan yol da budur. 

Bu yolun üzerindeki en ivedi, güncel görev, kuşkusuz demokratik ıjiçle
rin iş ve eylem birliğini sağlayacak politikaları yaşam� ·Sokmak, bu politikala
ra kitlelerin penini kazanmak ve demokrasi saflarındaki birliğin �nti-fa,lst 
mücadelede başarı yolunu açtığını kitlelerin kendi deneyleriyle de kavrama
larını sağlamaktır. Demokratik ve sol güçlerin örgütlülük düzeylerini, kitleler
le bağlarını, onlara önderlik edebilme yeteneğini, demokrasi saflarının gerici
lik ve faşizm saflarına karşı üstünlüğünü sağlayabilecek düııeye çıkarm�ktır. 

Ama asıl görev, CHP dışındaki sol ıjiçlere, daha da somut olar�k, genel 
nitelikleriyle bilimsel sosyalist platformun üzerinde olan güçlere düşmektedir. 
Derinleşen bunalımları daha gerici, faşist iktidar biçimlerine geçişi day�tan 
kapitalizmin karşısında emekçi kitlelere sosyalizm alternatifini ul�ştır�cak, 
böylece onların demokrasi saflarında birleşmesine de en güçlü ve belirleyici iv
meyi kaz�ndıracak olan bu güçlerdir; bu ıjiçlerin kitlelere önderlik görevini 
başarabilineleridir. Tüm demokratik güçlerin iş ve eylem birliğini sağlay�cak 
doğru politikaları yaşama sokmak da bu ıjiçlerin görevidir. 

Ama sosyalizm alternatifini kabullenmeye hazır olan geniş emekçi kit
leler, herşeyden önce; bilimsel sosy�list pl�tformda yer alan ıjiçlerin birliğini 
görmeyi beklemektedirier. Sosyalizm �Iternatifinin kitlelere pen verebilecek 
güçte o.nlara ulaşabilmesi, onların demokrasisaflarındaki birliği için de bır çe
kim merkezi olabilmesi, öncelikle bilimsel sosyalist pI�ıforriıda. yer al�n gIIçle
rin, işçi sınıfının politik hareketinin birliğinden geçmektedir. Bu nedenle, de
mokratik güçlerin iş ve eylem birliği ile, bilimsel sosyalist platformdaki gIIçle
rin birliği arasındaki ilişkide belirleyici önem taşıyan, bugün bunlardan ikincisi
dir. ' 

Bilimsel sosyalist platformda yer alan güçlerin birliğinin çerçevesi, hiç 
kuşkusuz, demokratik güçlerin Iş ve eylem birliğinin genel çerçevesinden çok 
farklı olmak zorundadır. Bilimsel sosyalist pl�tformda yer al�n güçlerin birli
ğinin temel ilkesi, proletarya enternasyon�lizmine ve uluslararası işçi sınıfı ha
reketinin günümüzdeki strateji ve taktiklerine bağlı tüm kadroların, Türkiye'de 
geçerli olabilecek tek bilimsel sosyalist çizginin ideoloji ve örgüt birliği altında 
toplanmaları olmak durumundadır. Işçi sınıfının politik hareketinin önündeki 
belirleyici görev budur. 

Kapitalizmin çözümsüz bunalımları ve gericiliğin yükselen tehdidi kar
şısında çıkış yolunu arayan geniş işçi ve emekçi kitlelere bu yolu gösterebi
lecek güçler Türkiye'de vardır. TUm demokratik ve sol güçler, hepsinden önce 
de işçi sınıfının bilimsel sosyalist hareketı, anti-faşist ve antı-emperyalis! mU
cadeleyi başarıya götürebilecek gerçek alternatiflerde emekçi kitleleri birleş
tirmeyi, gericilik ve faşizm güçlerinin heveslerini kursaklannda bırakmayı bi
leceklerdır. Herşeyi kitleler içindeki mücadele belirleyecektir. 



sag'da ClklS 
yolları 

14 Ekim seçimleri CHP altır' 
lıklı hükümetin Istifasıyla sonuç· 
Iandı. Böylece yeni bir hüküme
tin kurulmlSl sorunu da giinde· 
me gelmiş oldu. Geçtiıtımlz haf· 
ta çeşitli hükümet formülleri üZ4\' 
rindeki tartışmanın YOi!Unlaştıltl, 
çeşitli partııerln tutumlannın 
merakla izlendi!!i bir bafta oldu. 

GörünÜfte en önemli sorun, 
AP'nin yeni bükümeti kurmaya 
talip olup olmayacaltı idi. AP, 
hiç kuşkuşuz, 14 Ekım seçimle· 
rindeki lıeU,mesini erken bir Ile· 
nel seçimle Miııet Meclisi 'ne de 
yamıtmayı ve böylece kısa gele· 
cekte tek başma iktidar olmanın 
koşullarmı elde etmeyi yei!leye· 
cekti. Bu nedenle, erken ııenel 
seçimlere kadar bile olsa, hükü· 
met sorumlului!unu 'üzerlne ala· 
rak ülkenin ai!ırlaşan sorunlan 
kar'ISlnda yıpranmaktan uzak 
duracaktı. Dolayısıyla AP yöne· 
timinin izleyecei!f strateji, parı&. 
mentonun bugiinkü bileşimi için· 
de bir hükümet kurulamayacaltı· 
nı kanıtlamak ve erken seçimin 
zorunlu bale ııelmesini saltlamak 
yönünde olacaktı. Buna, politika 
kulislerinde 'bunalım stratejisi" 
deniyordu. 

.Gerici yöntemlerin 
bugünkünden daha 
açık biçimde egemen 
olduğu, faşist diktatör
lük tehdidinin sürekli 
canlı tu tulduğu bir 
iktidar biçintini öııle
meİı.in yolu, demokra
tik güçlerin iş ve eylem 
birliğini güçlendirmek
tir. 

AP'nin yeni bükümeti kurma· 
ya yanaşmamısının do!!al sonu· 
cu Ise, bükümet sorununun çö· . 
zümünde bir kere daha CHP 'nin 
olanaklarının denenınesi olacak· 
tı. Erken seçimi kabul e�memeye 
kararlı olan CHP yönetimi de, bu 
durumda yeniden CHP ai!ırlıklı 
bir hükümetin kurulması olanak· 
larını 14 Ekım 'den hemen sonra 
kollamaya ba,lamıştl. Yeni bir 
CHP ai!ırlıklı hükümet formülü 
olarak, CHP-MSP i,birliıtınden, 
yeni bir bai!ımSlzlar-{;HP koalis
yonuna kadar çe,itU ol .... lıklar 
üzerinde duruluyordu. 

Elbette bu arada Ileniş taban· 

Y ozg att an KayseriYe 
faşist haçlı seferi 

• S.çiml4rin hem.n ertuind. Kay .. ri'd. (Ofl,t terörün tır' 
manmaıı, /xJfIG yoz,at olmok üzer ... çim yapı"'n ill.rden 
MHP1i�rin /afın""",y'" ,erç.k�fti. 

• 17 Ekim ,ıinü Kay .. ri G.nç öncü bi ...... nm kU'lun"'nmo' 
.,ndan ıonro 18 Ekim liinli d. TIP M.rkez Ilçe bi ...... önce 
bombalandı, ıonra ,az dökülerek yakılmak iıt.ndi. 

14 Ekim seçimlerinin tL"I1amlanınaandan hemen sonra 
Kayserl'de faşlıt terör bırden tırmanı, göıterdi. Bütün kentte 
terör estirmaye yönelen MHP yan1ılan 18 Ekım Perşembe gü. 
nü önce bir Ilend, daha sonra da CHP Iİ Sekreteri 'nl bürosun· 
da kurşunlayarak öldürdüler. Ilerıd, antl·faşist tutumuyla ta· 
nınan CHP 1\ Sekreteri Avukat ömer y�lmaz'ın öldürülmesin· 
den bir hafta öncesinden başlayarak sürekU biçimde telefon· 
larla tebdlt edııdlR! de öi!renlldi. 

Yazııat'ta faşist bır üs yaratmayı başarabıımı, olan MHP, 
uzun iliredir bu kentl Kayserı'ye de sıçramanın bır tahtası 

olarakkullanma planlan IçIndeydI. Bu amaçla Y ozgana yetl,· 
tlrllmi, ve yerle,1k MHP'U kadrolar sistemli olarak Kayserı'ye 
aktanlıyordu. Seçim kampanylSl bu ı"ai planına bir ara ve· 
rilmesine yol açmıştı. Seçim sonuçlannın, özellikle Yozgat'ta 
MHP 'ye cesaret verecek biçimde alındıktan sonra, terör çete
lerinin Kayserı'nın ilzerlne salınm.., için hiç de beklemeye 
gerek görülmedi. 

Geçtl�lmiz Salı iÜDü Kayserı Genç önoi Şube binası ön· 
ce poUs tarafından arandı. MHP yanlııı oldu�u anla,ılan po· 
Uslerden biri, üsteUk sarhoş bir durumda, binadaki Genç ön· 
cü'ltilere tehdit ve bakaretler yai!dırıyordu. Genç öncü loka· 
ıınde hiçbir şey bulunamadan tamamlanan aramadan tam 
bır giin sonra aynı lokal önce 11 kurşunla tarandı. Aradan bir 
saat bile geçmeden bu -kez Genç öncü 10kaUnde çok güçlü bir 
bombanın yarattlRı patlama duyuldu. 

Genç öncü binasını hedef seçen faşist çetelerln daha Izi· 
ne bile raslanamadan 18 Ekım Perşembe gecesi saat 23.60 Si· 
ralannda Türk'ıye Işçi Partisl Merkez Ilçe binası bombalandı. 
Patlamadan hemen sonra ise bina gaz dökülerek yakılmak Is· 
tendi. 

MHP'nln, 14 Ekım seçimlerinden sonra kendisini meşru· 
laştırma amacıyla giriştii!I maneı'ralar, yurdun her yanında 
yaygınlaşan faşist terörle yerle bir olmaktadır. �HP'nln ka· 
patılması ve yan kuruluşlarının da�ıtılması için mücadele, 
bugün de günceldir ve güncel kalacaktır. 

YURUYUŞ· 22 EKIM 1979·4 

lı hükümet yanlılan da sahneyi 
boş bırakmıyorlardı. Bunlardan 
Metin Toker llibl bazılan, ı,i 
Cumhurba,kanı'na mektup yazı· 
rak Başbakanlılta açıktan talip 
olmaya kadar vardırabiliyorlardı. 
Tekellerin en etkili sözcülerinden 
Türk·l, yöneticilerine kadar ge· 
niş bir koro da, geniş tabanlı bir 
hükümet Istemlerını desteklemek 
için harekete geçmiştl. 

Bütün bunlar, Türkiye'de em· 
peryalizmln egemen sınıflarm Çı' 
karlannı ııerçekleştlrebilecek 
kısa erlmli iktidar biçimlerinin a· 
rayı,ını simııelemektedir. Bu ola
sı iktidar biçimlerinin dayandıltı 
ana Ilke Ise, ııerçekte 14 Ekim 
seçimlerinden çok önce beııı ol· 
muştur. Emperyalizmin ve bü· 
yük, tekelci sermayenin yöneldi· 
ıtı Iktidar biçimi, demokratik 
hak ve özgürlüklerin daha da kı' 
sıtlandı!!ı, gerici yöntemlerin bu· 
giinkünden daha açık biçlmıte e· 
gemen oldui!u, faşist diktatörlük 
tehdidinın sürekU canlı tutuldu· 
i!u bir iktidar biçimidir. Kısacası 
egemen sınıflann Türkiye 'nın ö· 
nüne koymaya çalıştıRı, bugün· 
künden daha saR, gericl bır do!!· 
·rultudur. Aranan, Saltdaki çıkı, 
yollandır. 

14 Ekim seçim sonuçlan, 
Türklye'ye daha sai!da, gerlcl Ik· 
tidar biçimlerini dayatma ei!iUm· 
lerine yeni bir güç kazandırmı,· 
tır. Ve bu yolda daha Ileni, ola· 
nakları ortaya koymuştur. Ne 
var ki 14 Ekım seçimleriyle ula· 
şılan sonuçlar bııe, gericlUıtın 
güçlü iktidar alternatiflerinin ko· 
layca ortaya çıkmasına ve uygu· 
lanmasına yetmemektedir. Geri· 
ciliRin 14 Ekım seçimlerinde ö· 
nemli sayılabilecek kitleleri ha· 
rekete geçirebilmesine ra!!men, 
hükümet bunalımlarının kolay· 
ca atlatılabilmesl, burjuvazinin 
sınıf iktidarının kltlelerin gözün· 
deki Itlasının önlenebilmesi 
mümkün gözükmemektedir. 

Demokratı k güçler. 14 Ek im 
seçimlerinden, demokrasi safla· 
rındaki genış kitlelerin blrlij!ini 
kurup, onlara gerici·Caşist güçler 
karşısında üstUnlük sai!iayarak 
çıkamamışlardır ama, gericiliRln 
geçicl başarısını geri çevırmenin 
yoııan da asla kapanmamıştır. 
Bu yoııan dei!erlendirebilmek, 
demokratik güçlerin iş ve eylem 
birUj!iııi zaman yitirmeden güç. 
lendlrebıımeye baRlıdır. 

gü.tlemi .. "aşında 
Uemokrasi görevi 
14 Ekım seçimlerinden ııerid·faşlst güçler başanyla çıktı. 
14 Ekim seçim sonuçlanyla ııerid·faşiıt güçler Ecevit hü· 

kümetlnin çekilmesini Saltladılar; parlamentoda daha güçlü 
konumlar kazandılar; hükümet sorununun ve ömei!ln Cum· 
burbaşkanı seçimi gibi dli!er öneınll politik-sorunlann çiidi· 
münde daha büyük bır Insiyatlll ele geçirdiler. Seçimlere katı· 
lan ııerici·faşist partiler, böylece 14 Ekım seçlmlerlndeki be
deflerinin hemen tümüne ulaşabilmeyi başardılar. 

. Ama 14 Ekım seçimlerinde ııerid·faşlst güçlerin başuııı· 
nı asıl simgeleyen, kısa erimde bu hedeflere ulaşabilm.nln 
çok ötesindeydi. GeriCı·ta,lıt güçlerin 14 Ekim'deki baş&l'lll, 
herşeyden önce, kendı saflarmda genl, kitleleri harekete ııeçl· 
rebilme, saflarmın bütünlüi!ünü koruyabilme ve yıyıımlaşma· 
bilme güçlerinin kanıtlanm..,ydı. 

Yürüyüş 'ün bu sayısının orta sayfasındaki de!!erlendlrme· 
ler, ıerid fa,ıst güçlerin 14 Ekım'deki bu başamının, Ilerçek· 
te 1977 seçimleriyle birlikte oylara yansıyan bır ııell,menln 
devamı niteliıtınde olduRunu ııöstermektedlr. Türkiye'de Ile· 
ricilik ve faşizm güçleriyle demokrasi güçleri araıında geU,en 
kutuplaşmada, blrlnd güçler kendi sanannda harekete ııeçl· 
rebildikleri kitlelerin sayısını ve oranını durmadan ııenl,lete • 

bUmeyi ba,arabilmektedlrler. 1917 seçimlerinde ııörülen, de· 
mokrasi saflannda yer alan seçmen kitlelerindeki artı,ı kar· 
şılık, gerici· faşist partilerin sandık başına lIötürebııdlR! oyla· 
rın da yükselmesi eRıuml demokratik güçler tarafından tenl· 
ne çevr\lememl,tlr. Ve CHP 'nin kitlelerin. gözündeki Iflası bu 
olumsuzlukla blrle,lnce, 14 Ekim seçimlerinde ııerld·faşlıt 
partııerin ai!ır üstünlüi!ü ortayı·çıkmı,tır. 

Yine orta sayfsmlZdaki dei!erlendirmeler, prld·fa,lıt 
partilerde toplanan oylann AP ve MHP'de kutuplaşmuı ei!l' 
limlnin de sürdüi!ünü ııöstermektedir. Bu, ııerld·faşlst güçı.· 
rin kendı saflannın bütünlüi!ünü koruyup ııeıı,tirebllme yö
nündeki başanlannın önemli beıırtllerinden biridir. 

Gericl·fa,lst güçler, 14 Ekım seçim sonuçlannı, parla· 
mentoda bugiin elde ettikleri güçlü konumun çok ötesinde, 
yukarda özetlenen başanlannı yeni bir dayanak yapma yö· 
nünde dei!erlendlreceklerdir. Gerlcl·faşlst partilerin genl, kıt· 
lelerl harekete ııeçirebllmektekl üstünlüklerini by aandıaına 
da yaosıtabilmeleri, Türkiye'ye bugünkünden dahı Salt, geri d 
yönetim biçimlerini eııemen kılma eltilimlerlne yenı bır güç 
kazandırmıştır. Ecevit hükümetinin çekilmesiyle doi!an hükü
met boşluRu hanlıi biçimde doldurulursa doldurulsun, Türki· 
ye'de daha baskıcı iktidarlara geçışyönünde yeni adımlar atıl· 
mış olacaktır. 

Demokratik güçler açısından Ivedl görev, bu yöndeki Ile· 
lI,melerln karşısına en etkın güçle çıkabilmek, demokratik 
mevzileri korumanın gerektlrdii!i politikalan uygulayabilmek· 
tır. 14 Ekim seçimleri demokratik gliçlere bu olana!!ı verme· 
miştlr ama, gerici·faşist güçlerin 14 Ekim'deki başansını geçl· 
çi kılmak da asla olanaksız dei!lldlr. Olanaksız olmamanın 
ötesinde kaçınılmazdır, zorunlu görevdir. 

14 Ekim seçim sonuçlan, gerici·fa,ist partilerin başarısı· 
nın nedenlerini ortaya koydultu gibi, bu başarıyı geçici kılıp 
tersine çevirmenin yolunu da bır kere daha ortaya koymuş. 
tur. Bu yol, demokratik güçlerin, demokraSı satlanndaki kit· 
leleri harekete geçirebllecek, bu sanan yaygınla,tırıp birlii!l' 
ni güçlendirecek poUtlkalarla kitlelerin karşısına alternatif 
olarak çıkması; demokratik güçlerln I, ve eylem blrli�lnin 
kaçınılmaz başansını onlara kendi deneylerlyle kanıtlamaları 
yoludur. 

Gün, kitlelerin içinde olma, kltielere güven verebilen bır 
önderliRi onlara kazandırma günüdür. 

• mehmet aközer 



• 
e MHP'nin seçim yapılan 29 

i1deki toplam oy onru yüzde 
1 .S, seçme!' oranı ise 0.7 
puanlık artıŞ gösterdi. MHP'nin 
seç men oranı 9 ilde düşüş 
göltemen, ancak 9 ilde 1 
puanı aşkın artış. göıterdi. 

eMHP, 14 Ekim seçimlerinde 
gücilnü koruyarak bir ölçüde de 
artımwaıu, {aşjst ideoloji ve 
örgütlenmesini ıııeşnılaştumak, 
suçlanna sünger çektirmek için 
kullanmaya çahşıyor. MHP 
eleb8Ş1lan, bir �ken seçimi de 
yine kendisini meşnılaştumak 
amacıyla dayatmayı planlıyor. 

• 
14 Ekim seçimleri faşist 

MHP'�n seçmen kitleleri arasın-. 
daki gücünü koruyarak bir ölçü
de de artırmasıyla sonuçlanetı. 

TüMDER'de 
maceracıZara 

geçit yok 
TOM-DER III. Olağan Ge

nel Kurulu TUrkiye'nin çeşitli 
yörelerinden gelen 200 delege
nin kattlmasıyla 20-21 Ekim 
günü' yapıldı. Uzunca bir .süre
den bui KitJc: Orgütlerinde var 
oln dar boğazm TOM-DER' 
de: de: yansıma bulduğu bilin
md:.teydi. Bu olumsuzluğun 
.aşılması yönünde: çaba göste

ren bilimsel sosyalisıler bu ça
balarının sonucunda demokra
tik bir güç birliğini gıerçekJciJ
tirdiler. 

iıerici Demokrat Memurlar 
grubunun önemli çabalanyla

" 

gerçekJeştirilc:n, TOM-DER � 
güçlendirmeye yönelik ilkeli. 

bilimsel bir güçbirliği sonucu 
kongre ileri bir ad rm atlı. 
. Güç birliğinin temeli olan 
ilkeler şöyle özetlenebilirj 
TOM-DER, anti-raŞist, anti
emperyalist, anti-şovenist, anti 
maoist bir örgüuÜI". TOM-DER' 
in temel hedefi, Grnıli Toplu 
Sözleşmeli Sendika hakkı ol
maJda birtiltte, her ti.ir.1ü eko
nomik hak mücadelesini esas 
alarak bu hedefe yönelmektir. 
Her türlü ırkçl-$oven basktla
ra karŞı mücadele vermek. S05-
yalist siSlerne hilı saygılı ol
mayı ve işçi sırufırun ulusal ve 
uluslararası birtiğini savunma
yı görnı edinmek. Bağll11salık 
Demokrasi Sosyalizm mücade
lesinde i.fçi sırufının fiili öndj
lüğünü kabul etmek. Maocula
nn örgüte sızmasına karŞı uya

ruk olmak kararlı mücadele 
vermek. örgülü tahrip eden bi
reyci, maceracı yaklaşımlara 
kar,ı mücadde vermek. Bu il
keler doğrultusunda b3ft3 

DisK olmak üzere diğer De
mokratik kitle ör-güılcriyle il
keli iş ve güç birliğinin sağlan
ması için ç aba harcamak. 

Altbn bu olumlu adım 

kongttde oy kullanan ddC'"" 
�lerin % SO'sinin gü\lt'nini ve 
oyunu alarak yönetime seçil
diler. Yapıjan ilk Genci Yöne
tim Kurulu toplantııında, hu 
güç birliğini dcudi.lcycn Mza
mcttin 8arış ıckr.tr Gent! 8aş

kanlığa, Faıih Ostün Genel 
Başkan YardımcıiıgUla seçildi

ler. Diğer Merkez Yürütme Ku
rulu üyelerr i!ı4: raJısin Uslu0i<
lu, Gill OZltirgin, Em'cr O'lıürk. 
Ramuan Seven:"n, Ali Günay, 
Nihaı Kadir Kclekçi. Mehmct 
Emin Aydın 'dan olu�uyor. 

MYK 'nın ilk toplanııslOda di
ğer gört'v bölüfümlcri yapıla
cak. 

MHP'nin hedefi 
suclarına 

sünger cekmek 

Tİp Kütahya İl binası 
faşistlerce kundaklanmak 

istendi 
J 4 Ekim seçimlerine yönelik olarak yokun bir çalış· 

ma içine giren Türkiye lşçi Partiıri Kütahya 11 orgütü fa· 
şiıaerin saldırıloroylo Ilk Ilk karşıloştı. Oz.lIikle "çimden ön
ceki gün olan J 3 Ekim günü yüzlerce faşiıt Kütahya içinde 
göude gö,teri,i yaparak ,eçim çalışmCUlnı yüriitmekte olan 
Türkiye lşçi Partililere engel olmaya çalıştılar. Pazar yerinde 
bildiri dakıtan TJp üyelerinin etrafını ",rmaya çalışan fa,i.t· 
lere karşı güvenlik yetkilileri hiçbir önl.m almadı. Parti Ö,.. 
gütünün başvuruıu dahi emniyet yetkililtri tarafından gözardı 
edildi. 

Ara seçimlerin yapıldığı 29 ilde 
MHP'nin oy orinı yüzde S.2'den 
6.7'ye; seçmen oranı (her yüz 
seçmenden toplayabildiği oy 
miktarı) ise 3.8'den ·4.S'e yüksel
di. Seçimlerin yapıldığı 9 ilde. 
MHP'nin seçmen oranının düştü
ğü, ancak 9 ilde ise 1 puanın üze
rinde artış gösterebildiği görüldü. 
Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, 
Edirne, Konya, Manisa, Rize ve 
Van. MHP'nin oy ve seçmen 
oranlarının düştüğü iller oldu. 

Öte yandan MHP'nin oy v� 
seçmen oranındaki artışın, 1973-
1977 dönemindeki artışın olduk
ça gerisinde kaldığı görülmekte
dir. 1977 seçimlerinde MHP'nin 
seçmen oranındaki artış 1.8 
puan olarak gerçekleşmişken, 
1979 seçimlerinde ise Sadece 0.7 
oranında olmuştur. MHP 'nin 
1977-1979 seçmen oranı artışı
nın 1973-1977 dönemi artışın
dan daha yüksek olduğu illerin 
sayısı S'tir ve bunların ikisinde 
(Çanakkale ve Muş) MHP ilk kez 
14 Ekim'de oy yükseltebilmiştir. 

Ne var kı, MHP'nin sadece 
seçmen tabanını koruyup bir öl
çüde artırabilmesi bile, faşist 
partinin kitlelerle bağ kurma ve 
onları harekete geçirebilme ola
naklarının bir göstergesi olarak 
ciddi bir tehlikeyi ortaya koy
maktadır. MHP 14 Ekim'de aldı
ğı sonuçlarla, arkasındaYi tekel
ci sermaye güçleri ve gizli odak
lar için kaçınılmazlığını kanıtla
ma bakımından önemli bir avan
taj kazanmıştır ve şimdi bu avan
tajı değerlendirmeye çalışmakta
dır. 

Bu amaçla MHP elebaşıl.rı
nın, öncelikle faşist ideoloji ve 
örgütlenmeyi meşrulaştırma yö
nünde adımlar atmayı planladık
ları anlaşılmaktadır. MHP'nin 
yurt düzeyindeki faşist terörü 
yönlendirmeyi ara vermeden sür· 
dürürken, parlamento içinde de 
"barışçı" ve "yapıcı" bir görü
nüm kazanmak için manevralara 
giriştiği görülmektedir. Son gün
lerde MHP başlarının, AP'nin ku
racağı bir hükümete destek ola
caklarını açıklamaları, bir AP hü· 
kümeıi döneminde kitleler ara
sında da meşrulaşabilmek için 
önemli odımbr atılabileceklerine 

TJp Kütahya 11 örgütüne yönelik .on ",Idın J 3 Ekim 
geetli meydana geldi. 11 örgütü. kapuının Qnün. yıkılan kakıt 
u� benzeri yanıcı maddelerin üzerine benzin dökülerek ya
kılmak i,tendi. Ancak durumun göriilme,i üzerine yanıın ,ön
dürüldü. 

Demokratik güçler, faşiıt 
partinin kitleler ara,ında 
daha da 
meşrulaşma 
girişimlerine asla izin 
wJ:meyecekkrdir ... 

Tlp Kütahya örgüt!inün kundaklanmoıı girişimi .mni
yet yetkilileri tarafından bir te"'düfmüş gibi göıterilm.ye 
çalışıldı. Ancok partililer bunun bir t.rtip oldukunu delill.
riyle kanıtladılar. Şimdi bukundaklama girişimi kar,ııında 
"emniyet" kuııvetlerinin ne yönde giri,imde buluMcaklan 
b.kl.niyor ... 

olan inançlarının belirtisidir. 
MHP'nin, 14 Ekim sonuçları

nı değerlendirerek tekelci güçler
le bağlarını daha da sağlamIaştır
ma planlarını açığa vuran ikinci 
gelişme, erken seçim yolundaki 
ısrarında ortaya çıkmaktadır. 
MHP, 1980'de yapılacak bir er
ken seçimde büyük sermaye güç-

lerinin çok daha geniş desteAln
den yararlanabileceğini ummak
tadır. Erken seçime kadar geçe
cek dönemin, hele bir AP iktida
rında, MHP'nin suçlarına sünger 
çekmek için kullanılabileceği he: 
saplanmaktadır. 

tılması, arkasındaki odakların da
ğıtılması isteminin kidelere açık
lanması, bu istem doğrultusunda 
kitle harekederinin yükseltilme
si, bugün daha da büyük önem 
kazanmıştır. Faşist partinin kit
leler arasında daha da meşrulaş
ma girişimlerine asla izin veril
memelidir. 

Demokratik güçlerin, MHP' 
nin ve yan kuruluşlarının kaDa-

Tekeller, güçlerini sınavdan geçiriyor 
14 Ekim seçim sonuçlan, tekelci sermaye 

çevreleri tarafından da çok önemli bir gelişme 
olarak dejterlendirildi. OIkedeki ekonomik, top
lumsal, politik bunalımlara çözüm yolunu, an
cak daha gerici iktidar biçimlerine geçişte gös
terebilen tekeller, mevcut polıtık güçler dengesi 
içinde de bu geçişi çok zor gerçekleştireblie
ceklerini uzun süredir görüyorlardı. Hükümede
rin parlamentoda ancak hassas dengelerle kuru
labilmesi; burjuva parlamenter rejim ıçınde ku
rulan hükümetlerin kısa sürede kltle desteillnl 
yitirmeleri; tekellerin gerici çözümleri AP gıbı 
en güvenilir partilere bile dayandırmalanıu ola
naksız kılıyordu. 

Bu gelişme, tekelci çevreierin politik buna
lıma çözüm yolunu ancak bir "ara rejim"de, ya 
da "ara hükümet"te gördüklerini uzun süredir 
açıklamaianyla kendisini göstermişti. Gericilik 
ve faşizm güçleri ile de\nokrasi güçleri arasında 
toplumda &üregiden kutuplaşma, gerici çözüm
lerin, ancak burjuva parlamenter rejimin kural· 
larını bile askıya alarak dayatılabılme&! nı kaçı
nılmaz kılıyordu. 

14 Ekım seçim sonuçiannın tekelci büyük 
sermaye çevreleri tarafından sevinçle karşılan
ması, herşeyden önce, politik alandaki bu buna· 
lımdan bir çıkış yolunun bulunabilece!!i kanı
sından kaynaklanıyordu. Tekeicl çevreleri sevln
diren, AP'nln ve tüm gerici-faşist partiler topla
mının seçimlerden başarıyla çıkmalanndan çok 
daha fazla, parlamento içinde de kalıcı hükümet 
formillierini saRiayacak bir çai!unlui!un ortaya 
çıkablleceltinin görillmesiydl. 

Tekelci büyük sermayenin TtlSIAD dahil 
pekçok temsilcilerinin 14 Ekim ertesInde bir 
"erken seçim" gereklUiııinl ısrarla vurgulamaya 

yönelmeleri, poııtİk bunalıma yakın bır ıııle
cekte parlamento Içinde çözüm bulabilme 
umutlarını yanııbyordu. Bu ellUm, biç kuşku
suz, tekelci büyük sermayenin AP ile tıallannı 
yenıden daha da güçlendirme, tekeDerin ba,lıca 
poD dk temsllclsl olarak AP'y1 öne çılwma ba
zırlıklanyla yanYana gidiyordu. AP, 14 Eklm' 
deki ıııllşmeslyle bir yandan Ecevit bilkiimeti
nın çekilmesini sallarken, ıneer yandan da bü
yük sermayenin "has" partısı olarak ltıevini 
eks1kslz olarak yenıden kazanma yolunda bir 
adım atmış oluyordu. 

Bu nedenle 14 Ekim seçim sonuçlan, 
büyük sermayenin polıtık güçlerini yenıden bir 
ııınavdan geçirerek düzenlemeye &Ir1şmeslnln 
başlanpcını oluşturmuştur. Tekeller, 14 Ekım 
seçlmlerlne, bugün için olmasa bUe yakın ıııle
cek içInde, polıtık bunalımlara çözilrn bulabII· 
menin ıık Işareti olarak bakmaktadırlar. 

Ne var ki gerici·faşist partııerin 14 Ekım se
çimlerinde genış kitlelerin oy desteillnl kazana
bilmeleri, kalıcı bir eitilimi yansıtmaktadır. Ge
rici-faşist güçler, 14 Ekim'deki başanlannı, de
mokratik güçlerin zaananndan yararlanarak ger
çekleştirmişlerdir. Ama demokrasi sanannda 
yer alan geniş kitleler gerici-faşist güçler !aralın· 
dan teslim alınabIImiş dej!ııdir. lvedi talepleri ve 
mücadele istemlerI canlı olarak durmaktadır ve 
sorun, bu talep ve istemlerin kitle hareketlerinin 
yükselmesine dönüştürillebılme&! sorunudur. De· 
mokratik güçler bu temel görevlerinI yerıne 
getireblldikleri ölçüde, ııırlci-faş!sl güçler 
cephesinde her gün yenı ıııdiklerin açılması, ge
rlcUii!in bugünkü mevzııerinden sökülüp atılması 
kaçınılmazdır. 
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CHP: 
Yenilgiden sonra 
da'ha saga dogru 
'. CHP yönetimi, 14 Ekiin seçınuerindeki yenilgisinin nedenlerini 

kitlelere sırtını dönmesinde aramak yerine, MC partilerinin kitleleri 
yanıltmasma ağırlık vererek, bugüne kadar ki politikasım savuııma
ya ve korumaya çalışıyor. 

• CHP �nel Merkezi'nin Olağanüstü Kongre'ye gitme kararı, hükü
met sorununun çözümü henüz askıdayken, CHP tabanını tek seçe
nek olarak merkez politikasına onay vermek zorunda bırakmay ı a
'llaçlıyor. CHP merkezi böylece Parti tabanından gelecek tepkileri 

duymazlıktan gelerek davranmayı umuyor. 
• CHP merkezinde, AP hükümeti kurmaya yanaşmadığı ya da kura

madığı takdirde, bugünkünden de daha sağ bir çizgide hükümet de
nemesine girme eğilimi ağır basıyor. 

14 Ekım seçimleri, CHP 'nın 1977 � 
çimierinde harekete lıeçlreblldlRI kitlele
rin desteRini yitlnliRlnl, bu kitlelerin CHP 
merkez yönetiminin ve hükümetin poHti
kasını reddettiRini gösterdi. CHP'nln yitir
dIRI seçmenlerın oldukça küçük bır kesi
minin MC partilerinin oy tabamna kaydı· 
Rı, büyük bölümünün Ise CHP'ye tepkileri· 
ni sandık blfına gitmeyerek dile ğetlrdiRI' 
ni ortaya koydu. 

14 Ekım sonuçlarının alınınaaındaiı 
sonra CHP Genel Merkezi ve Ecevl� tara· 
fından yapılan açık1ama1ar lse, MC parti· 
lerinin geH,meelnln nedenlerini aramaya 
yöneHkti. Ecevlt'e IÖre MC partileri, CHP 
hükümetinin kitlelere dayattl#ı "özverl
leri" onlenn desteRIni yenıden kazanmak 
için kullanabllml,ier ve CHP 'nın seçim 
yenilgisi böylece ortaya çıkll1l4tl. CHP 
Genel Merkezi ve Ecevit, CHP 'nin �çlm 
yenilgisini, MC partilerinin kitleleri de ma
ııojllerle yönlendirmesiyle açıklayıp, se
çim yenllıılllnde kendı polltlkUlmn oyna
dl#ı rolü unutturmaya çalıtıyordu. 

Oysa seçim sonuçlan, CHP'nln yenil
gisinin, demokrasi sananndaki kitlelerin 
MC partilerinin deınaııojllerine büyük öl
çUde aldanmalanyla deRlI; MC partileri· 
ne de oy vermemeleri, ama CHP'nlıı "de 
polltlkUlna hayır demelerl ıonucunda ııer 
çekle,tlRlnI ortaya koyuyordiı. 

Ne var kı CHP Genel Merkezl 'nın 14 
Ekım yenilgisinin gerçek nedenlerini ka
bullenerek saıı, uzlatmacı politikasını göz
den ııeçlrmeye kesinlikle niyetli olmadıRı 
anllfılmaktadır. 

Bunun en açık belirtilerinden biri, ge· 
çen Cuma günU CHP Genel Ba,kam'nın 
öneriliyle Genel Yönetim Kurulu'nun oy
birliRiyle OlaRanüstü Kongre'ye gitme ka
rarını vermesiyle ortaya çıktı. Bu kam, 
CHP yönetiminin hükUır.et ıorunu daha 
çözUmlenmemlşken bır an önce, Parti ta· 
balUna bugüne kadar kı merkez polltlka
sııu onaylatma amacım yansıtıyordu. CHP 
Genel Ba,kalU'nın GYK'nB verılecek bır 
l/Üvenslzllk oyunu da kendisi ıçın güven· 
Sızllk sayacaRını açıklaması, bu amacın 
bellrtlslydi. CHP Genel Merkezi, böylece, 
bundan sonra da CHP tabanından gelen 
tepkileri duymazlıktan gelerek saR, uzlaş
ınacı manevralarını sürdürme olanaııını 
bulacaktı. 
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CHP 'nin, hükümet sorununun çözü
münde son tamıu belirlemeden önce, 
yenı saıı politikalar Için şimdiden manev
ra Olanal!I ararnasınin boşuna olmadıRı 
da görUlmektedir. 

CHP yönetımı, hükümet kuruıu,unun 
AP tarafından gerçekleştırılmesı gereııınl 
vurgulamakla bırlıkte, AP aRırlıkll bır hü
kümetin güçlü olasılık ıçınde görmediRi 
izlenimini vermektedir. CHP yönetımı, 
böylece yenı hükümeti en azından kendı 
aRırll#l içinde kurmayı yenıden Ustlenme· 
nin hazırll#ı lçlnde-lÖrülmektedlr. CHP 
yönetımı, böyle bır hükümet denemesın·, 
de Ise keSınHkle daha saR bır rotaya geç· 
mekte kararlı ııözükmekte ve bunun ıçın 
yeni yollar aramaktadır. 

14 Ekim'deki yenilgisini MC partileri
nin demıııojllerlne al!ırlık verere� açıkla
maya çallfan CHP yönetımı, daha saR bır 
polıtıka Izleme yönündeki eRllImlnI bu 
ııerekçeye dayandırmaktadır. Ecevit ve 
çevresi, lıerlCı-ta,l.t MC partilerine IÖzüm
ona "malzeme" vermemek ve büyük ser· 
mayenln desteRInin kısa sürede hepten 
uzakllfmUlna yol açmamak gıbı hesap· 
larla, 101 güçlere ve kitlelerin antl-f"iıt 
lvedl Iıtemlerlne karşı daha uZllfmaz bır 
karşıtlık politikasılUn bazırlıRı ıçınde gö
rülmektedir. 

CHP yönetımı böylece, CHP'nln seçim 
yeniiilisini IÖzde "lOlla kolkola girmesinin 
bır sonucu" olarak göstererek antl·komü
nlst bır hava estirmeye çalı,an MHP'nln, 
tüm gerlCı·flflst ııüçlerln çekmek IstediRI 
konuma yakla,maktadır. 

Bununla bırlıkte, önUmüzdekl günlerde 
CHP yönetiminin kImi "801" ıörünüşlü Çı' 
kışlarla kamuoyunu yaıultmaya yönelme· 
sı de ,a,ırtıcı olmayacaktır. BIrinci olarak 
OIaRanUstü Kurultey arifesinde olunması, 
CHP tebalUna bır "politika de�lşlklıel" 
umudu Ifılayabllmek amacıyla, bu tür 
çıkı,lan geçerli kılabilecektir. öte yandan 
CHP yönetiminin, seçim yenilgisini kendı· 
sını "egemen çevrelerin" maeduru gıbı 
göstererek açıklama çabalarının da, emek· 
çı kitlelerden yana gözüken kimi çıkışları 
olanaklı kıldıeı anla,ılmaktadu;. 

Ne var kı CHP yönetımı 14 Ekım se· 
çimierini, politikasını deRiştirrnek ıçın 
deRII, tam tersine sürdürmek ıçın kullan· 
maya kararlı gözükmektedir. 

AP: 
Cer ic'i cöıümlerin 
anahtar part isi 
• Adalet Partisi seçim 
yapılan 29 ilin 22'slnde 
oy ve seçmen oranlarını 
artırdı. AP'nin bu 
oranlarda dü�U� 
kaydettiği 7 ilin 41nde 
ise MHP 'nin oy ve 
seçmen oranlarında 
artı� göriildU. 
• AP'nin, kazandığı oy 
oranları artı�ını 
koruyabilmek için yeni 
bunalımın yaratıcısı 
konumuna düşmek 
istemediği, bu nedenle 
erken seçim dayatmasını 
şimdiden ortaya 
koymadığı anlaşıl ıyor. 
• AP'nin, Senato'da 
elde ettiği bugünkü daha 
güçm konumla 
Cumhurbaşkanı 
seçimlerinde söz sahibi 
olabilmek için "etkili" 
çevrelerle ilişkilerini 
düzeltmeye yönelmesi, 
özellikle sıkıyönetime 
desteğini açıktan 
sürdürmesi bekleniyor. 

Gerici güçlerin en ge
niş kitlesel tebana sahip 
polıtık temsilcisi" AP, 
14 Ekim seçimlerinden 
29 il toplamında oy Vf 
seçmen oranlannı artıra· 
rak çıktı. AP'nin 29 Ilde· 
ki toplam oy orarı\an 
1977'ye göre 36.02'den 
47.2'ye yükseldi. Bu iller· 
de seçime katılma ora
nındaki deRlşiklikler , de 
dikkate alalUrak partile
rin her yüz seçmenden ai· 
dıklan .oylara göre yapı· 
lan hesaplar ise (Bkz. s. 
8), AP'nin 5 puanın üze
rinde bır artıŞ kaydettiRI' 
ni gösterdI. 

Bu sonuçlar, Ecevit 
hükümetinin Istifasına 
yol açarken, AP'ne mec
listekı azınll#ına raRmen 
hükümet sorununun en 
güçlü Insiyatlll kazandır· 
dı. Sonuçlar, AP yönetı· 
ml tarafından, yenıden 
eski güçlü konumuna 
do� geliştiRI, partInin 
tek başına Iktidar olması 
yolu nun açılıR! biçimin· 
de yorumlandı. 

Ne var ki 1973, 1977 
ve 1979 seçimlerinin bır 
arada ele alınması, AP' 
nın bu 29 Ildekı ııell,me· 
sinin de gerçekte 1973' 
ten bu yana görülen bır 
elılümlnin devamı oldu· 
�unu göstermektedir. AP 
14 Ekım seçimlerinde 29 
ilin 22'slnde 1977 'ye gö· 
re oy ve seçmen oranlan· 
nı artırmıştır. Ne var ki 
bu 22 ııın sadece 2'slnde 
AP 1973-1977 arasında 
oy kaybına uRramış, dı· 
Iıer 22 Ilde söz konusu 
dönemde de oy tabanını 
genişletmiştir. AP'nln 
1973·1977 döneminde 
oy oralUnda düşüş kay· 
dettiRl ıkı ii Ise Mardın 
ve Van'dır, 

Bu sonuçlar, AP'nln, 
1973'ten bu yana geri
cilik ve ta,lzm güçleriyle 
demokrasi güçleri arasın
daki kutuplatmayı, daha 
geniş kitleleri harekete 
ııeçlrmek yönünde deRer
lendlreblldlR\ni ve 1977 ' 
den bu yana da bu ııeli,· 
meyi sürdürebiıdıRini ııös· 
termektedlr. 

AP'nin seçmen oranla· 
nnda düşüş görüldül!ü 6 
Ilden ise sadece Ikisinde 
(Rize ve Manisa) MHP' 
nin de seçmen oranında 
düşüş götü1müş, seçime 
katılma oranındaki düşüş 
dikkate q1mmazsa Manl· 
sa 'da da MHP 'nin oy ora· 
nı yükselmiştir. Hakkarı 
ilinde ise MHP 1977 'de 
oldURu gibi 1979'da da 
seçime katılmamıştır. 

AP'nin seçmen teba
nının bır ölçüde de olsa 
daraldıRı, en azından Ile· 
nlşleyemedlRl Illerde de 
MHP 'nin seçmen tabanın 
gell,mesl, gericilik ve fa
şizm güçlerinin kitleleri 
harekete geçirmekteki 
bır bqansııu Bimreı&
mektedlr. 

AP yönetımı, 14 ». 
kim'dekl sonuçlanyla ye· 
niden ilerici çözümlerin 
"anahtar partisi" konu· 
muna yükselmiş ve poli. 
tikasını, ,bu konumunu 
deRerlendlrmeye yönelt· 
mektedir. AP yönetimin· 
de 14 Ekım seçimlerin
den sonra egemen olan e· 
ııllim hiç kuşkusuz" bır 
erken seçimle partinin 
seçmen tııbalUndakl ııe
n,meyi sürdürmek ve Mil· 
let Meclisi 'nde salt ço· 
ııunlu�u elde edebileceRI 
bir sonuca ulaşmaktır. 
Bu nedenle AP'nin 1981 ' 
e kadar kendı aRırlıllında 
sürdürülecek bır hükümet 
kuruluşuna Istekli olma· 
dıRı görülmektedir. 

Ne var ki AP yöneti
mInin başr Demirel , de· 
rinleşen bır hükümet bu· 
nalımının yaratıcısı ko· 
numunda ııözükmeyl de 

ıstememektedır. Hunun 
birinci nedeni, seçmen 
kitlelerinin, özellikle ye
ni harekete ııeç\reblldlRl 
seçmen kitlelerinin hükü
met bunalımma kaqı 
tepkilerinin AP 'ye kaqı 
yoRu nI"masını önleme 
çabasıdır. Ama daha da 
önemtiai AP, 1980 Mart' 
mdakl Cumhurblfkaniılı 
seçimlerinde Senato 'daki 
yenı gücUyle eöz sahibi o
lanaRını yitirmemeye ka
mlıdır. Oy .. aııır bır hU
kUmet bunalımının s0-
rumlusu olarak AP'nln ve 
Demlrenn ortaya çıkma
sı, AP'nin özellikle ordu 
Ust kademelerlyle kartı 
karşıya ııelmeslne yol 
açabilecektir. 

İ,te bu nedenlerle AP 
yönetimi, Irtikümet buna
lımının bugünkü llk .... 
mUlnda erken bır seçımı 
tek ko,ul olarak dayat· 
maktan uzak durmakta
dır. Demlrenn, bır erten 
seçimin, çe,ltll bükümet 
formli1lerlı:ıln ııeçerllzUII· 
nın ortaya ÇıkrnUlYIa ka
çılUlmaz duruma pime
sını beklediRI anI"ı1rnak
tadir. 

öte yandan, yine 
bükümet bunalımının aaıi 
yaratıcısı konumuna dlJt
meme endl,esl, Demirel' 
In yeni Ba,bakan adayım 
atamadan önce bır dızı 
teınaaı kendı b"ına ııer
çekle,tlrmeye Çellf&D 
Cumhurblfkanı'mn bu 
tutumuna kartı çıkma
masıyla kendisini ııöster
mektedlr. 

AP yönetiminin ordu 
Ust kademelerlyle- LU ,ki
lerini ııeıı,tlrme çabası 
Ise, Genel İdare Kurulu' 
nun 14 Ekım ertesi llk 
bildirisiyle ortaya çık· 
mıştır. AP Genel İdare 
Kurulu, sıkıyönetimin 
Ilanından bu yana Ilk 
kez, sıkıyöl1l!tlmln uYIlU
lamalanndan y,"a açık 
bır tutum a1ml,tır. Yak· 
Ia,an yenı sıkıyönetimin 
oylamasında AP'nln bu 
kez Meclis'e ıel.rek 
kabur oyu vermesi bek
lenmektedir. 



Çağdaş Gazeteciler 

Ba yram 
Gaz et es i  
taraflı 
ol acakt ır 

''OINI BAYRAMLARDA YAYINlANMAK
TA OLAN ANKARA BAYRAM GAZETESI 'NI 
ÇıKARMA YETKISI TüRKIYE'DE ILK KEZ El 
DE�lşTIRDI. BU GüNE DEK ANKARA GA
ZETECilER CEMIYETl TARAFINDAN YA
YıNLANAN GAZETENIN YAYıN HAKKı, iKi  
YilLIK BIR GEÇMIşI oLAN, ANCAK KISA 
SüREDE ANKARA'DA TüM BASıN. YAYıN 
EMEKÇilERININ KITLE ÖRGOTü OLMA NI
TELI�I KAZANAN ÇA�DAŞ GAZETECilER 
DERNE�I' NE GEÇTı' 

ÇA�DAŞ GAZETECilER DERNE�I GE
NEL SEKRETERI AHMET ABAKAY, BAYRAM 
GAZETESI'NIN El DE�lşTIRMESIYlE ILGILI 
GELI şMELER KONUSUNDA GÖRüŞLERINI 
YüRüYüŞ'E AÇıKLADı: 

ÇGD GENEL SEKRETERI ABAKAY DE
MECINDE ŞÖYLE DEDI : 

"Derne�lmlı, tüm üye· 
lerlnln kararlı ve etkln ça. 
l14mUl sonucunda, dlnl 
bayramlarda Ankara'da ya· 
yınlanmakta olan Bayram 
Gazetesl'nl çıkarma yetkl· 
slnl, basın emekçilerinin 
örglitü olmaktan Çıkıp 
Beyhan Cenkçl ve etrafın· 
daki bır avuç iııaarun çift· 
li� haline dönUşen Ankara 
Gazeteciler Cemlyetl 'nln e· 
ıınden söke söke alm14tır. 

"TUm yuaı eereklerl 
yerıne getlrerek, bu hakkı 
elde etmemiz kolay olma· 
dı. Beyhan Cenkçl ve çev· 
reslndekllerln çok yönlü 
bUrokratlk enaeııemelerl, 
onun yandqı olan ve 01· 
madık zorluklar çıkaran 
kimileri, Derne�lmlzln bu 
bqanlı sonuca ulqmasını 
enaeııeyemedller . 

"Basın emekçilerinin e· 
konomik ve demokrallk 
mücadele öreUtU olmak ye· 
rlne, bır tlcarl kuruluş 
ınantı4lYla kl,lsel heuplar 

u�runa yoolqtınlan, ilerto 
ci-ilemokrat·ıosyaııst gaze· 
tecilerln giremediRi, ilren· 
lerln de sudan nedenlerle 
yer yer atıldıltı ve baskı al· 
tında tutulduRu bır örgüt 
olan Ankara Gazeteciler 
Cemlyetl 'nln, derneıılmlze 
yetki alma qamasına gel· 
meslyle daha da hırçınlaştı· 
�I gözler önüne serildI. Hır· 
çınlık ilderek &aldınya dö· 
nUştü. Derneltlmlzln bUln 
yayın alanındaki boşluRu 
doldurarak k\J8 sürede An· 
kara'dakl gazete, ajans ve 
TRT I,yerlerlnln tümünde 
örgütlenmesl, buitine dek 
tekelcl sermayenin hız· 
metka%lı4lnı kendilerinE 
görev seçen AGC yönetı· 
mini telqlandırdı. 

'Derne�lmlz sanannda 
yer alan buın·yayın emek· 
çlsi arkada,lanmlZdan 
Jüllde Güllzar ve Aycan 
GirltUoitlu (TRTl: Varlık 
özmenek (ANKA), Ilham1 

Soy&al (EM-AŞ),lbrahlm 
Hitay (a.a.) ve Murat Tan· 
ker (a.a.) antidemokratik 
karar ve sudan gerekçelerle 
Cemiyetten atıldılar. Bır· 
kaç itin sonra bu arkada,· 
lanrnrı:ı yenilerı Izledi. Par· 
lamento Muhabirieri Der· 
neRI Genel Ba,kanı Rafet 
Genç (Milliyet) lle yöne· 
tlm kurulu üyelerinden Be· 
tU! Uncular (a.a.) Emın Ka·· 
raku,'un (Milliyet) de ara· 
larında bulunduRu 8 kl,ı 
daha Cemiyet'ten atıldılar. 
Buna eerekçe olarak "ce· 
mlye�n genel çıkarlannı 
zedeleme" gösterildi. Oysa 
ı,bqmdakl yönetim, Ce· 
mlyet'I yıllardır bır tıcaret 
hane, bır çiftıık glbl yöne· 
terek, basın emekçllerlnln 
hak ve sorunlanna sırt çe· 
virerek, gerlci·fa,lst kadro· 
la,maya yol vererek so· 
nundatoplumsal 1,levlnl 
yok ederek "Cemiyet'In': 
çıkarlarını bizzat kendileri 
ortadan kaldırmışlardır. 
. 'DerneitimlZ, kendi üye· 
.lerı yanında, Ankara Gaze· 
tecller Cemlyetl'nln lIerlcl 
ve demokrat üyelerlnln, 
Cemiyet'te "Imparatorluk" 
kuran Beyhan Cenkcl yö· 
netlmlne kar,ı verecek· 
lerı haklı mücadelelerlnln 
yanında olacaktır. 

'Derne�lmlz, AGC'nln 
ilerici ve demokrat üyele· 
rlnl kendl çatısı altında 
toplamak görevlyle de kar· 
'I kar,ıyadır.' 

GAZETE TARAFLI 
OLACAK 

Abakey görlişlerlnl.açık· 
lam.ayı ,öyle sürdürdü: 

"Bayram Gazetesl der· 
n�imlz tarafından çıkan· 
lacaktır. Burjuvazlnln klt· 
leler üzerinde uyguladı41 
yoo kültür ve ve gerici pro· 
pagandayı buitine dek 
Bayram Gazetesi aracılı· 
Rıyla sUrdUrenlere geçit ve· 
rllmemı,tir, Kurban Bay· 
ramında yayınlayacaıtıınlZ 
ve tUm Türklye'ye da�ıtı· 
lacak olan Ankara Bayram 
Gazetesi taraflı bır eazete 
olacaktır. Bu taraflı1lk I,çl 
sınıfından ve emekçi halk· 
tan yarıs olma anlamına· 
dır. "Tarafsızlık" demogo· 
JIslyle tekelci büyük burju· 
vazlnln sınıf çıkarlanna 
hizmet dönemı bu alanda 
sona erdırılmı,tır. I,çl si· 
nıfımrı:ın ve tüm çalışan· 
lann b�ımsızlık ve de· 
mokrasl mücadelesinde ye· 
nı bır mevzi kazanılmı,tır. 
Gazetede fa,lst kalemler at 
oynatamayacaktır. 

Gerlcl yönetim altında 
bulunan Ankara Gazeteci· 
ler Cemlyeti de artık basın 
emekçilerinin örgütil olma 
nlteııelnl ve toplumsal 1,le· 
v1nl fUlen ve ya&al olarak 
yltımıı,tlr." 

Görevler pekişirken 
14 Ekim seçim sonuçlarının nitelik· 

sel ve niceliksel dinamiği, incelikli bi· 
Iimsel imbikten geçirilip, nesnel temel· 
lere elbette oturtu lacaktır. Bu görev, 
en başta bilimsel sosyalistıere dÜşilyor. 
Bu işin listesinden gelecek olanlar da 
kuşku yok, bilimsel sosyalistlerdir. 

Şu anda tribün sesleri karışık yön· 
lerden pek balatasız biçimde yüksel· 
mekte ise de bunu bir ölçüde doğal 
karşılamak mümkündilr. 

Orta yerde bir hasta vardır: emper· 
yalizmln karantihaSı altındaki Tilrkiye 
tdpitalizmi. Emperyalist·kapitalist sis· 
temin biltün arıza ve bunalımları katla· 
narak bu yapıyı sarsmaktadır. 

Hastanın ateş grafiğindeki en çarpı· 
cı nokta, bu grafiğin çok keskin iniş 
ve çıkışlar göstermesi değil midir? Has
ta ne 36,5 ateşte kesin' bir sağlığa ka· 
vuşmaktadır, ne de ani bir yükselişle 
40 derecede sağlığını yitirmektedir. 
Tilrkiye kapitalizmi, ekonomik, top· 
lumsal ve siyasi sonuçları itibariyle 
böyle bir grafiği yaşamaktadır. 

Son 2,5 yıl içinde sermayenin has 
partisi AP oylarında yaklaşık yüzde 
10'Iuk bir yükselme ve sermayenin 
tampon partisi CHP oylarında gene 
yaklaşık yüzde 10'Iuk bir düşüş göril· 
lUyor. Ve tekrar edelim sadece 2,5 yıl 
içinde ... 

Böylesine akışkan ozellikler taşıyan 
genel oy, sınıf mücadelesinin kanatları· 
nı oluşturan güçlere avantajlu kadar 
dezavantajları da hissettirmektedir. 

ünlü bir sermayedarın deyimiyle 1 4  
Ekim şudur: 

"- Tilrk milletinin mülkiyete ve ta· 
sarrufa sahip çıkmasıL" 

Nitekim Tilrkiye Işveren Sendikala· 
rı Konfederasyonu Yönetim K,ıırulu 
Başkanı Halit Narin, seçimden hemen 
sonra bu doğrultuda sevinç çığlıkları 
atmakta gecikmemiştir. 

Yani bunlara bakarsanız, 5 Haziran 
1977'de "mülkiyet ve tasarruftan vaz· 
geçen Tilrk milleti" kaybettiğini tekru 
bulmuştur! . 

Tanrı yoksul kulunu sevindirmeğe 
karar vermeye görsün, kaybettirir 
sonra buldurur!.. 

Burjuvazi gerçekten acaba söyledi· 
ğine inanıyor mu? 

1965'Ierden bu yana hızla gelişen 
mülksüzleşme olgusu ... 

Gene o yıllardan bu yana hızla sey· 
reden tekelleşme keyfiyeti. . . 

Sınıflar arası farklıl ıkların giderek 
derinleşmesi . .. 

Emperyalizmle bütünleşen burjuva. 
zl basamak basamak politikalarını bu 
uçurumun kıyısına tahkim etmektedir. 

Bu açıdan, bugünkü aşamada genel 
oy akışkanlığı lehine gözükse burjuva· 
zi, politik dalgalanmanın dlnaml�lnde
ki "Isyanci" özü görmektedir. Bu akış· 
kanlığ ın mümkün olduğu oranda kont. 
rolü ve sınıfsal başkalaşma ile çarpıtıl· 
ması burjuvazinin dün olduğu gibi bu· 
gün de gündemini oluşturmaktadır. 

Bu genel tablonun Işçi sınıfı açısın· 
dan yorumlanması bir takım rakkam· 
ların mutlaklaştırılması lle klişe ve gün· 

delik fayda tacirliğirıin ötesinde s0-
rumluluklar gerektirmektedir. 

Bunu bilimsel sosyalistler yapacak
tır ... 

• •• • • •  • • •  

Bu arada 14 Ekim seçim sonuçla· 
rının CHP üzerine çökelen yükü söz 
konusudur. 

Kök ve gövdesini emekçi ve düzen
den memnuniyetsiz kitlelerin oluştur· 
duğu, yönetimini Ise sermayenin yön
lendir<liği CHP 'nin çelişkisi ne yönde 
ağırlık oluşturacaktır. 

Bugün için görilnen odur ki, serma
ye iki kontrollu kanattan CHP'yi cere· 
yana tutmayı denemektedir. Bir yan· 
dan "geniş tabanıı" ve "aklı selim sa· 
hibi" �iye adlandırılan bir grubun var· 
lığını sağdan duyurmak, öte yandan 
Metin Toker'in deyimiyle "ultralar" 
diye adlandırılan memnuniyetsizlerin 
kopuşlarını '  soldan hissettirmek hatta 
gerçekleştirmek ... 

Ve sarsıntıyı "hesaplaşma" odağın
da sahnelemek ... 

Içinde bulunduğumuz dön�m bu 
gelişmeleri şekillendirmektedir. 

Ve bu tabloda Amerikan emperya· 
lizmi olanca ağırlığıyla yer almakta· 
dır. 

14 Ekim seçim sonuçlarının alın· 
masından sonra Amerikan basını rak· 
kamların yanyana gelmesinden çok, 
Tilrk·Amerikan Savunma Işbirliği an· 
laşmasının imzalanıp, imzalanmayaca· 
ğ ıyla ilgili olmuştur. 

Amerika'nın istediği şekliyle o an· 
laşmanın imzalanmaması halinde Salt· 
l I 'nin kongreden geçmesi zorluklar 
anetmektedir. üç ay içinde bu anlaş· 
ma imzalanacak m ıdır, imzalanmaya' 
cak mıdır? 

Tilrkiye bölgede savaş gemisi rolü 
alacak mıdır, almayacak mıdır? 

Sorun salt "evet" demekle bitme· 
mektedir. Bu anlaşmanın mümkün 
olan en "geniş taban"a dayandırılarak 
imzalanması gerekmektedir. Tilrkiye' 
nin "isyancı" toplumsal dinamiğinin 
de "evet" demesi anlamına gelebilecek 
bir siyasi organizasyona gereksinim du
yulmaktadır ... 

Türkiye'de "hükümet" sorunu "Şıp" 
diye çözülmUyorsa ve kolay kolay çö· 
zülecek gibi görilnmüyorsa bundandır. 

Türkiye çok önemli bir dönem yaşı· 
yor. 

Bununlarihsel önem ve sorumlulu·k. 
larıdır gUncel görev. . 

Bılımsel sosyalistler er geç listesin· 
den geleceklerdir engellerin. 

DOZELTME: ı Ekım tarıhn yaıınlZ' 
da sayın Hııan Pulur'un HUrriyet 
Gazetesi'ne eeçl,ı Ile l\gIıı olarak bır 
maddi hata yer a1m14tır. Sonradan du· 
rumu daha yakından ara,tırdı4lmızda, 
sayın Pulur'un MIlliyet'ten ıörliş ve 
yönetim anlqmazlı41 nedenlyle ve ya· 
ıa\ kıdem tazminatını a\arak aynlm14 
olduRunu, HUrriyet Gazetesi'ne Ise her· 
hani! bır geçl, ücreti almaksızın eski 
gazetesinden a1dı!!1 aylık kOfUlU lle 
eeçml, bulunduRunu saptadık. Düzel· 
tır ve sayın meslekta,ıınrı: ll� okurlan· 
mrı:dan özür dileriz. 

F,G. 

Ferhat Gün 
YURUYUŞ · 22 EKIM 1 9 79 · 7 



Gerici 
partiler 
ve CHP 
açısından 

.. 29 IL j � � oy 
TORKlVE OJ t S  onn, 
TOPLAMı ;: " 

1973 74,7 32.0 
1977 74.2 36.0 
1979 67.7 47.1 

AP 

��:.:J, se n 
onn, 
(100) 

23.9 
26.7 
31.9 

oy 
onn, 

" 

10.9 
8.9 
9.6 

MSP 

seçmen 
onn' 
(100) 

8.1 
6.6 
6.4 

1-)  1. EkJm seçimlerinin yıpıldıjı 29 ii ıçın hesaplınm.şur. 

MHP CGP 

oy seçmen oy seçmer 
onn, on .. onn, onn' 

" (100) LI· (100) 

2.7 2.0 6.7 S.O 
5.2 3.8 1.9 1.4 
6.7 4.5 1.S 1.6 

GERICI 
PARTILER 

OP TOPLAMı AP + MHP CHP 

oy seçmen oy seçmen oy seçmen oy ıcçmen 
onn, onn, onn, on .. onn, """' onn' on .. 

ll ,  (100) " (100) " (100) " (100) 

12.7 9.5 65.0 485 34.7 25.9 32.6 24.3 
1.8 1.3 S4.0 40.1 41.2 30.5 39.8 29.5 
- - 66.0 44.6 53.9 365 18.7 19.4 

1 97 3 ,  77 
ve 79 

( • •  ) 8u oran, oy kUllilnnu takk�N; whlp (seçmen) her yOı kişinin pırtilere dıl_lImln. ölçmektedir. Kıtılma onnı Ile p;utilerin oy onnlırının çupılank 100'e bölünme-
51 Ile elde edılen bu oran, kitlelerin oy ellllmlerlnl, !<.ıııirnil onnmdıkl dellşmeltre de bıılı olırak ve seçmen sayısındaki mliJ - eksllı,lerln etkisini en au Indlre
rek, serçtAe en y;ı,kın biçimde ıöstermektedlr. 

çimlerinin 
şılaştırmalı 

se 

kar 
s onuçlan 

AGRI 

AMASYA 

ANTALYA 

ARTVİN 

AYDIN 

BALIKESıR 

BITLIS 
" 

BURDUR 

ÇANAKKALE 

EDIRNE 

ERzıNCAN 

ERZURUM 

HAKKARI 

HATAY 

ISPARTA 

ıSTANBUL 

KARS 

KONYA 

KüTAHYA 

MANıSA 

MARDıN 

M UGLA 

MUŞ 

RıZE 

SAMSUN 

sııRT 

TOKAT 

VAN 

YOZGAT 

.. 
� 
;: 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977' 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 
1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973' 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1 979 
1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1 973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
. 1 977 

1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1 977 
1979 
1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1 979 

1973 
1977 
1979 

1973 
1977 
1979 

z 
� o AP 
'" 
3 oy seçmen 
.: oranı oranı '" " (100\ '" 

7S.8 15.5 1 1 .7 
76.4 21.1 16.0 
75.9 49.0 37.2 
70.3 25.8 18.1 
81.1 37.7 30.5 
81.4 SO.) 41.0 

64.2 39.2 15.1 
795 54.5 43.3 
77.4 66.1 51.1 

64.6 34.3 11.1 
73.3 45.9 33.6 
64.9 52.1 33.9 

66.1 34.7 12.9 
79.3 51.8 ' 41.1 
78.9 59.2 46.7 

61.6 46.5 28.6 
80.1 51.7 41.4 
75.9 58.9 44.7 

90.6 40.6 36.8 
71.3 34.3 28.8 
71.4 34.9 25.3 

58.7 25.6 15.0 
76.4 43.1 33.0 
73.9 51.6 38.1 

65.9 44.1 29.1 
83.4 50.3 42.0 
78.1 49.9 38.9 

67.7 41.6 28.1 
77.0 39.8 30.6 
78.6 51.9 40.8 

71.2 25.6 18.1 
71.3 17.9 19.9 
81.5 41.8 34.5 

67.9 12.9 15.5 
80.0 43.1 34.5 
74.4 49.4 36.7 

79.9 33.0 16.3 
80.0 43.4 34.7 
61.0 39.4 24.4 

62.9 23.3 14.6 
75.1 18.6 11.4 
76.1 38.8 29.5 

63.7 61.0 39.5 
77.8 69.7 54.1 
71.7 71.6 51.0 

60.9 28.9 1 7.6 
61.4 18.4 17.7 
57.8 40.0 23.1 

68.6 15.0 10.3 
73.6 18.6 14.6 
59.9 34.7 10.8 

6S.1 1 3.5 8.8 
69.2 28.1 19.5 
74.8 48.6 36.3 

58.7 43.0 15.1 
80.0 61.0 48.8 
78.0 61.4 47.9 

67.8 42.3 28.7 
81.3 48.4 38.3 
63.1 57.0 35.9 

73.5 18.9 13.9 
78.1 16,3 11.7 
68.4 27.5 18.8 

68.5 36.1 14.8 
80.3 50.3 40.4 
78.1 57.9 45.2 
80.8 9.4 7.6 
81.6 18.1 14.7 
74,3 31.0 23.8 

69.7 30.7 48.3 
69.7 45.8 31.9 
49.1 52.3 25.7 

68.5 38.3 16.1 
71.6 44,1 32.1 
66.3 S3.8 3S.6 

70.2 16.4 1 1 .5 
74.6 1 7.3 1 2.9 
57.5 15. 1 14.4 

71.6 19.3 13.8 
79.9 31.1 24.9 
76.8 39.8 30.5 

79.6 12.4 1 7.8 
80.3 1 5.4 12.3 
64.9 29.8 19.3 

64.6 18.3 1 1 .8 
71.3 29.4 20.9 
83.2 30.1 15.0 

MSP MHP 

oy seçmen oy ' seçmen 
orını oran, onn' onn, 

" (100) " (100) 

14.9 11.3 6.1 4.7 
6.4 5.0 6.5 5.0 

23.1 1 7.5 0.8 0.6 

17.8 11.S 4.6 3.2 
7.3 5.9. 6.3 S.l 
5.6 4.6 5.4 4.4 

S.6 3.6 4.1 2.6 
3.0 1.4 4.1 3.2 
1.6 1.0 3.3 1.6 

7.9 5.1 - -
5.8 4.2 2.3 1.7 
3.6 1.3 1.1 0.8 

2.6 1.7 1.6 1.0 
2.8 1.2 2.9 2.3 
1.5 1.8 3.5 2;7 

8.6 5.3 1.7 1.0 
4.8 3.8 2.8 1.1 
5.7 4.3 4.1 3.1 

1 1 .3 10.2 - -
17.3 23.0 0.3 0.1 
1 7.9 11.9 1.1 0.9 

9.3 5.4 7.3 4.3 
6.8 5.2 6.6 5.0 
3.8 2.8 1 1 5  8.5 

5.5 3.6 2.9 · 1.9 
4.7 3.9 1.2 1.8 

17.6 13.7 15.8 12.3 

1.1 1.5 1.4- 0.9 
2.1 1 .6 1.4 1.1 
1.3 1.0 1.1  0.8 

16.1 1 1 .4 4.6 3.2 
5.9 4.2 18.8 13.4 
3.5 1.9 16.8 13.8 

. 29.5' 10.0 3.3 2.1 
1 7.5 14.0 10.9 8.7 
17.5 1 3.0 16.2 11.0 

2.1 1.7 - -
18.5 14.8 - -
18.4 11.4 - -

6.4 4.0 5.1 3.1 
5.2 3.9 9.0 6.7 
S.4 4.1 10.1 7.7 

7.1 4.5 1.6 1.0 
3.9 3.0 3.1 1.4 
3.6 2.6 8.2 5.9 

8.4 5.1 1.8 1.1 
6.6 4.1 1.7 1 .7 
8.4 4.8 3.6 1.1 

7.7 5.3 2.5 1 .7 
10.2 7.5 8.1 5.9 

5.6 3.3 11.4 6.8 

16.5 10.7 4.0 1.6 
19.7 13.4 10.7 7.3 
15.4 1 1 .5 9.5 7.1 

14.3 8.4 3.4 1.0 
7.0 5.6 4.9 3.9 
8.8 6.8 6.3 4.9 

9.3 6.3 1.9 1.9 
5.1 4.1 3.8 3.1 
5.4 3.4 4.3 1.7 

11.1 16.2 0.5 0.3 
13.1 18.0 0.1 0.1 
1 7.2 1 1 .7 0.1 O.oı 

3.6 1.4 1.2 0.8 
1.2 1.7 1.7 1.3 
1 . 7  1 . 3  1 . 8  1.4 

14.7 1 1 .9 0.5 0.4 
18.0 14.7 0.1 0.1 
35.0 16.0 3.4 1.5 

11.9 15.1 2.3 1.6 
11.4 �.6 6.0 4.1 
1 1 . 1  5.4 5.7 2.8 

1 3.4 9.2 1.9 1.3 
6.2 4.5 3.7 1.7 
8.8 5.8 4.8 3.1 

9.5 6.7 0.6 0.4 
11.8 16.2 0.6 0.4 
43.6 25.0 0.8 0.4 
18.2 13.0 4.9 3.5 
10.4 8.3 10.6 8.S 
105 8.0 16.1 11.4 

7.0 5.5 0.7 0.5 
20.4 16.3 1.8 1.2 
23.1 15.0 1.4 0.9 

21.5 13.9 ıp.8 7.0 
11.9 9.2 12.9 16.3 
1 3.0 10.8 31 .3 26.0 

GERICI 
PARTILER 

CGP OP TOPLAMı AP + MHP CHP 

oy �çmtn oy seçmen oy seçmen oy seçmen oy seçmen 
arını oranı orını Ofilnı oranı onını oranı onn, ""'"' ımın, 

" (100) " (100) " (100) " (100) " (100) 

18.3 13.8 8.7 6.6 63.6 48.2 21.7 16.4 15.5 11.7 
10.1 7.8 1.6 1.2 45.8 3S.0 27.6 21.0 11.4 9.4 

0.9 0.7 - - 73.8 56.0 49.8 37.8 24.4 18.5 

11.9 8.3 5.7 4.0 65.8 46.2 30.4 21.3 28.1 19.7 
1.4 1 . 1  1.1 0.9 61.1 43.5 44.0 35.6 45.2 36.6 
1.7 1.4 - - 63.0 51.3 55.7 45.4 33.1 17.0 

3.0 1.9 17.0 6.6 68.9 44.2 43.3 27.8 29.5 18.9 
1.5 1.2 2.3 1.8 65.4 51.0 58.6 46.5 34.1 17.1 
1.2 0.9 - - 73.2 56.6 69.4 53.7 23.1 17.9 
- - 6.3 1.1 48.5 31.3 34.3 11.1 43.7 18.2 
- - 1.5 1.1 55.5 40.7 48.1 35.3 44.4 31.5 
1.3 0.8 - - 58.3 37.8 53.4 34.7 40.3 26.1 

1.1 0.7 28.8 19.0 68.8 45.5 36.3 23.9 30.1 19.9 
1.4 1.1  1.4 1.9 61.3 48.6 54.7 43.4 38.3 30.3 
1.6 1.2 - - 66.8 51.7 61.7 49.4 30.9 24 4 

3.0 1.8 5.9 3.6 65.7 40.4 48.2 29.7 31.1 1 9(8 
1.7 1.3 1.5 1.2 61.5 50.0 54.5 43.6 375 30.0 
1.1 ' 1.6 - - 70.8 53.7 63.0 47.8 26.6 10.2 

1.3 2.1 - - 14.1 49.1 40.6 36.8 15.5 14.0 
0.7 0.6 0.4 0.3 63.0 53.0 34.6 30.0 17.1 14.4 

25.3 18.3 - - 79.3 57.4 36.1 26.1 18.6 135 

11.6 7.4 14.3 8.4 69.1 40.6 31.9 19.3 30 8 18.1 
1.8 1.4 1.7 1 .3 60.0 46.0 49.7 38.0 .... 0 ıo.S 
1.8 ' U  - - 68.7 50.8 63.1 46.6 18.9 21.4 

1.8 1.1 9.7 6.4 64.1 41.2 47.1 31.0 3S.6 23.4 
1.6 1.3 1.0 1.7 60.8 50.7 51.5 43.8 38.8 31.8 
1.1 0.9 - - S4.5 66.0 65.7 51.3 14.0 10.9 

0.3 0.1 6.4 4.3 51.9 35.1 43.0 29.1 44.2 299 
1.3 1.0 1.9 1.4 46.5 35.8 41.2 31.7 53.6 41.1 
1.6 1.3 - - 55.9 43.9 53.0 41.6 42.1 33.1 

2.7 1.9 1.8 1.0 51.8 36.9 30.1 11.5 45.3 31.1 
1.0 0.7 0.7 0.5 54.3 38.7 46.7 33.3 45.4 33.1 
0.9 0.7 - - 63.0 51.9 58.6 48.3 34.7 18.6 

3.4 2.3 7.7 S.2 66.8 45.3 16.1 1 7.8 19.7 13.4 
1.5 1.1 1.1 0.9 74.1 59.3 54.0 43.2 21.7 . 1 7.3 
1.3 1.0 - - 84.4 61.8 65.6 48.7 14.3 10.6 

3.8 3.0 25.7 10.5 64.6 51.6 33.0 16.3 35.4 18.3 
0.6 0.5 0.9 0.7 63.4 50.7 43.4 34.7 365 29.1 -
0.7 0.4 - - 58.5 . 36.3 39.4 24.4 34.0 21,1 

. 6.5 4.1 15.0 9.4 56.3 35.4 18.4 17.9 37.5 23.6 
0.9 0.6 0.7 0.5 44.4 33.3 37.6 18.1 55.0 41.3 
0.7 0.5 - - 55.1 41.9 49.0 37.1 41.3 31.4 

1.7 1 . 7  11.5 7.3 85.0 54.1 63.6 40.5 14.0 8.9 
1.3 1.0 0.9 0.7 78.9 .61.4 71.8 56.6 11.1 16.4 
1.4 1.0 - - 85.8 615 -�7.9 Jl.1 8.7 

1.8 1 ·1 7.1 4.3 49.0 29.8 30.7 18.7 48. ".8 
1.0 0.6 1.1 0.7 39.9 14.9 31.1 19.4 58.2 36.3 
3.1 1.8 - - 55.1 31.9 43.6 25.2 38.1 220 

5.1 3.6 13.4 9.1 43.8 30.0 1 7.5 11.0 45.5 31.1 
1.1 0.8 3.8 1.8 41.9 30.8 16.7 20.7 51.9 38.9 
1.6. 0.9 - - 53.3 31.9 46.1 17.6 40.0 23.9 
9.6 6.2 33.9 12.1 71.5 • 50.4 1 7.5 1 1 .4 10.9 13.6 
4.3 2.9 5.8 3.4 68.7 46.8 38.9 16.8 31.3 11.3 
1.8 1.3 - - 75.3 56.3 58.1 43.4 12.5 16.8 

4.9 1.9 14.6 8.5 80.1 47.1 46.4 27.2 17.4 10.2 
1.9 1.5 1 . 7  1 . 3  76.5 61.1 65.9 51.7 23.3 18.6 
1.1 1.6 - - 78.6 61.3 67.7 51.8 19.5 15.1 

1.9 1.3 10.9 7.4 67.3 45.6 45.1 30,6 31.4 21.3 
1 .1 0.9 1.3 1.9 60.7 49.3 51.1 41.4 38.9 31 6 
1.7 1 .0 - - 68.4 43.1 61.3 38.6 18.9 18.2 

10.3 7.5 13.3 17.1 75.1 55.1 19.4 14.3 17.7 13.0 
7.3 5.7 0.6 0.5 47.4 37.1 16.4 11.8 21.4 16.7 
0.1 0.1 - - 45.0 30.7 17.6 18.9 10.9 14.3 

5.1 3.5 18.4 11.6 64,5 44.1 37.4 25.6 35.1 14.1 
1.1 0.9 1.0 1.6 57.4 46.1 51.0 41.7 41.4 34.0 
1 .8 1.4 - - 63.2 49.3 59.3 46.6 37.0 18.9 

5.4 4.3 6.0 4.8 36.0 29.1 9.9 7.9 34.7 28.0 
0.3 0.1 0.7 0.6 37.3 30.4 18.3 14.8 16 S 13.5 
- - - - 70.4 51.3 35.4 1�.3 24.6 1 8 3  

2.2 1.5 12.3 8.5 69,4 48.3 33.0 13.0 31.1 11.6 
1.8 1.3 1.0 1.4 68.0 47.4 51.8 36.0 31.0 12.3 
1.5 0.7 - - 70.6 34.7 58.0 18.5 17.3 13.4 

1.6 1.7 10.3 7.0 66.5 4S.S 40.2 17.5 30.7 21.0 
1 . 7  1.2 1.8 1.3 57.6 41.8 47.9 34.8 41.1 29.8 
1.7 1 .1 - - 69.1 45.8 58.6 38. 7 17.5 1 8 2  

23.8 16.7 11.0 7.7 61.3 43.0 1 7.0 11.9 14.0 9.8 
0.5 0.3 0.4 0.3 -10.6 30.3 1 7.9 1 3.3 16.1 11.1 
0.7 004 - - 70.1 40.3 LS,9 14.8 14.8 8.5 

3.9 2.8 13.1 9.4 59.4 41.S 24.1 17.3 21.8 15.6 
1.4 1.9 1.1 1.0 55.8 44.S 41.8 33.4 34.1 27.3 
1 .1 0.9 - - 67.7 Sl.0 56.0 41.9 21 .5 16.5 

51.3 41.6 1.4 1 . 1  83.8 66.7 13.1 18.4 10 3 8.1 
11.8 9.5 1.1 0.9 51.6 41.S 18.1 15.1 19.4 15.6 
14.0 15.6 - - 78.3 SO.8 31.1 10.7 17.8 1 1.5 

2.9 1.8 15.7 10.1 69.1 44.7 29.1 18.8 17.0 17.4 
2.1 1.5 1.6 1 . 1  68.9 49.1 52.3 37.1 30. 1 11.4 
1.1 1.0 - - 75.6 6�.O 61.4 51 .0 11.9 18.2 



... 

14 E iı'in sayısal tablosu 
1 4  Ekım seçimlerlnln sonuçlan CHP' 

nın IktIdaıdan çekilmesine yol açtı. 
Buna kaqıhk ııerlcl·faşlst partilerin, 
özellikle AP'nln ve bır ölçüde de MHP' 
nın tek tek ve toplam oy oranlannda 
önemlı sayılabilecek artışlann' oldu� 
ııörilldü. Böylece hükümet sorununun 
çözümünde Insiyatif, geçml,teklnden 
daha büyük ölçüde lıerlCı·flflst parti· 
lerln eUne pçtl. Kısacası seçimler, sa!!· 
daki ııerlcl·fa4lıt partilerin bır bqansı 
olarak ııerçekle,tI. 

Bu ,ell,meler üzerıne yapılan yo· 
rumiar, 'lUrkiye'deki seçmenlerın sal!a 
yönelme etıllml ıçınde oldu�, 1973' 
ten beri 8ÖrilIen sola. dol!ru ei!lIIm1n 
durd�Ru noktasında yo�nIqtl. 

Ne tv kı, seçim sonuçlanna sadece 
ııerlcl·tlfist partilerin konumlannı ele a· 
larak yaklat�ak; sonuçlara gerlcl·fa4lst 
�çlerle, demokrasi ,uçlerı arasındaki 
denpnln pU,mesl açılıindan bakmamak; 
prIc1.tlflst ,uçlerin seçimlerindeki ba· 
fUIIInı ya tek yanlı olarak abartmak ya 
da tek yanlı olarak küçümsemek sonucu· 
nu do�racaktır. 

1977'DEK! SAOD,AKİ 
KUTUPLAŞMA SURUYOR 

Seçim sonuçlannın aynnWı bır Ince
lemMi,berteyden önce, gerlCı·flflst ,uç. 
lerin 14 Eldm 'deki ııeU,meslnln, yalnız· 
ca bu seçimlerin sonucu olmadı!!ını gös· 
termektedlr. GerlCı·tlflst partilerin ·ya 
da MC partllerlqin- 14 Ekım 'deki geU,· 
mesl, gerçekte Türkiye 'de 5 Hazıran 
1977 seçimleriyle ortaya çıkan poDtlk 
kutuplatmanın bır devamı nlteUj!lnde 
,örillmektedlr. 

5 Hazıran 1977 seçlmlerlnln Tijrklye 
ölçüsünde Incelenmesi, ııerlcı·tlflst par· 
tilerin oy oranlan .toplamının 1973 se· 
çimierine lIöre önemli bir artJ4 gösterdi· 
i!lnl ortaya koyuyordu. 14 Ekım seçim· 
lerinin yapıldıi!ı Illerde 5 Hazıran seçim 
ıonuçlannın IncelenmNl de aynı ej!lUmI 
dOl!rulamaktadır. Yan aahltede hazırla· 
nan tabloda MC partilerinin (DP de ıçın· 
de) ve CHP 'nın 1973, 1977 ve 1979 se· 
çlmlerindeld oy oranlannın lıeU,mesl 
,iSlterllmektedlr. Oy oranlannın bellr· 
tıldlll IÜtunlann yanında Ise, söz konusu 
seçimlerde -oy kullanan ya da kullan· 
mayan- her yüz seçmenden bu 
partnerin aldı!!ı oylar bellrtUmektedlr. 
Bu rakamlan, her IIdekl seçime katılma 
oranının oy kullanma oranı ile çarpıla· 
ıa1t yüze bölünmesi sonucunda çıkan). 
mıştır. Bu �ar, her partinin hare· 
kete geçlrebildlj!I seçmen oranlanmn 
l81'çeRe daha yakın bır ölQüsünü vere· 
bUmektedir. 

Bu dei!erlendlrme, 14 Ekım seçimle· 
rının yapıldıi!ı 29 lUn 20'slnde MC par· 
tilerinin her yüz seçmenden aldıklan oy 
lann 1977 seçimlerinde de önemlı artı,· 
lar ,öıterdii!lnI ortaya koymaktadır. Ge· 
rı kalan 9 lUn 5 'i Güney ve Do� Anado· 
lu lUeridlr ve 5 Hazırıııı seçimlerinin bu 
böI,edekl genel etıllmlnl yansıtmakta· 
dır. Gerek bu lUerln bazılannda gerekse 
bu Iller dı,ında kalan Rıze 'de, MC par· 
tllerlnln oy oranındaki diifüş 14 Ekım 
.. çimlerlnde de devam etmıştır. Dolayı· 
ayla 14 Ekım seçimlerinde MC parti· 
I,,",nln salladı!!ı oy oranı artJ4lnın genel 
olarak 1977 seçimlerindeki ei!lDmln bır 
devamı olduRu sonucunu çıkarmak yan· 
I .. olmayacaktır. 

öta yandan ,erlcl·fa4lst partilerin Iki 
.çlmde de oy oranı artı,ı sal!ladıklan 
IUtrln 7 'IInde, 1973-1977 dönemindeki 
artışın 1977 1979 dönemindekı 
artlttan daha yüksek oldu�u 8ÖriılmeK' 
tedlr. Ama asıl dıkkat çekici olan, ileri· 
d·tlflıt partilerdeki oy oranı artı,ının 
AP ve MHP'de toplanması olııusudur. 
AP ve MHP'nln her ıkı seçlmde de oy o· 
ranı artı,ı sai!ladıklan lUerln sayısı, 29 
ılın ıçınde 23'e yükselmektedir. Bu p. 
U,menin sa�lanamadlRı 6 lUn 4 'II Ise 
yine .Do� ve Güneydo� Anadolu Ille· 
rldlr. Artvin ve Rize ıllerındekı diifüşler 
Ise, tüm ııertCı.tlflst partllenn oy oranın· 
daki düşüşe puaJeldlr. Dolayıııyla 14 

Görev, demokratik güçlerin, de· 
mokrasi SiltJarında dahı ııenl, 
kitleleri harekete geçirebilmelerı 
gerici·faşlst güçlerin kitleler ara· 
sındaki öllütlUlUiünU kırabilme· 
lerı ve atlarını etkin biçimde 
durmadan geni,letebilmeleridir. 

Ekım seçimlerinin, özellikle AP ve MHP 
açısından, 5 Hazıran 1977 seçimlerinde· 
ki oy oranı artJ4lannı sürdürduııü sonu· 
cunu Çıkarmak gerekecektir. 

Bu Iki parti söz konusu oldu�nda 
Ise, 1973-1977 dönemindeki oy artışı· 
nın 1977-1979 döneminden ytiksek ol· 
dulu ıllerın ı;ayısı 15'e, yanı yüzde 65'e 
yükselmektedir. Dolayısıyla bu partiler· 
deki oy oranlan artJ4I, tüm ııerlcı·rlflst 
partilere lIöre çok daha büyük ölçüde bl· 
rinci dönemde yo�nIa,maktadır. 

SAO İçİNDE AP VE MHP'DEK! 
TOPLANMA DEV AM EDİYOR 

öte yandan 29 ii toplamı ve 1977-
1979 seçimleri dikkate alındı!!ında, 
gerlci·fa4lst MC partllerlnln harekete 
geçlreblldli!i seçmen oranındaki artı· 
,ın yaklaşık AP ve MHP'nln harekete 
geçireblldl�i seçmen oranındaki artı· 
şa e,1t oldullu görülebilmektedir. 1977 
seçimlerinde 29 ilde her yüz seçmenden 
MC partllerl.ne oy verenlerin sayısı 38.6 
iken, bu sayı 14 Ekım'de 6 .puanlık bir 
artl,1a 44:6 'ya çıkmı,tır. İkı seçim dö· 
nemlnde her yüz seçmenden AP ve 
MHP'ye oy verenlerin toplamı da, yine 
6 puanlık bır ut141a 30,5'ten' 36,5'e 
yükselml,tlr. Dolayısıyla ıkı seçim döne· 
mınde, MC partilerinin harekete geçıre· 
bildiRI seçmen oranındaki artışın AP ve 
MHP'nln harekete pçireblldli!l, seçmen· 
lerle sal!landı�ı sonucunu Çıkarmak yan· 
114 olmayacaktır. 1977 seçimlerinde DP' 
nın harekete. geçirdii!I seçmenlerin de 
ııerlcl·flflst partıler tqplamına eklenme· 
siyle, AP ve MHP'nln seçmen oranlann· 
daki artJ4ının, gerlel fa,ist partilerinin 
toplamından da yüksek oldu!!u 
görillecektlr. 

tUer tek tek ele alındı�ında Ise görill· 
mektedlr ki, 1977-1979 döneminde ge· 
rici·faşlst partilerin oy oranı artışı gös· 
terdlj!l 22 ılın 13'ünde AP ve MHP top· 
lam oy oranlan daha büyük bır hızla 
yükselmı,tır. Bu 22 ılın dışında Mardın' 
de geriCı·tlfist partilerin harekete geçl· 
reblldlj!l seçmenlerın oranındaki toplam 
düşüşe rai!men AP ve MHP 'nın seçmen· 
lerı yükseJrnlş; gerlcl·fa,lst partilerin 
seçmenlerının eşıt kaldı!!ı ,"parta'da AP 
ve MHP seçmenlerinde yine yükseU, �ö· 
rüJmllş; Kütahya'da her ıkı artış da blrbl· 
rlne eşıt olmuştur. Gerlcl·faşlSt partUe· 
rln seçmen oranlannın düştüi!ü Artvin ve 
Manlsa'da Ise AI' ve MHP seçmenlerının 
düşüşü toplam düşüşten daha az olmu,· 
tur. 29 Ilden sadece Bıtlıs'te MC partlle· 
rının toplam seçmen oranı ytikseUrken 
AP ve MHP'nln toplam seçmen oranlan 
diifÜf ııöstermı,tlr. 

Buraya kadar ki deRerlendlrmelere 
göre lıerlcl·fa,lst partıler açııından özet· 
le 'u sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

1) GerlCı·rql,t partilerin 14 Ekım' 
de toplam seçmen oranlannda sallladı�ı 
artı" 1977 seçlmlerlndeld artı, eRIlimi· 
nın bır devamı nlteUi!lndedlr. 

2) Gerlcl·fa,lst partilerin toplam seç· 
men oranındaki artı,ın AP ve MHP'de 
Y0i!unllfması eRlllml de, 1977 .çlmle· 
rinde oldu� gıbı sürmektedir. 

3) Gerlcl·fa,lst partllertn toplam seç· 
men oranlanndaki artı, ı.nel olarak 
1977 -1979 döneminde daha çok olmak· 

la birDkte, bu durum AP ve MHP 'nın o· 
ranı an ıçın tersldır; AP ve MHP'nln top· 
lam seçmen oranianndaki artı, ei!lIIm1 
daha çok 1973-1977 döneminde gerçek· 
le,mlştlr. Bu durum, MS!' ve CGP'nln 
1977 seçimlerinde görillen gertleme e!!l. 
Iiminln durması ya da tersine dönmesly· 
le açıklanmaktadır. Bu durumu, sal! 
oylann AP ve MHP'de kutuplifması e!!l· 
Umlnln, artık MS!' ve CGP'den yapılan 
oy kaydırrnalanndan çok, yenl sa!! seç· 
menlerln harekete geçirilmesiyle gerçek
le,tI!!1 biçiminde yorumlamak gerekir. 

Bu sonuçlan, yine 5 Hazıran 1977 se· 
çimieriyle blrDkte ele alarak, şu yereıla· 
ra varmak mümkündür; 1977 seçimleri, 
Türkiye'de gericilik ve flflzm güçlerly· 
le demokrasi ,uçlerı arasında kitleler 
içinde de bır kutuplaşmanın geli't!i!lnl' 
ve ııerlci.·tlflst ,uçlerln bu kutuplatma· 
yı, seçmen kitlelertnin daha büyük oran' 
IIf\I11 harekete geçirerek dei!erlendlre 
bildiklerini ııösterinlştl. Gerlcl·fa4lst par· 
tilerin harekete pçlreblldlj!l kitlelerin 
de özellikle AP ve MHP'de kutupla,tı· 
aını ortaya koymuştu. 14 Ekım seçim· 
lerı, 1973'ten beri kltıeler arasındaki 
güçler dengesinin ııeU,mesine egemen 
olan bu e!!iUmln durdurulamadıi!ını ; Ile· 
rlclUk ve faşizm ,uçlerlyle demokrasi 
güçleri arasındaki kutupllfmanın gerici· 
fa,lst ,uçler aleyhine çevrllemedlj!lnl 
göstermiştir. Gerlcl·faşlst ,uçlerln hare· 
kete ııeçlrebildlj!l seçmen kitlelerin 
odakla,tı!!ı AP ve MHP, özellikle AP, bu 
geD,meyi, yeni sa!! oylann ortaya çı.k· 
masını da sal!layarak ııerçekleştlrebil· 
mektedlrler. Dli!er bır deyl,le gerlci·ta· 
şlst güçlere egemen olan e!!lUm, kitleler 
arasındald örııütlüJüklerlnl geU$tlrebllme, 
kendilerine bai!h saflann blrURlnI sıklq· 
tırabilme ei!lIIm1dlr. Gertci·ta,lst ,uçle· 
rln toplam seçmen oranındaki (mutlak 
rakamlardaki yükselmeyi aşan) artı" bır 
ölçüde seçime katılma oranındaki düşüş· 
le gerçekleşmiştir ama; bu ııell,me, geri· 
ci·tlflst ,uçlerln kendı sanannın bütün· 
ıuııünü, karşı saflara göre ciddi biçimde 
koruyup artırablldll!lnln bır blfka kanıtı 
olduRu Içindir kı, sevindirici deRlI, tersi· 
ne kaygılandıncı bır gelişmenin belirti· 
sidir. 

CHP 'NİN TABANıNDAK! 
KtTLELERLE BAOINI 

SURDUREMEDİeİ 
ORTAYA ÇıKTı 

CHP 'nın aldı!!ı sonuçlara geUnce, 14 
Ekım seçimlerinde CHP'nln harekete ge· 
çlreblldlj!l toplam seçmen oranı sadece 
3 Ilde düşüş göstermemiştir. Do� ve Gü· 
neydo� AnadOlU'da bu Uç Ilde ise (Ai!. 
n, Bıtlıs, Muş), MC partilerinin de 
toplam seçmen oranlannda artı, gerçek· 
le,ml,tIr. Bu Illerde 1977 seçimlerinde 
bai!unsız adaylann ytizde 40'1 ar,an oy o· 
ranlannın (Bıms'de yüzde 20) 1979'da 
parti adaylanna daııld.,ı bilinmektedir. 
CHP 'nın seçmen oranının 14 Ekım'de 
düştüRü geri kalan ııı.rln tIImU Ise, CHP' 
nın 1977'de oranını artırdılı Illerdır. 
Dolayısıyla, CHP'nln seçm.n 'oranındaki 
düşüş, bUtün 'lürklye'd., 1977'de CHP 
lehine olan bır ellUmlD tenlne dönmesi 
biçiminde olmu,tur. Sonuç olarak CHP' 
nın 29 lldekl oy oranında II puanlık, 
her yüz seçmen ıçınde harekete pçlre· 
bildiRI seçmen sayısında Ise 10 puanlık 
bır düşüş ıerçekle,mı,tlr. 

CHP'nln ,seçmen oranındaki 10 
puanlık düşüşe klr1lhk, MC partilerinin 
seçmen oranındaki ytiksell" yukarda da 
vurııulandıi!ı ııtbl 6 puanlıktır. 29 Ilde 
partilerin mutlak oy miktarlanndaki 
gell,melere bakıldıRı zaman Ise, CHP 'nın 
1 milyonu aşkın oy kaybına kar,ılık, 
MC partilerindeki oy artı,ının 200 bine 
bile ulaşamadıRı, AP ve MHP toplam oy· 
Ianndaki artı,ın Ise 350 bini biraz aştı!!ı 
ııörillmektedlr. CHP 'nın seçmen oranın· 

daki düşüşle MC partilerinin seçmen 
oranındaki artı, arasındaki tark, 9 Ilde, 
Türkiye ortalaması olan 4 puanın üzeri· 
ne çıkmaktadır. 

CHP'nln elde ettlııı seçim sonuçlan· 
na ın,kln ııösteııeler, OHP'nln 1977'ye 
göre ııerek mutlak oy ıa1tamlDdaki ge. 
rekse seçmen oranlanndaki diifüşlerin 
ancak oldukça küçük bır bölümünün MC 
partllerlnln seçmen kitlesine 
dönüştuııünü ortaya koymaktadır. CHP' 
nın 14 Eklm'deld büyük lıerllemNl, çok 
büyük al!ırlıkla, CHP'Q1n harekete pçl· 
reblldllli seçmen kltlellndeld düşüş le 
prçekle,ml,tIr. CHP, 1977'de deıtei!lnI 
kazandıRını seçmen kitlelinin önemlı bır 
bölümünü yenıden harekete ııeçlreme· 
ml" onlarla lıellannı koruyamamit, on· 
lar tarafından redd6dllmlttlr. 

CHP'NİN YENİLGİSİ, 1977'DE 
GöRULEN DURAKSAMASININ 

DEVAMlDm 

Bu noktada, CHP 'nın 1977'de ııer· 
çekle,tlrdlRl oy ve seçmen oranlanmn 
bır özellij!lne dikkati çekmek ıerekmek· 
tedir. CHP'nln 1973 Ile 1977 seçimleri 
arasındaki oy ve seçmen artı,ı oranlan· 
nın Incelenmesi 'u Sonucu ortaya koy· 
maktadır: Bu artJ4ın büyük bölümü 1973 
1975 dönemlndeJd artJ4larla gerçekle,· 
tlrllmI,tlr. (1976'de 27 Ilde yapılan se· 
nato ve ara seçimleri sonuçlan esas alı· 
narak); 1975-1977 döneminde Ise CHP' 
mn ,,1I,me hızında en IZlndan bır d!i' 
,üş 8ÖrilImüŞtür. (Bu konudaki kaqı· 
lifUrma ıçın bkz: Yurt ve Dünya, S. 4. 
"Seçimler, Yenl Durum, Görevlerimiz") 
ömeilln İstanbul'da CHP'nin oy onııı 
1973-1975 arasında yüzde 48,9'dan yüz. 
de 58.2'ye uIa,m .. ve 1977'de ylııe 
58.2 oranında kalmJ4tır. CHP 'nın hare
kete ııeçlreblldlll seçmen oranı I., 
1973-1977 arasında 29.8'den 35.4'e 
yükselmı" 1977 'de Ise ancak 36.3'e çı. 
kabIJrnl,tlr. 

Dli!er bır deyl,le, prlclHk ve fa4lzm 
,uçlerlyle demokrasi sanan arasındaki 
kutuplifmeda CHP 'nin . seçmen Idtlele
rlnl harekete ıeçlrebllme potanJlyell, 
daha 1975'ten bqlayarak diifmeye blf' 
lamJ4; 1977 seçimlerinde de bır anlaında 
bu potarıslyeHn ilinIMa ula,ı1ml,tır. 

CHP'nln 14 Ekım'de elde ettli!1 so· 
nuçlar, 1977 sonuçlannın bu nlteUllyle 
yan yana .ele alındıılında çok diha açık 
biçimde, 'u olııuyu seçmen kltlelerlnln 
davranışında da ortaya koymuşturoCHP' 
nın kendlslnl destekleyen kitlelerle 
Qlan bai!lan, bu kltıelenn demokfUI aat· 
lanndald blrHi!lnI ve ııtderek yayjpnla" 
masını saRlaYlCak nlteUkte, u1idellldlr. 

CHP; kitlelerin deRl,lm özlemlerini, 
"buııünden yanna kurtulu," ellIImierini 
kullanarak 1977 seçimlerinde, kendı ya· 
nına çekebIImiş ve böylece bulabileceRI 
destei!ln de sınınna ul .. mıştır. CHP'nln 
1977 'den bu yana izlediRI poUtlka Ise, 
kitlelerle bai!lannı onlann demokrall 
sananndaki blrDi!hil ve yayııınllRınl sai!' 
layacak nlteUkte ,eU,tlrmek yönünde 
olmak ,öyle dursun; tam tera nı onlanD 
destei!lnl "çantada kekllk" sayanı< kıt· 
lelere sırtını dönme polltlkal!l olmu,tur. 
Böylece CHP 14 Ekım'de kendı yenııcı· 
sını kendisi hazırlam .. tır. 

Sorun, tüm demokratik ,uçler açılıin· 
dan, prlel·fa,lat partilerin daha pnl, 
kitleleri harekete pçlrebllme, kendı &af. 
Iannın bUtünlliRünü koruyup yayılIDiat 
tırabılme eıııllmlnl tenlnı çevirebilmek· 
tır. 'DlRer bır deyl,le, demokratik ,uçle
rln, demokrasi saflannda daha ,eni, kıt· 
lelerl harekete ,eçlrebllmelerl, ııerlCı·ta· 
,ıst ,uçlerln kitleler irilindaki örııtıtlU· 
lülUnU kırabilmelert ve safiannı etldn bl· 
çlmde durmadan lıenl,letebllmelerldlr. 
14 Ekım seçimleri, demokratik ,uçlerln 
bu ııörevlnln IvediliRIni ve ylfamlıı1lıll· 
nı bır kez daha ortaya koymuştur. 



- ABD I ŞADAMLARı HEYETI. 16 EKlI\l ıÇIN 
PLAN LANMIŞ OLAN GEZIlERINI 1 3  EKlM'f 
ALARAK SEÇIMLERI VE SONUÇLARıNı DA 
YAKINDAN IZLEDı' 
- HILTON OTELI'NDEKI GÖRÜŞME LE R DE 
YABANCI SERMAYEYI TEŞVIK YASASı 'N I N  
DECIŞTlRILMESI ISTEMI E LE AlıNDı. A B D '  
L I  TEKELCILERE ıSTANBUL'DA 25,  ANKARA' 
DA ISE 15  PROJE ÖNERILDL. 
- ABD'L1 TEKELCILERE ÖNERILEN PROJE
LER ARASIN DA lASSA lAStIK FABRIKALARı 
GEN I Ş LEME PROJESI ILE DızEL MOTOR LA R ı  
ÜRETIM PROJESI V E  TRAKTöR ÜRETIM PRO
JESI DE YER A l ıYOR. 
- ABD'LI  TEKE:"'CILER HEYETININ BAŞKANı 
LLEWElLYN, BÜYÜME HıZıNıN DÜŞÜRÜUffi
sı ISTE�ııNl AÇIKLIKLA DILE GETIRDI.  YA
BANCI SERMAYELI FIRMALARıN ÜÇÜNCü 
PLAN DöNBH N DE 1 MILYAR LIRAYA YAKIN 
KAR TRANSFER ETTltol BILDIRI LIYOR. 

TUrkiye ek onomi s in i isg al 
planı 

1 960'lardan sonra, Türkiye 
ekonomisinde iki önemli tercih 
yapıldı. Bunlardan ilk, koruyucu 
dış ticaret ve ithal mallarının 
yurt içinde ii"etilmesine dayalı 
sanayileşme politikası, ikincisi 
ise yabancı sermaye için tanınan 
teşviklerdi. Planlı dönemle bir
likte, nitelik yönünden yeterli 
ancak, nicelik yönünden gereksi
nimleri karşılamayan malların 
serbestçe ithalatı yasaklandı ve 
belli sınırlamalar getirildi. 

Bu uygulamanın yanısıra, teş
vik politikalarının da etkisiyle, a
Aırlıklı ,:,Iarak dayanıklı tüketim 

E� ' 
lHABERlER 

20 ÖNEMLI M A LıN 
üRETİMı DÜŞTÜ 

AAustos ayındaki düşük üre
tim, yılın ilk sekiz ayındaki te
mel ve kritik malların üretimini 
etkiledi ve bu dönemde 20 
önemli malın üretimi, ilk altı 
aylık artıŞ oranlarının altına 
düştü. Üretimi azalan mallar a· 
rasında et, yem, ham petrol iş· 
leme, petro-kimya ürünleri, çi· 
mento, bakır ve otomobil bu
lunuyor. 

TÜRKIYE-L1BY A 
VE KUVEYT 

ARASIN DAKl 
GÖRÜŞMELER 

SONA ERDI 

Türkiye ile Libya ve Ku· 
veyt arasında sürdürülen gö
rüşmeler geçtiğimiz hafta ta
mamlandı. Türkiye 'nin prog
ram ve proje kredileri ile des-
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malları üreten yabancı firmalar, 
ihracat yoluyla satamadıkları 
mallarını Türkiye'de üretim ya
parak satmaya ve iç pazarı ele 
geçirmeye çalıştılar. Ara mal
ları ile yatırım malları üretimi 
yapan yabancı sermayeli firma· 
lar ise T';,-:<iye'de yatırıma geç
tikten sonra, koruma politikala
rının uygulanmasının zorunlu 
olduğunu savunarak, ithalat ya
saAı sağladılar. 

Son 20 yıllık dönemde, bur
juva iktidarlarının yabancı ser
mayeye ilişkin. olarak izledikleri 
bu politikalar, Türkiye'yi cazip 
bir yatırım alanı haline getirdi. 
Içinde bulunduAumuz 1979 yılı 
da, yabancı yatırımcılar için var
olan bazı kısıtlamaların daha da 
ualtılmasının planlandığı bir yıl 
oldu. Uluslararası finansman ör
gütleri yabancı sermayeye karşı 
daha esnek davranılması gerekti
ğini yineleyip durdular. Dayat
manın nedeni ise Türkiye'nin dış 
açıklarını kapatması, ileri tekno-

teklenmesinin kararlaştırıldığı 
görüşmelerde aynca ortak tu
rizm yatDlm!anna girişilmesi 
olanaklan üzerinde duruldu ve 
Türkiye 'nin bu iki ülkeye mal 
ihraç edebilmesi konusunda ilke 
olarak anlaşma sağlandı. Bu a
rada, Ubya ile yapılan ikili gö
rüşmelerde, Türkiye'nin petrol 
karşılığı olarak bu ülkeye sattı
ğı mallar konusu üzerinde du
ruldu ve mallann miktannın 
petrol bedelini karşılayabilecek 
kadar arttunlması kararlaştırıldı 

IMF YARDıMıN ıN 
B EŞTE DÖRDÜ 
GERI öDENDI 

Ocak-Ağustos aylarını içine 
alan ilk sekiz aylık dönemde 
Merkez Bankası hesaplarına in
tikal eden dış kredi tutarı 388,8 
milyon dolar. Bu dönemde 
IMF'den yapılan 91 ,55 milyon 
dolarlık çekime karşın, bu ör· 
güte 70,8 milyon dolarlık 1 975 . 

lojiden yararlanması gibi olduk
ça tuhaf gerekçelerde ifadesini 
buluyordu. 

Oysa, emperyalist ülke ve ör
gütlerin, kendi yatırımcıları!!ı 
Türkiye'de yatırım yapmaya 
özendiren raporlarında belirtilen 
gerekçeler bir hayli farklı idi. Ör
neğin, Amerika Birleşik Devlet
leri'nin Türkiye'deki Ticaret Ate
şeliği'nce hazırlanan bir rapor, 
yer, işgücü ve sanayi yapısı ola
rak Türkiye'yi Amerikan yatı
rımları için en elverişli ülkeler
den biri olarak niteliyor; yatırım 
yapan firmaların yurtdışına ra
hatlıkla kar transfer edebildi kle-
rini açıklıyordu. 

Bunca açıksazlülüğe dayana
mayan( ! )  bir ABD'Ii işadamları 
heyeti de geçtiAimiz hafta so
nunda Türkiye'ye geldi. Bu gezi 
kısa adı OPIC olan Amerıkan 
Denizaşırı Özel Yatırım Kurumu 
tarafından düzenlenmişti ve he
yet, Güney Avrupa Yatırım He-

yılı Petrol Finansmanı Kolaylı
ğı Borcu ödendi ve IMF 'den 
yapılan net çekim tutarı 20,75 
milyon dolar oldu. 

DOKUMA SANAYilNDE 
YATıRıMLAR D ÜŞÜYOR 

Dokuma sanayünin çeşitli 
alt sektörlerinde, özel kesimin 
1 980 yılı için programladığı 
yatmmlar i 979'a göre önemli 
ölçüde azalacak . Bu yıl sente
tik dokuma sanayünde öngö
rülen toplam 228,8 milyon li
ralık yatırım miktan, 1 980'de 
105 milyon liraya; boya-apre 
sanayü yatırımlan 362 milyon 
liradan 34 milyon liraya; pa
muk çırçırlama yatırımlan 
1 68,6 milyon liradan 1 ,7 mil· 
yon liraya:  halı, kilim sanayü 
yatırımlan S 14 milyon Uradan 
247,8 milyon liraya ve konfek
siyon sanayi yatırımlan da 243 
milyon liradan 91 milyon lira
ya düşürülecek. 

yeti adıyla anılıyordu.  Birleşik 
. Amerika dışında, özellikle batı 
bloku ve azgelişmiş üçüncü dün
ya ülkelerinde yatırım yapan 
Amerikan firmalarının yurt dışı 
yatırımlarını döviz dalgalanmala
rı, savaşlar ve de'lrimler gibi her 
tii"1ü "risk"e karşı sigorta etmek 
amacıyla kurulan OPIC, üyelerini 
önceden planladıAı gibi 16 Ekim' 
de deAii, 13 Ekim'de Türkiye'ye 
gönderdi. 14 Ekim seçimlerini il
giyle izleyen ve sonuçlarından 
hayli memnun kalan ABD 'Ii iş
.adamları geçtiğimiz Pazartesi gü
nü Hilton Oteli 'nde Türk mes
lekdaşları ile görüşmelere başla
dılar. 

TEşVIK YASASıNDA 
DE�lş IKLIK ISTEMI 

6224 sayılı Yabancı Serma
yeyi Teşvik Yasası 'nda yapıl, 
ması düşUnülen, turizm yatırım
larında yabancı sermayeye yüzde 
100 katılabilmesi, dışsatıma yö
nelik yatırımlarda yabancı ser
maye oranı üzerindeki sınırlama
nın kaldırılması ve bürokratik iş
lemlerin azaltılması yönündeki 
değişikliklerin de ele alındıAı gö
rüşmelerde, bu değişiklikler çer
çevesinde projelerin gerçekleşme 
olasılıkları araştırıldı. Türk fir
maları tarafından yapılması dU
şUnülen yatırım projeleri, daha 
önce Birleşik Amerıka'ya gÖnde
rilerek Amerikan firmalarının bu 
projeler hakkında önceden fikir 
edinnıeleri ve hangi projeye ya
bancı ortak olarak ka<ılabilecek
lerini saptamaları sağlandığından 
I stanbul'daki temaslar 15 Ekim 
Pazartesi akşamı sona erdi. Istan
bul'lu işadamlarınca önerilen 25 
yatırım projesi arasında özellikle 
Lassa Lastik Fabrıkası genişleme 
projesi, Dizel Motorları üretim 
Projesi, Konveyör Hatları rrojesi 
ve Traktör üretim Projesi üzerin
de duruldu. Ankara'da ise ABD 'Ii 
yatırımcılara önerilen proje say ı
sı 1 5  Idi ve OPIC heyeti, özel 
sektör temsilcileri yanısıra istifa 
eden, ancak halen görev başında 
bulunan Bakanl.rdan Hikmet 
(etin, Teoman Köprüiüler, Or· 
han Alp, Kenan Bulutoğlu ve 

Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarı Bilsay KIJ'lJç iie birer görüş-
me yaptı. 

BüYüME H IZI 
DüŞüRüLSüN 

OPIC Güney Avrupa Yatırım 
Heyeti Başkanı'nın Türkiye'den 
ayrılmadan önce yaptlAı açıkla
manın yarısını görüşmelerden ve 
kendilerine gösterilen yakınlık
tan duydukları memnuniyet, di
Aer .yarısını . da "öAüt" oluştur
du. Şöyle diyordu Amerikalı iş
adamı Bruce Llewellyn: 

"Türkiye kişi başına düşen 
gelirinin arttırılması konusunda 
bir lider olduAunu kanıtlayarak, 
hızlı bir büyüme oranını sürdür
medeki yeteneğini göstermiştir. 
Fakat, değişen ulusiararası eko
nomik ortamda, daha önceki bii
yüme şekilleri artık geçerliliğini 
yitirmiş bulunmaktadır. Bir di
yalog kurarak, biz bu yeni orta
ma uyum saAlama yollarını bir
likte bulmaya çalışıyoruz." 

DördUncü Beş Yıllık Plan'da 
öngörülen kal!sınma hızı pek 
yüksek bulunmuştu ve bu hızın 
düşürülmesi isteniyordu kısacası. 
ÖzgUr ( ! )  dUnyanın önderi duru
munda olan bir Ulkenln yatırım
cıları, yeni pazarlar arama', yeni 
karlar transfer etme ya da kendi 
deyimleriyle ödemeler denı.si 
açıklarını kapatma ve ııeri tekno
lojilerinden geri kalmış bır U1keyi 
yararlandırma adına, saptanan 
büyüme hızına burnunu sokma 
özgürlüğUnli kullanıyorlard i. 

6224 sayılı Yabancı Sermaye' 
yi Teşvik Yasası'ndan yararlanan 
yabancı sermayeli firmaların 
üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla· 
nı döneminde gerçekleştirdikleri 
kar ve lisans transferleri Merkez 
Bankası verilerine göre 1 milyar 
liraya yaklaşmaktadır. DördUncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
minin daha ilk yıllarında bu 
transferleri bir kaç katına çıkar
maya çabalayan Ecevit hUkümetl 
ise elinde iştah şurubuyla kala
kalmıştır. Emanete hıyanet 
etmeyecek hükümet Ise henUz 
kurulmamıştır. 



ABD 

Ka dı nlar 
i ç i n  ç i fte 

• • • •  • •  

s o muru 
ülke si 

"Lıst hired·tirst fired" (son işe 
alınan-ilk işten atılan) 

Emperyalist güçlerin sosyalist 
ülkeleri karalamak amacıyla baş
lattıklan sahte "insan haklan" 
kampanyası, aynı zamanda kapi
talist dünyadaki köklü eşitsizlik
leri, toplumun morııl, ahlaki ve 
kültürel alanlardaki çöküntüsünü 
de eızlemeyi amaçlıyor. Kapita
list ülkelerin yönetici çevre
leri, derinleşen bunalımın. kitle 
hareketlerini yükseltmesinin kar
Şısına, kitlelerin demokratik ve 
sosyalist bir perspektifi kavrama
lannı, kapitalist toplumun onul
mız çelişkilerini devrimci dönü
şümlerle aşmaya yönelmelerini 
engellemek üzere sayısız demago
jilerle çıkıyorlar. 

ÇOCUKLARıN SADECE 
YüZDE BIRi  IçiN KREŞ 

ABD KP 'nin önderlerinden Angekı Davis, ilerici kadın hareketinin de önderi ve örgütleyicui .... 

Kapitalist toplumun kadınlan 
çifte bir sömürü altında tutma 
yönündeki ellilimi, kapitalizmin 
devlet-tekelci niteliltlnln gelişme· 
si ve bllimsel-teknlk devrimin so
nuçlanyla birlikte yenl çellşki
lerle yoi!N1arak daha da allırla
şıyor. Billmsel-teknlk devrimin 
kadınlann çifte sömürüden kur
tulması ıçın yarattıııı olanaklar, 
devlet-tekelci kapitalizmlnln çar
kı içinde yeniden kadınlara karşı 
çevriliyor. Bu koşullar, Ileri ka
pitalist ülkelerde kadın hareketl
nln yeni dollrultularda gelişme
sinin olafıaklannı yaratıyor. 

ABD'DE ÇALIŞAN 
NüFUSUN 

YüZDE 41 '1 

Bugüne dek 110 milyon ABD' 
li kadın ikinci sınıf yurttat 
olarak nitelendirilmiştir. Resmi 
verilere göre Amerika'da 18 - 66 
yaş arasındakI kadınların hemen 
hemen yanSl çalıljma sürecinde
dIr. Çalışan halk IçindekI pay
lan 1920'de beşte bırden flZla 
dellilken, bugün kadınlar emek
çilerin yüzde 41 'Inl olu,tur
maktadırlar. Sadece 1965-1975 
arasındaki 10 yılda, ABD 'deki 
kadın I,çl ve memurlann sayılı 
10 milyon dolayında arttı. An

cak kadınlann aıle ve toplum Için
deki statüsü de eşltUkten çok u
zaktır. Tüm çalışma alanlanndı 
kadınlar erkek meslektaşlann ge
IIrlnln yüzde 60'ından azını ala
bilmektedirler. Bır başka deyl,
le, aynı konumda bulunduklan 
ve aynı işI yaptıklan bır erkek I'· 
çi 1 dolar alırken, kadınlar sade 
ce 59 sent almaktadırlar. Tam 
gün çalışan sanayi IşçIsi kadın
ların yüzdesi Ise daha düşüktür, 
çünkü kazançlan bır erkek Işçi
nln mancının sadece yansı ka
dardır. 

Kadınlann yaklaşık yüzde 15 'I 
ailelerinin baş geçindlrlclsi ol· 
duklan halde, ekonomik gerıle· 
me (resesyon) kısıtlayıcı önlem
lerden her zaman Ilk ve en sert 
biçimde etkilenenler onlar ol· 
maktadır. Irk Çı ve ulusal baskı 
altındaki ulusal topluluklann 
mensubu olan kadınlar için bu 
koşullar, daha da korkunç bi
çimde geçerlidir. Bunlardan 4,5 
milyon Afrika kökenU, Meksika' 
lı ya da Portorlko 'lu kadın ıkı 
kez baskı altında bulunmaktadır. 
Bunlar ıçın şu söz geçerUdlr: 

özellikle çalışan anneler için 
koşullar çok �ırdır. Kreşlerln 
ve çocuk yuvalannın sayısı ABD' 
de çok sınırlıdır. Anneleri 
tamgün çalışan 16 milyon ço, 
cuktan sadece yaklaşılı yüzde 
1,7 'sl bu tür kuruluşlarda yer 
bulabilmektedir. Hamile kadınlar 
hiçbir zaman toplumun özel ba
kımıru görmemektedirler. 

Şu örnek bunu daha ıyı açık· 
lamaktadır: ABD Yüksek Mah· 
kemesi, 100 bin kadın Işçinin' 
çalıştıııı General Electrlc Teke· 
Unin 43 kadın Işçisi tarafından 
açılan bir davada, işverenin üc
retli gebelik izni saltlamaya gö
revli olmadı!!ı kararı vermiştir. 
Kadın işçiler, bu mahkemede 
sadece "ücret ödenmeyen tatıl 
günleri üzerinde hak arama" 
davası açmlflardı. 

KADıN LARA KAR Ş I  
A B D  KONGRESI 

1923 yılından beri Amerika 
Birleşik Devletleri'nde, milletve· 
kilieri ve senatörletin şu ya da 
bu biçimde kadın yurttaşlann 
hak eşitlilti sorunuyla ilgilenmek 

yetçi Utah senatörü GarrUn, 
Uzatma'yı ABD Federal devlet· 
lerinin haklanyla bal!layarak , a
lınan karan kaldırmayı .öneren 
teklifi reddedildI. 

YINE KOMüNIZM 
KOKUSUl 

zorunda kalmadıklan bir tek ya-
'Etkili' sama dönemi bile olmadı. Bu ko- çevreler yua madde-

nuda ABD 'Ii komürılstler birçok sindeki bir tek cümleye karşı 
girişimde bulundular. Ancak ba- - çıktılar. Somut olarak ele alın· 
Itımsızlı!!ın ilanından 203 yıl, ka. mı.ş, sadece resmi mak�� gö
dınlann ezilmesine karşı Ilk yasa revler yukleyen, ama ozel IŞY6r
taslaltından 56 yıl sonra bu konu lerı ne 

,�
örev �Iemeyen bır Ci!M' 

hala büyük tabular altındadır. I�ye: Yasa �>nundekl hak e,ltU
ABD Kongresi 1972 yılında sert ltı n� Birleşık Devletler, ne de 
tartışmalardan sonra Anayasa' , h.er .bır federal devlet tarafından, 
nın 27 maddesinin eki olarak . cınsıyete bakı� reddedllemaz 

ı,; al R' hts ve sınırlanamaz. qu ıg Amendment (E RA) Hak e,itlieini yozlaştırmayı (Eşit Haklar Yasa De�şiktiei)ni amaçlayan sloganlar yaydmış. ç0ltunlukla kabul etti. Ancak A- tır: " Kızlarımrtın alçaltdmasına 
1:'"';::r:-:"""-;-''''''''��""",:''-"""7''''''==�-'''��'''''''''''''''' hayır"! "İki cins için de askerHk 

ABD 'de çalışan nüfWlun yüzde 41 :ini oluşturon kadınlar grevlerle 
haklarını arıyorlar. 

ABD Federal dairelerinde ça· 
lışan kadın personeUn durumu 
da pek farklı deelldir. Bu daire
lerde çalışan kadınların Işyerin
deki eksikUkIerine ve konumla
nna bal!lı olarak verilen 13·26 
günlük tatıl zamanını "gebeUk 
süresi Için kullanmaları" bir 
hak ( ! )  olarak icat edilmiştir. 
Nihayet bütün bunlara ek ola, 
rak , geniş kapsamlı özel slgorta
larla sözleşme yapamamış olan 
milyonlarca Amerika'lı kadın, 
yüksek dol!um masraflarının 
-1976 yılında kadınlardan do· 
Aum Için ortalama 2194 dolar 
dolandırılıyordu ,- bır kısmını 
kendileri karşılamak zoru nda, 
dır. 

merikan federal yasalannın, ıkı 
cinsiyetın hak eşitliltini öngören 
bu maddeyi askıda bırakan "ab
luka" mekanizması harakete geç· 
ti. Yani Anayasa ek maddesinin 
yürürlU�e girebiimesi için geçen 
yedi yıl içinde tam 38 ABD Fe· 
deral Devleti 'nin de aynca onayı 
Istendi. 

ERA projeSi 'nln uygulamaya 
geçme süresı nerdeyse tamamlan
mak üzereyken, ABD Senatosu, 
Temsilciler Meclisi 'nın öltüdUne 
uyarak 6 Ekım 1978 'de 35 
federal devletin destekledl�1 ve 9 
federal devletin reddetti Anayasa 
ek maddesinin yürürlüee girme 
siireslni 1982'ye kadar uzattı. 
Bundan ıkı gün önce Cumhuri-

görevi ! "  "Ortak tuvaletler ve 
banyolardaki ortak soyunma 
yerleri tehlikesi !" F10rida eyalet 
kongresinde bir üye şöyle bal!ın
yordu: "Yeni yasa komünizm 
kokuyor" Oklohama'da bir sena
tör ise meslekdaşlanna şöyle ses
leniyordu : "Asla Tanrı kelamı ile 
çeUşen bir Anayasa maddesini 
kabul etmeyelim" Ev kadını 
Phyllis Schafly tarafından yöne· 
tilen "Stop ERA" adındaki hare· 
ket belli kesimlerde önemH ölçü
de etkili olurken, aynı zamanda 
kitap pazanna yeni "Best-8eller" 
kitaplar çıkanldı: "Evdeki mut· 
luluAun ön koşulu olarak kendi
ni erkelte verme ve onun emrln· 
de olma" yollarını öAreten "Tam 
Kadın" adlı kitap 3 milyon baskı 
yaptı, bu kitabın yazan Marabel 
Morgan daha sonra "Büyüleyıcı 
Kadınlık" adlı kitabının yanm 
milyon nüshasını demogojl cep· 
haneııeine armaean etti. 

Anayasa ek maddesinin nlhai 
olarak yürürlülle girmesine karşı 
yöneHk faaliyetlerin ardında sa
dece politik gericiler deltll; aynı 
zamanda egemen tekelci gruplar 
da glzleniyordu. Bu ise kendı LU
kelerindeki durumlardan öne 
kaçarak kurtulmak Isteyen bazı 
ABD politikacılannın çıkarına 
olmadı. 

Tekellere kendi ülkelerinde 
ekstra karlar getiren kadın sömü
rüsüne karşı; halkın yansının te· 
mel Insan haklannın ayaklar altı
na alınmasına karşı ABD 'de -en 
başta kadın örgütlerını kapsa· 
yan- burjuva kadın örgütlerine 
kar,ı ilerici kadın hareketi ge· 
nişUk kazanan bir hareket geHş· 
miştir. Bu hareketin ıçınde re· 
formlar ıçın çaba gösteren, sınıf 
mücadelesinin ekonomık çevre· 
lerde "kiUtlenmeslnl" düşünen 
"Amerikalı Kadınlar Konseyı" 
gıbı burjuva örııütlerlnln de sesi 
duyulmaktadır. Aynı doerultu
da Women 's Llb (Kadınlann 
Kurtuluşu) gıbı çeşıtlı femlnlst 

cerayanlar etkili olmaktadır. Ama 
öte yandan önemli sanayi işlet
melerindeki kadın lşçııerin etkı 
ve al!ırlıklan da geli,mektedlr. 
Bu uzun süre üyelerinln yana ka
dın olan ve yönetici işlevlerin sa
dece yüzde 4,7 'sinin kadın sendı· 
kaııılara verildi� 26 demekten 0-
luşan AFLfCIO bürokraslslnln 
sert dlrenl,ine karşın olmaktadır. 

Yeni bir güç olarak ABD Ko
münist Partisi üyelerinin büyük 
katkısıyla 1976'da kurulan 
W REE (Irk EşltliAI ve Ekonomık 
Eşıt Haklar İçin Kadınlar) kitle
sel ilişkilerini kurmaya başlamış· 
tır. 

Son üç yılda Amerikan kadın 
hareketi -örnel!in 11 Temmuz 
1978'de Washington'da Anayasa 
ek maddesinin desteklenmesi 
için yapılan 100 bin kitlUk gös
teri eibi- büyük eylemlerle gö
rünür ölçüde Ileri adımlar atmış
tır. Resmi çevreler, eski yıldız· 
lan parlatmak Isteyen "burjuva" 
kanada destek olmaktadırlar. 

-Bu özellikle Texas'ın Houston 
kentinde 1977'dekl Kadınlar 
Kongresi'nde görülmüştür. ''wa· 
shington Post" bu kongre üstüne 
şöyle yazmıştır: Başrolleri "şim
diki ve eski Flm Ladles (1 no 'lu 
kadınlar) ile yüksek hükümet· 
makamlanru dolduranlann eşleri 
oynadılar." Buriların çaba göı, 
terdikleri, Kongre'nln "kontrol 
dışında geçmemesi" olmuştur. 
Buna karşın' Houston 'da da ya
raya parmak basılm14tır. 382 
sayfalık araştırma raporunda, 
ABD'de kadınların seçmelerın 
yüzde 53 'ünü olu' turmalanna 
karşın, bugün seçııenlerin sadece 
yüzde 5 'ının kadın oldul!U' beUr· 
tıımıştir. Temııilciler Meclisi'nde 
435 üyeden sadece 18'1 kadındır. 
Ve Demokrat Parti Uluaal Komi
te üyesi Llz Carpanter, Kongre 
Salonunda Ba,kan Carter'e 
dönerek şöyle demiştir: "Birle· 
şik Devletlerde kadınlar tam e,1t 
haklara sahıp olmadıkçı, sizin In
san haklan çaennlZ yerkürede 
boşlukta çınbıyacaktır." 

Di!!er güçler sadece perspekti
fi olm;ıyan görüşleri kullanırken, 
Birleşik Devletlerde .. dece bır 
tek siyasal parti blUmsel, seelam 
somut ve toplum .. 1 lçerleı bUlu, 
nan bır kadın programına sahıp· 
tir. ABD KP! Parti Genel Sekre
teri Gus Hall'ln altını çizdi eı gıbı 
Parti eşit haklar Anayasa madde· 
sinin sınırlı ve formel karakterini 
ya da mevcut tehlikeleri gözardı 
etmeksizin, onaylanması ıçın ka
rarlı bır tutum Içindedir. 

ABD Komünist Partisi, aynı 
zamanda emekçilerin duyarlı
Itgını, gerçek kadın kurtulu,u 
mücadelesinin femlnlstler tara· 
fından parçalanmış ya da saptı· 
nlmış sınıfsal Içerieine yönelt
mektedir . "Ana cephe ekonomık 
cephedir ve böyle kalacaktır" de· 
miştir Gus Hall. Mücadele Işyeri, 
eşıt kazanç ve eşıt yükselme şın
sı Içindir. 
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Çin "Bir daha 
Kültür Devrimi 

yapmayacağına' , 
söz verdi 

Çin, Dünya Bankası'na glnnek ve banka
nın kredilerinden yararlanmak için resmen 
başvuruda bulundu_ Pekln'de bir basın top
Ianası yapan Çin Başbakan Yardıı:ncılann
dan Gu Mu, başka uluslararası para kunıluş
lanna da katılmak istediklerini blldirdl. Em
peryalist kuruluşlarla illşkileri gltUkçe daha 
da iyileşen Çin 'In, yakın zamanda bu kuru
luşlara başvuraca�ı açıklandı_ 

Pekin'de yaptı�ı basın toplanasında, 
Başbakan yardımcısı Gu Mu "yabancılann 
miisterih olmalannı, Çin 'de arak Ikinci bır 
Kültür Devrimi yapmayacaklan konusunda 
ğüvence verdiklerini". söyledi. Gu Mu, basın 
toplanasında yabancı yatınmların da bundan 
böyle daha kolaylaştınlaca�ını açıkladı. Gu 
Mu'nun açıklamaian arasında "yabancı şlr
keU.rin Çin'deki mülkiyet haklarını ve Çl
karlannı korumaya Çin 'in kararlı oldu�u" 
ifade edlldi. Yabancı yatınmcılann ödeye· 
cekleri vergilerin görüşme aşamasında oldu
�unu da belirten Gu Mu, bu konuda "büyük 
kararlann çıkaca�ına yabancılann inanmala-
nnı' Istedi. 

. 

5 
ABD, PANAMA KANALINA 

BINLERCE YENı ASKER 
GöNDER Dı 

) 

Orta Amerika ülkelerini sürekli olarak as· 
keri baskı altında tutmak isteyen ABD emper· 
yalizmlnin, Panama kanalının stratejık nokta
lanna sayılan binleri bulan yeni askerler gön
derdi�1 bU diriliyor. Panama kendinde bir ba
sın toplanası yapan Panama Halk Partisl Ge
nel Sekreteri Ruben Darlo Souza, ABD 'nin bu 
son davranışıyla Başkan Carter'ln Karaibler 
denizindeki askeri gücün arttınlaca�ı yolunda
ki diktatörlük rejimierine karşı mücadeleyi 
yükselten Orta Amerika ülkelerine kıırŞI bır 
tehdit anlamı taŞıdı�I, aynca Panama Kanalı' 
nın tarafslZlaştınlması anlaşmasının Ihlali an
lamına geldiili ifade edillyor. 

ŞIU'DE YENı BIR TOPLU 
MEZAR ORT AY A ÇI KARILDl 

Şll!'nin Concepclon kenti yakınlannda 
Plnochet Cuntası 'nın yenı bır yı�ın katııamı
nın ortaya çıkaRı bildiriliyor. Concepclon 
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Vie tnam .Dışişleri Bakanlığı 'nın açıklaması 

Işte Pe kin\ i n  
• yen ı savaş 

h azırl ıg ı  
22 Eylül tarihinde Vietnam 

Sosyalist Cumhuriyeti Dış So
runlar BakanlıRı basın bürosu ta
rafından "Çin yönetiminin Vlet· 
nam Sosyalist Cumhuriyeti'ne 
karşı askeri faaUyetlerl ve yoRun 
savaş hazırlı!!ı" üzerine bir me
morandum yayınlandı. Memo
randumda 17 şubat 1979 tarihin· 
de Vietnam Sosyalist Cumhuri-

Paraguay KP 
Sekreteri'nin 

işkenceyle 
katledildi �i 

belirlendi 
Paraguay Komünist ParUsI'nin, 30 Ka

sım 1975'te tutuklanan ve o tarihten beri 
"kayıp" ilan edilen Genel Sekreteri Miguel 
Angel Soler'le ıkı MK yöneticisinin polis 
tarafından allır işkenceler sonucunda öldü
rilldüllü belirlendi. 

Eylül ayı içinde, Miguel Angel Soler'le 
MK üyeleri Merllz Villagra ve Ruben Gonza
les Acosta'nın kasten öldürüldü�üne ilişkin 
kanıtlar lnuslanırası Af örgütü tarafından 
Paraguay Yüksek Mahkemesi'ne sunulmuş
tu. 3 Ekim'de yapılan açıklamada PKP yö
neticilerinin Işkence sonucunda öldürüldük
Ieri tanık Ifadelerine dayanarak açıklandı . .  

PKP yöneticilerinin tutuklanmasına ta
nık olan gardiyan ve tutuklulanı!' ifadelerine 
göre, Mlguel Angel Soler uzun süre kırbaç ve 
demır çubuklarla dövüldükten sonra, ölme
den önce de elleri ve kollan kesildi. 

General Stroessner'in başını çektl�1 eli 
karılı faşist cuntanın yetkillleri, 1975'ten 
beri Soler ve yoldaşlannın "kayıp' oldu�u
nu öne 6Ü1'Üyor1ar ve tutuklandıklannı bile 
ısrarla reddediyorlardı. 

kenti plskoposluk avukatlanndan Jorge Banı
dı 'nin yapallı açıklamaya göre yeni ortaya Çı
kanlan toplu mezarda bulunan 18 kişinin, bır 
süre önce Cunta tarafından "kayıp" olarak 
Ilan edUen 2 1  kişi içinde olduklan belirtildI. 
Toplu mezarda cesetleri bulunan kişilerin an
tıraşıSt yurtseverler olduklan da açıklandı. BI
ıındilll gıbı faşist cuntanın "resmi" cinayetleri 
yanında, bazı maden ocaklannda toplu katU
aınlar yaptıilı bundan önce bır kaç kez ortaya 
çıkmış, geçen yıl Kasım ayında da Santiago 
yakınındaki bir maden ocallında 15 antifaşls
tın cesetleri bulunmuştu. 

FEDERAL ALMANYA'DA 
BIR YIL ıÇiNDE 700 GENÇ 

INTIHAR ETII 

Federal Almanya'da yapılan bır TV prog
ramında, ülkede bir yıl içinde intihar etmek 
suretiyle yaşamlannı yltlren gençlerin sayısı
nın 700 oldullu açıklandı. 1978 yılı ıçınde Fe
deral Almanya'da ölUmle sonuçlanan 700 Inti
har olayının yanısıra, 10.000'1 aşkın genelnde 
Intihar girişiminde bulunduklan biidirildI. Ka
pitalist sistemin doilal bır sonucu olarak genç 
kuşaklann hızlı bır yozlaşma Içinde olduklan 
ve uyuşturucu madde lie alkol yüzünden mey
dana gelen ölUmlerln yüzleri buldu�u Federal 
Almanya'da, Intihariann başlıca nedenlerinin 
gelecek korkusu ve bunalım oldullu belirtiidI. 
Bu intihar olaylarının ülkede, sistemin yarattı
ilı toplumsal bunalımın sonucu olduilu Ifade 
ediliyor. 

yeti 'ne karşı başlatılan saldırı sa
va,ının aRır kayıplarla ""nuçlan
masının, bu saldınya ka ... ı güçlü 
protestoların, Çın halkının ve 
dtinya halklannın saldınyı mah
kum etmesinin Çin'll iktidar sa
hiplerini saldın birliklerini geri 
çekmeye zorladıRı açıklanıyor 
ve aynı nedenlerle Çın yönetimi
nin Vietnam SC Ile görüşmelere 
otunnak zorunda kaldı!!ı belir
leniyor. 

Gerici Çın yönetiminin barış
Çı bır tutum içinde olmadıRı bu 
ııörüşm�ler sırasında belli olmuş
tu. Daha görüşmeler iliirerken Vi
etnam SC sınırına yeni askeri bir
likler göndermeyl ve silahlı pro
vakasyonlannı siirdürmüşlerdi. 
VSC Dış Sorunlar BakanlıRı'nın 
memorandumunda bu konuda 
şöyle deniyor: 

"ÇHC, karada, hava sahasında 
ve kara sulannda Vietnam SC 'nin 
toprılk bütünlüi!ünü yaralamakta, 
Vietnam halkının maddi delterle
rini ve günlük çalışmasını tehU
keye atmakta, Vietnam-Çin sını
nnda gerginlilli devamlı arttır
makta ve böylece Vietnam 'ın gü
venlillini, güneydoRu Asya'nın 
banş ve sukunetini ciddi biçim
de tehdit etmektedir," 

ÇlN1N KıŞKıRTMALARI 

Memorandumda Çın 'in kış
kırtmalan madde madde açıkla
nıyor. 16 Mart 1979 tarihinde 
birliklerini geri çekeceRini açık
layan Çin yönetiminin, bu açık
lamaya karşın sözünde dunnadı
ilı belirmerek, şöyle deniyor: 

"Bugün hala Vietnam ülkesi i
çinde bazı yerler Işgal altında tu
tulmaktadır. 12 Çın tümeni Viet
nam Çin sınırında ve be, koIor
du da güney Çın 'de bekletllmek
tedlr. Çın yönetlmi, !ıu bölgede 
bekleyen birliklerinin sayısını 
kısa siirede çoltaltmıştır." 

Çin 'In Vietnam sınınna çok 
sayıda silah yıRdıi!1 da belirtilen 
memorandumda, Çın kara, hava 
ve deniz kuvvetlerinin Vietnam 
sınınnda sık sık kışkırtıcı manev
ralara giriştikleri de açıklanıyor. 
Vietnam SC Dış Sorunlar Bakan
lıRı, bır savaş ' hazırlılıını açıkça 
ortaya çıkaracak biçimde çeşit
li girişimlerin görilldüi!tinü açık
lıyor ve Çin Başbakan Yardımcı
sı Teng ile Başbakan Yardımcısı 
Ll Slanion ve Çın Genel Kunnay 
Başkanı Wou Hsichouan 'ın sık 
sık Vietnam'ı yeni bir saldırıyla 
tehdit ettiklerini hatırlatıyor. 

ARALıKSız SINIR 
SALDlRIT.ARI 

Memorandumda sınır saldın
Iannın Çln'liler tarafından aralık
Sız sürdürüldül!ü befirtilerek şöy
le deniyor: 

"Sliahlı saldırılar ve sınır Ihlal
lerı bütün sınır boyunca aralıksız 
ve arttırılarak sürdürülmektedir. 
16 Mart 1979 'dan Eylül 'ün Ikin
ci yansına kadar Çın tarafı Viet
nam 'lO altı sınır eyaletinde bulu
nan yedi sınır kentine 800 sllahlı 
saldırıda bulunmuş, bu saldırılar 
sırasında 100 'ü aşkın Vietnam 
yurttaşı ya da sınır koruma 
görevlisi katiedilmiş ya da yara
Ianmıştır. 700'den fazla yurttaş 
Çln'e götürülmeye zorlanmış, 

evler ateşe verilmı" 200 sıRır ve 
koyun çalınmış, mal miilk tahrip 
edilmiş, bu bölgedeki yurttqla
no tanm ürünleri yok edilml,tlr_ 
Çın askerleri her gün Vietnam sı
nır köylerine toplarla, hatta ro
ketlerle ateş açmaktadırlar. Bu 
baskınlarda -2ır silahlar, toplar 
ve roketler h�llanılmaktadır. Vi
etnam . halkına Insan ve maddi 
deRer açısından büyük zararlar 
vermektedirler." 

KARıŞıKLıK ÇABALARı 

Memorandumda Çın 'In 1iJah
lı aldın ve baskınlann yanı sıra 
Vietnam 'da Iç karışıklıklar Çı
karma: çabası ıçınde olduRu ve 
bunun için casuslannı Vietnam 
toprak1anna gönderdiRI açıklanı
yor. Bu çabalann sava, hazırlık
Iannın bir parçası oldURu da be
lirtilen memorandumda Çin kış
kırtmalan ,öyle arıIatllıyor: 

"Silahlı provokasyonlann ya
nısıra Vietnam sınırından Içeriye 
sokulan ajanlar, Vietnam içinde
ki gerici güçlerle baRiantı kurma
ya, halkı birbirine karşı kışkırt
malar şöyle anlatılıyor: 

"Silahlı provokasyonların ya
nısıra Vietnam sınınndan Içeriye 
sokulan ajanlar, Vietnam içinde
ki �erici güçlerle baRiantı kunn_
ya, halkı birbirine kar,ı kışkırt
maya, ulusal azınlıklara mensup 
kişileri Çin'e gitmek ıçın zorla
maya, evleri yıkmaya, tanmııaJ 
üretimi sabote etmeye, sıRır ve 
davarlan çalmaya çalışmaktadır
lar. Bunlano görevi güçlükler Çı
karmak ve sınır bölgelerinde ya
şayan Vietnam halkı Içine nlfak 
tohumlan saçmaktır." 

VSC Dı, Sorunlar BakanlıRı 
basın bürosunun memorandu
munda daha sonra Çın 'in Viet
nam karasulan Içinde giri,tlRi 
saldın ve kışkırtma1ardan ör
nekler veriliyor ve Çin 'In henüz 
kendisine ml, yoksa Vietnam'a 
mı ait olduRu anlaşmazlık ko
nusu olan topraklarda ABD şir
ketlerine petrol arama izni verdi
Ri açıklaı.ııyor. Çın 'In, ABD 'nin 
DoRu Denlz!'ne "göçmenlerin 
kurtaniması" maskesi altında sa
va, ııemlleri göndennesine baRlı 
olarak Vietnam'a karşı kararılik 
entrikalara girl,ti!!1 de beHrtili
yor. 

SORUMLU ÇIN 
YöNETIMIDIR 

Memorandum'un son bölÜ
münde Çın yönetiminin bu olay
lardan dolayı meydana geIebUe
cek geUşmelerden sorumlu oldu
ııu kaydediierek şöyle deniyor: 

"Vietnam halkı ve Vietnam 
hüküfııeti bu saldırılan protesto 
ve Çln'U yönetlciierln yukanda 
belirtlien ve yenlienebilecek dav
ranışlannı mahkum etmektedir. 
Çın tarafından derhal sava, ha
zırlı!!ına, silahlı provokasyonlan
na ve tehlikeli savaş tehditlerine 
son vermesini talep ediyoruz. 
Vietnam halkı, Vietnam ve Çın 
halkları arasındaki dostlui!_ say
gı göstermekte ve ıkı ilike arasın
daki tüm soru nlann kar,ı1ıklı 
görüşmeler yoluyla çözülmesini 
dilemektedir. Bunun yanında 
tüm saldırı planlan bozulacaktır. 
Vietnam halkı ana vatanın kutsal 
ba!!ımsızlıl!ını, özerkUAlnı ve 
toprak büttinlüRünü korumaya 
kardllıdır. Çın tarafı bütün tehU
keU ve maceracı davranışlannın 
aRır sorumluluRunu !&tırnakta
dır." 

i 
i 
I I 
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SSCB'nin öneri leri NATO 'nun planları 
Sovyetler Blriiei, Avrupa'da silahsızlanma

nın geliştirilmesi yönünde başlıca şu önerller
de bulunuyor: 

NATO tarafından geliştirilen, Batı Avrupa' 
ya yeni nükleer silah sistemlerinin yerleştiril
mesi projesi, 1 978'te Washington'da toplanan 
Atlantik Konseyi'nde onaylanmışt!. Bu proje, 
1 983'ten itibaren bölgeye 572 adet orta menziI
Ii (600 km'yi aşkın) flizenin yerleştirilmesini, 
bunların 464'ünün "kanatlı flizeler"den, 1 08' 
inin 2000 km, menzilli Amerikan Pershing fü
zelerinden oluşmasını içeriyordu_ Bu flizeler, 
FAC'deki 700 km 'lik Pershing 1 flizelerinin ye
rini alacaktı_ 

- SSCB 'nin Batı bölgesindeki orta menzil
li nükleer kuvvetlerin, benzerl silahlann NATO 
tarafından da Batı Avrupa'ya yerleştirilmemesi 
koşuluyla, IndirilmesI. 

- Nükleer silah bulundurmayan ülkelere 
karşı bu sllahların hiçbir zaman kuilanılmaya
caeı konusunda güvence verilmesi, 

- ADC topraklannda bulunan 20 bın Sov
yet askerl ile 100Q tankın bir yıl içinde koşul
suz olarak geri çekilmesi, 

- 20 bin askerin üzerina�kl büyük askerl 
manevralann Helsinki Konferansı'na tarar ülke
lerce çok önceden bildirilmesi; manevralara ka
tılan asker sayısının 50 bin tavanıyla sıruriandı
nlması; sınır bölgelerinde 20 bin askeri aşkın 
kuvvet kaydınmlannın önceden bildirilmesı' 

- SALT ın görüşmelerinln, yalnızca strate
jiksilahlan deeil, aynı zamanda orta menzilli de
nen dieer silah sistemlerini sınırlandırmayı he
def alması. 

Bu proje, 28 Eylül'de Brüksel'de toplanan 
NATO üyesi ülkelerin yüksek seviyedeki uzman
lar toplantısı tarafından da onaylandı. Kasım 
ayı ortalarında "nükleer planlama grubu" tara
fından incelendikten sonra Aralık ayındaki 
NA TO Bakanlar Konseyi'nin de onayına sunu
I�cak_ 

Brezilya KomUnist PartW'nln 
uzun yıllar ülke dışında kalmaya 
zorlanan Genel Sekreteri Luis 
Car\os Prestes ve di�er birçok 
parti yöneticisi bir süre önce 
serbestçe ülkelerine döndüler_ 
BKP yöneticileriyle birlikte çok 
sayıda Brezilya'lı demokratın da 
ülkelerine dönmelerini s�layan 
yenl af yasası, ülkenln 
demokratlkleşmesl yönündeki 
mücadelelerln önemli bir ilk 
kazanımını simgeledi_ BKP MK 
tarafından geçtl�irnlz günlerde 
bır açıklamada, Parti'nin 
öngördü�ü hedefler ve mücadele 
yolları beUr\endi, 

Brezilya'da sınıf mücadelesi git
tlkçe \u!Sklnleşlyor ve bugünkü du
rumu ülkedekl demokratlkleşme ha
reketi karakterlze ediyor_ Brezilya' 
daki demokratlkleşme hareketinln 
bqını Brezllya Işçi sınıfının poıı
tık hareketı, Brezilya Komünist Par
tlsl çekiyor, Uzun yıllardan beri, fa
şist diktatörlü� baskılan nedenly
le l11ega! çalışmak zorunda kalan 
Brezilya Komünist Par�i'nin 'Mer
kez Komitesi, yaptı�ı son toplantı
da, ülkede 1978 Kasım ayında yapı
lan seçimlerden bu yana geçen sü
reyi ve Brezilya halkının demokra
tik hareketini de�erlendirdi_ BKP 
Merkez Komitesinln toplantısında 
alınan "politik karar"da demokra
tikleşme sürecinln hızlandınlması 
için eerekli olan çalışma ve aktivite
ler vurgulandı ve ülkedekl emekçile
rin demokratik mücadeleye gittikçe 
artan oranda katıldıklan belirlendi_ 

1 978 SEÇIMlNİN 
OLUMLU SONUÇLARI 

Brezilya Komünist Partisi Mer
kez Komitesi toplantı karannda, 
ülkedekl egemen sınıflann geçen 
Kasım ayında "Yeniden Demokra
tikleşme" adı altında yaptıklan se
çimlerde, ülkedeki demokratik mu 
halefetin egemen sınıflara �ır bir 
darbe indlrdieı beıırtUd\. Kararda 
seçim de�erlendirmesl yapılırken 
şöyle dendi: 

"Işçi sınıfı böylece dlktatörlü�e 
kesin darbeyi vuracak güç oldu�unu 
kanıtlamıştır. Tek legal muhalefet 
partisi olan Brezilya Demokratik 
Hareketi seçimden güçlenerek çık
mıştır. 1978 seçimlerinin genel so
nuçları dlktatörlüee karşı güçler 
için çok olumludur. Rejimin tüm 
kısıtlamalanna karşın demokratik 
hareket seçim kampanyası sırasında 
ulusal sorunlar üzerinde bir tartışma 
yaratmayı başarmıştır." 

ARTAN GREVLER 

BKP MK kararında, geçen yıldan 
bu güne ülkede işçi sınıfının müca-

NA TO kuvvetlerinin elinde şu anda B_ Av
rupa'da 7000 taktik nükleer silah taşıyan başlık 
bulunuyor_ 

Fa,is.t 
'm uciz e�nin 

sonu 
gö züktü 

BREZILYA 'DA GEISEL 'IN 
BAŞINI ÇEKTI�I FAŞIST 
D IKTATÖRLüGON TE
MELLERINI SARSAN KIT
LE EYLEMLERI, BU YılıN 
1 MAYIS'INDA SAO PAULO' 
NUN ENDüSTRI BÖLGE
SINDE 100 BIN KIşININ 
TOPLANMASIYLA DORUK 
NOKTASıNA ULAŞTı ' 

delesinde büyük bır geıışme görüldü
i!ü belirtlld\. Kararda, emekçilerin 
sadece ücret yükselmesi için deeil, 
aynı zamanda sendikal ve demokra
tik özgürlükler Için mücadeleyi yük
selttlkleri, bunun da hareketin hem 
nlteıı�ne, hem niceııeine yansıdı�ı 
kaydedlldl. Kararda Işçi grevlerln
deki artışa dikkat çekilerek şöyle 
dendi: 

"I Mayıs'ta örnei!in Sao Paulo' 
nun endüstri bölgesınde 100.000 
klşl toplanmıştır. 56 örgüt tarafın
dan hazırlanan mltlng, Brezllya Işçi 
ve sendika hareketlnln tarlhlnde kı
vanç v_eocl bır olaydır. 1978 Mayıs' 
ından bu yana özellikle Sao Paulo, 
Rio De Janelro ve Mlnas Genıls'de 
bır mUyonu aşkın Işçi greve gitmiş
tir ... Grev yapan emekçllerin ve U
derlerinin başarısında sayısız sendi
kal örgütün, halkın, Brezilya De
mokratik Hareketi'nın çok sayıda 
parlamenterlnin, kilisenin ve başka 
örgütlerle kuruluşların gösterdij!i 
dayanışmanın önemli katkısı ol
muştur." 

DEMOKRATiK 
ALMAŞIKLAR 

BKP MK kararında hükümetlr. 
karşı karşıya bulundui!u çözümsüz
\ülderde vurgulandı_ Hükümetin en 
büyük çözümsüz\ü�ün, Brezilya 
halkının yükselen dlrenlşi ve rejimin 
kendı iç çelişkileri oldu�u belirtilen 
MK karannda, hükümetin ülkenin 
toplumsal, poııtlk ve ekonomık so
runlanru çözme yetene�inde olma
dı�ı açıklandı. Rejimin altyapısının 
çatırdamakta olduj!unun vurgulan
dı�ı kararda, ülkedeki durumun 
Brezilya Komünlst Partisi'nln Vi. 
Kongresl'mn politik karannın temel 
çizgisini doj!ruladıeı da beıırtlldi. 

Kararda, Brezilya'daki rejimi sı
nırlamak Için tüm demokratik güç
lerin birlik olması gereklmeı vurgu
landı!!ı, bu bırııeın, güçlenen halk 
hareketi ıçın merkezi bır önem ta
şıdı�ı da kaydedlldl. Kararda daha 
sonra işçi sınıfının kendi politik ör
gütü ıçınde örgütlenmesinin hareke
tin güncel sorunlanndan biri oldueu 
ve işçi sınıfının örgütlU politlk gücü
nün demokratik bırıık Için belirleyi
ci bır önem taşıdıeı açıklandı. 

VII .  KONGRE 
ÇACRlSI 

Brezllya Komünist Partisi MK, 
karannda, VII, Kongre'nln yapıl
ması Için çaen yapıldı. 1967 yılın
da yapılan Vi. Kongre'nln, 1973 yı
lında VII, Kongre için karar aldıi!ı, 
ancak diktatörlüeün ve gerici güç
lerin baskı ve saldınları yüzünden 
bunun gerçekleşmedl�1 hatırlatılan 
MK kararında bu konuda şöyle den· 
dı: 

"Merkez Komitesi tüm üyelerini 
vıl. Kongre'yı Parti'nln, Işçi sırufı
nın ve tüm Brezilya halkının yaşa
mında bır dönüm noktası haUne ge· 
tirmeye çai!ırmaktadır," 

BKP MK'nln karannın son bölü
münde "Kadın hakları ıçın mücade
le programı" da açıklandı_ 

S SCB Yüksek Sovyet 
Prezldyumu Bqka
ru ve SBKP MK Ge-
nel Sekreteri Leonid 
Brejnev'ln 6 Ekim 
willinde ADC Baş
kenti Berlin'de yap
tı�ı konuşma, ulus
lararası silahsızlan
ma ve yumuşama 
sürecinde yeni bir 
dönemin başlamasına yol açmıştır. Leonid 
Brejnev, konuşmasında Dünya SosyaUst Siste
mi'nln silah indirimi ve barış konularında so
mut adımlar atmaya kararlı oldu�unu açıkla
mış ve bunun bır göstergesi olarak ADC top
rakıannda bulunan 20 bin Sovyet ukerinin ve 
1000tankıD.blr yıl ıçınde koşulauz olarak geri 
çekilectıeıııl bildlrrnlştir. Brejnev, YURUYUŞ' 
ün geçen sayısında bazı bölümleri yer alan ko
nuşmasında orta Avrupa'da silah indirimi ko
nusunda SSCB'mn somut önerilerini de batı 
dünyuına sunmuştur, 

Brejnev'ln sunduj!u öneriler arasında SSCB'nin 
Batı bölgesindeki orta menzllii nükleer kuvvet.
lerln, benzeri silahlann NATO tarafından da 
Batı Avrupa'ya yerleştirilmemesi koşuluyla, 
indirilmesi; nükleer silah bulundurmayan ülke
lere karşı bu allah\ann hiçbir zaman kuııanıl
mayaca�ı konusunda güvence verilmesi (ki 
SSCB kendi yanından bu güvenceyi vermekte
dir); SALT ın görüşmel�rinin sadece stratejik 
Sılahlan deeU, aynı zamanda orta menzilU de
nen di�er silah sistemlerinl sınırlandırmayı he
def alması gibi konular bulunmaktadır. 

S ovyetler BlrııAl'mn Brejnev tarafından açıkla
nan bu somut önerileri karşısında, NATO'nun 
önümüzdeki Aralık ayında NATO Bakanlar 
Konseyi'tıln onayına sunulacak olan "Batı Av
rupa 'ya yenl nükleer silah sıstemlerinln yerleş
tirilmesi proj'esl" bulunmaktadır, 1978'de top
lanan Atlantik Konseyi'nde onaylanan bu pro
jeye göre 1983'ten itibaren bölgeye 572 adet 
orta menzUl\ flizenln yerleştirilmesi, bunlann 
464'ünün "kanatlı flizelerden", 108'Imn 2000 
km menzilli Amerikan Pershing füzelerinden 
oluşması öngörülmektedir_ FAC'dekl 700 km' 
lik Pershing 1 füzelerinln yerini almuı düşünü
len bu tüzeler, Avrupa'nın doj!usundakl sosya
list ülkelerin, özellikle ADC'nln güverılleınl 
tehdit anlamına gelmektedir_ 

Somut adımlann 
zamanı 

NA TO çerçevesi Içinde emperyalizmin ger
çekleştirmek Istedi� bu silah artınmının yanı 
sıra, batılı emperyalist çevreler SSCB'nin öne
rlslnl kendi kamuoy\anna çarpılarak yansıt
mak ıçın yoj!un bir çaba içine girmişlerdir. 
ABD basınında, Sovyetler Blrli�'nln Avrupa 
kıtasındakı askeri gücünü savunma gereksinim
lerini qan boyutiarda arttırdıeına dair yalan 
haberler yer almaktadır. ABD'nln son zaman
larda gündeme gedirdi�i "Küba'daki Sovyet 
askerleri" yalanı artık kamuoyunda lşlenme 
boyutlarını aşmış, ABD ordusunun Küba ada
sında açıkça askeri tehdit anlamına' gelen ma
nevralar yapması boyutlarına ula,mıştır. Em
peryalizmin Batı Avrupa'da ve dünyanın başka 
yerlerinde girişti�i bu kışkırtınalar, bir kez 
daha s,,"yaUst dünyanın banşçı çabalan karşı
sında savaş kışinItıcısı konumunu açı�a çıkar
mıştır. 

S SCB'nln batılı ülkeler banş ve silahsızlanma 
yolunda yaptıeı öneriler ve bu önerileri pratlk
te Rttıeı somut adımlarla desteklemesi, emper
yalizmin tüm çabalarına karşın savaş kışkırtı
cılarını önemıı ölçüde gerlletmiştir. Bu öneri
ler göstermiştir kı, Sovyetler Blrııeı ve sosya
ilst ülkeler, dünya barışının saelanması yolun
da üzerlerine düşen görevi, kendi güvenliklerini 
tehlikeye atmadan yerine getirmeye kararlıdır
lar, Sosyailst dünyanın bu kararlılıeı karşısın
da şımdı söz sırası batırundır. Emperyalist batı, 
SSCB 'nın bu girlşimine karşı gerçek niyetini 
Aralık ayında yapılacak NA TO Bakanlar Kon
seyi toplantısında ortaya koyacaktır. 

• nail serikoğlu 
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Sosyalist sanatın tohumlarının atılmasında 

Ca gdaş d ans t a  halk 
o yunlarının işlevi 

( SERDAR TüRKKAN ) 
Egemen üretim ilişkileri bakımından 

kapitalist bir ülke olan Türkiye, emper· 
yalizm aşamasındaki kapitalizmin ilişki· 
ler �ının içindedir. Kapita1izm öncesi 
aşamanın kalıntılan, özellikle DoRu ve 
Güneydolıu bölgelerinde siirmekle blrUk· 
te, oralarda da kapitaUstleşme başl�ış 
ve gelişmektedlr.(l) Bu her yönüyle 
önemli saptarna, Türkiye'de anohim 
halk ürünlerinin yok denecek noktaya 
gelmesini de açıklamaktadır. Çünkü, 
anonim halk ürünleri, ancak kapitalizm 
öncesi üretim ilişkilerinin var oldultu ko
şullarda ortaya çıkarlar. Kapltıılist üre· 
tim ilişkllerinin bir toplumda egemen 
hale gelmesiyle birliktedir ki, sanat('II!o-"; 
nim olmayan anlamda) bireyselleşir. Sa· 
nat yapıtlan artık, yaşam savaşı ve ötel· 
likle üretlm süreci Içindeki, dolaysız ya· 
ratılma özellii!lni yitirirler. Kapsamlı bir 
çalışmayı gerektiren bu deı!işirnin ne· 
denlerinin incelenmesi, sanmz günümüz 
halkbUlmcilerinin öncelikle ele almalan 
ve titizlikle incelemeleri gereken bir ko
nu. Biz önümüzdeki objektif durumdan 
giderek, kabaca bu r\urumun ortaya çık· 
masına neden olan etmenleri: sanatın, 
kapitalizmde meta haline gelmesi; ve 
�çi sınıfıyla yandaşı emekçi sınıflann 
işlerine yabancılaşması olarak belirt· 
mekle yetinelim. 

Bu saptarna, sanatın kapitalist top· 
lumdaki işlevi konusunda önemli bir ay· 
dınlatıcı rol oynamaktadır; özellikle de 
konumuz olan dansta. Yani, kısaca söy· 
lemek gerekirse: uzun bir dönem boyun· 
ca feodal üretim ilişkilerini yansıtan 
halk oyunlan yerine, kayna�nı günümüz 
kapitalişt Uretim ilişkilerinden alan yeni 
tür halk oyunları, artık halkın içinden, 
anonim olarak dol!arnaz. Bu görevi yeri· 
ne get1nnek, başka bir deyişle, gü ıümüz 
Insanına varmayı amaçlayan çal!daş 
dansı gerçekleştirmek sosyalist sanatçı· 
lara düşmektedir. 

Ne var kı, sosyalist gerçekçUlkle be· 
zenmlş bu yenı tür dansın (çajtdaş dan· 
sını, genış halk yıl!ı.ılarına ulaşması so· 
rununun kısa vadede çözümü olanaksız· 
dır. Çai!daş dansın içinde bulundultu bu 
durum, salt kendisi için geçerli del!i1dir 
elbet; genelde tüm sanat dallan için de 
geçeriidır söylediklerimlz. Ve diyebUiriz 
ki, bu sorun kum en de olsa, ancak kitle· 
lerin genış bir kesiminin sosyalist sava· 
şım içine gitmelerinın beraberinde çÖZü· 
me dol!ru gidecektir. Nihai çözüm, dev· 
rim sorununa bai!hdır. Çünkü, bu bir 
e!ıltlm sorunudur (2) ve tüm halkın ber 
türlü ei!itlm olanaklanna kavuşacai!ı, sa· 
natın meta durumundan çıkanlacai!ı, 
"devleti(n) sanatçımn koruyucusu ve 
ona sipariş veren alıcısı durumuna gele. 
cei!I"(3), her türlü Iletişim aracımn halk· 
tan yana kullanılacai!ı düzen, sosyalist 
düzendir. Tüm sanat dallan gibi, çal!daş 
dans da sorunlannın çözümünü sosyalist 
devrim içinde, kültür devriminde bula· 
caktır. Kapitalist toplumlardılki sosyalist 
sanatçılar, bu nedenledir ki, kendi top· 
lumlannda ancak, .oıyaliot toplumun ... 
natının . daha da açarsak, lnsan yaşamı· 
nın anlam ve Içerilıını yansıtan, doj!ru· 
nun ve güzelın üstün gelmesi ul!rundakl 
savaşı simgeleyen, sosyalist ideallerin 
yerleşmesi dol!rultusunda verılecek olan 
sosyalist ıanatın . tohumlarını ekmek 
durumundadır. 

Peki, kimdir bı.. işi gerçekleştirecek 
olanlar'? Kimdir bu sosyalist sanatçılar'? 
Bazılannın dedil!i gıbı (4); .. lt, "işçi 
sınıfının kendi sanatını yaratması için 
kendi Içinden çıkardılıı" sanatçılar 
mıdır bunlar'? Ya da bazılannın, Engels' 
in Anti·Dübring'te yazdıklannı ("çalışan 
sınıf, toplumun · çalışmanın yönetimi, 
devlet Işleri, hukuki konular, .. nat, bi· 
Iim, v.b. gibi · ortak işleriyle ulıraşmaya 
zaman bulamıyacak kadar, kendı ÇalıŞ· 
masıyla meşgul oldui!u sürece ... "(S) gi. 
bi) ve burjuva toplumunda işçi sınıfının 
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yeteneklerini geliştirmek için elinde ola· 
nakları bulunniadıi!ını, Marx, Engels, 
Lenin ve Troçki' den papal!an gibi ez· 
berienmlş alıntıları ileri sürerek kanıUa· 
maya çalıştıklan gibi; sadece. sosyalist 
Ideolojiyi benimsemiş küçük·burjuva ay· 
dınlar mıdır bunlar? Hayır, elbette ha· 
yır! Ne salt birincisi, ne de dii!eridir. So· 
runa böylesine yaklaşımlarla cevap ara· 
mak, dlyalektii!i anhyamamaktır. Maric· 
slzm·Lenlnlzmln özünü kavnyamamak· 
tır. Lenin, "ÇaRdaş toplumdaki öbür .,. 
nıflar gibi proleterya da sadece kendi 
içinden aydınlar çıkartmakla kalmaz, 
aynı zamanda Baflarına her çevreden, çe· 
şitli alanlarda eRitim görmüş destekçiler 
alır. " (6) derken her iki görüşe de gere· 
ken cevabı vermektedir. Türkiye gibi, 
emperyalizm aşamasındaki kapitalizmin 
ilişkiler al!ı ıçınde çırpınan, geri, çarpık 
bir şekilde gelişmekte olan kapitalist 
toplumlarda, sosyalist sanatın tohumla· 
nnın atılması savaşımında, işçi sınıfı 
Ideolojisini benimsemiş aydın kesim 
aifırlıkla yer alır. Ana nedeni de, bu işin 
enteUektüel bir çabayı gerektirmesidir. 
Aydın Işçi ve emekçiler, hele hele bu sa· 
vaşımın başlangıç noktalarında, çok az 
yer tutarlar; ancak, işçi sınıfının' bllim· 
sei sosyalist partisi tarafından el!itil· 
dikçe, hareketin içinde kültürel seviye· 
lerı yükseldikçe, sanatsal savaşımın için· 
deki roUeri de giderek artacaktır ve art· 
malıdır da; çünkü, "işçi sınıfı mücadelesi 
adına sanat alanında gösterilen çabalar, 
sadece küçük·burjuva sınıfsal çerçevesi 
içinde hapis kaldıl!ı sürece, esas Işlevine 
kavuşamıyacak, gerçek solul!u ile o bü· 
yük gücüne asla ulaşamayacaktır." "Ku· 
ramsal planda en dol!ru düşündüi!üne 
inandıeımız bireylerin veya sanat otori· 
teierinln dahi, Işçi sınıfı ve emekçi klt· 
lelerle örgütlü hareket Içinde yer alarna· 
dıklan takdirde, işçi sınıfı Ideolojisi yö· 
nünde dol!ru sanatsal çizgiyi korumalan 
mümkün 0Iamamaktadır."(7) 

Yukarıda, sosyalist sanatın genış halk 
yıi!ınlanna ulaşması sorunu üzerinde 
durmuş ve bunun bir el!itim sorunu ol· 
dulıunu, nihai çözümünün de bilimsel 
sosyalist dol!rultuda yapılacak olan kül· 
tür devriminde yattıeını söylemiştik. 
Dolayısıyla, Içinde bulundulıumuz du· 
rumda, sosyalist sanatın yaratılması doe· 
rultusunda verilecek olan ürünlerin nere· 
ye kadar ulaşabileeelıl; ya da, kimler ta· 
rafından a1gllanabilecei!i, sorusuna da 
cevap aramamız gerekiyor. Şimdiye ka· 
dar söylediklerimizle bu sorunun cevabı· 
nı hemen verebilirsekte, önce Marx'ın 
bu soruyu biraz daha açacak olan ve 
Visher'in "Estetik" adh yapıtından ver· 
dl�1 bır alıntıyı aktarahm. Şöyle diyor 
Visher: "Güzellikten tad almanın dolay· 
sız oluşu ve aynı zamanda e�itlm gerek· 
tiriyor oluşu çellşiyor gibi görünür. Ama 
Insan eiıltlm yoluyla insan olur ve ger· 
çek yaradıhşını bulur."(8) ve Marx ko· 
nuyu özetliyor: "Güzel yalnız bilinçli· 
Ilk için vardır."(9). Cevap kendilillinden 
çıktı sanıyoruz: sosyalist sanat ürünleri· 
nı, "kitlenin alt ve orta kesimlerinden 
gelen basit bir lşçi"{lO), basit bir emek· 

çi yeterince an\ayıp kavrama durumun· 
da del!ildir. Bu bir elıitim sorunudur, 
Bunlan sadece sınıf bilincine varmış 
işçiler ile bilinçll emekçiler ve aydınlar 
kavrar. Bu ürünler, kitlelerin içinde bu· 
lundukl�n, yaşadıklan çelişkileri lçer· 
dikleri oranda da "içgüdünün ve dolaysız 
ortak çıkariann yönlendiridii!l kitle de" 
(ll) giderek bu ürünleri izlemeye ve on· 
lardan haz almaya başiar. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; sosyalist 
kültürün çehresi, sanat dallannda en ye· 
tenekU olanların, öncülerin, büyük kat· 
kısı olmadan oluşturulamaz. Ancak, bu 
soylu davada, kültür alanının daha bın· 
lerce ve binlerce yazar·çlZeri, dansçısı, 
yayımcısı, örgütsüçü ve eylemcisinin kat· 
kısı vardır. Her ülkede sosyalist sanatın 
başansı da, o ülkedeki işçi hareketinin 
ve sosyalist eylemin yaygınlıi!ıyla dol!ru· ' 
dan orantılıdır. 

ÇACDAŞ DANSIN 
ÇIKIŞ NOKTASI 

NE OLMALı? 

"Biz bir sosyalist olarak, bize ne şu 
burjuva kültüründen demeli miyiz? Ejter 
bizim ilgilendiiılmlz yalnızca tepeden 
tunal!a gerici, kozmopolit, dekadan çal!· 
daş burjuva kültürü olsaydı, bir iki istls· 
na dışında, bu kültürün Işçi sınıfı ıçın 
dei!er taşıyan hiçbir yanı olmadıl!ını 
söyleyebilirdik; kaldı ki bu durumlarda 
bile istisnalan ihmal edemezdik. Oysa 
burada bizim i1gi1endil!lmlz, ulusal kül· 
tür mirasımızın bütünüdür. Bu ' mirasa 
burjuvazi tarafından yaratilmıştır diye, 
sırt mı çevirecel!lz? Hatta acaba onu "rf 
burjuvazinin yarattıifı birşey olarak nite· 
lemenin olanaifı var mı' (abç)"(12). İn· 
glliz gerçekçUl i!i üzerlpe yazdıRı bır ya· 
zıdr. bunlan soruyor G. Thomson, Bu 
sorulan yanıUanmadan, ya da bir başka 
deyışle, bir dönem Rus Sosyal·Demok. 
rat Işçi Partısı (RSDIP) ıçınde başgöste· 
ren "ulusal kültür" sloganı etrafında top· 
lananlara karşı (13) Lenin'In savundueu 
"demokratizmin ve dünya işçi sınıfı ha· 
reketlnln uluslararası kültürü" sloganının 
özü kavranmadan, Işçi sınıfı ideolojisi 
yönünde dol!ru sanatsal ürünler verm.k 
ve dol!ru sanatsal çizgiyi korumak ola· 
naksızdır. Sorunu tüm çıplaklıi!ıyla aça· 
cak ve Thomson'un sorduklarına tümÜY· 
le cevap olacak biçimde Lenin'in söyle· 
dlklerine bakalım şimdi: "Yaşam koşul· 
Iannın kaçınılmaz bir şeklide demokra· 
tık ve sosyalist Ideolojiyi dolıurduiıu ça· 
lışan ve sömürülen kitlelerin her ulusta 
var olmasından dolayı; her ulusal kül· 
türde, gelişmemiş bır biçimde olsa bile, 
demokratik ve sosyalist kültürün unsur:
lan mevcuttur. Fakat her ulus aynı za· 
manda (çoltu uluslarda aşın gerici ve kı· 
IIseci de olan) burjuva kültürünü de, hem 
de sadece 'unsurlar' olarak deiıll, 'ege. 
men kültür' olarak blçimlenen burjuva 
kültürünü de içerir. Böylece (diyebiliriz 
kı . S,T.) genel anlamda 'ulusal kültür', 
büyük toprak sahiplerinin, papazların ve 
burjuvazinindir ... 

Biz "demokratızmin ve dünya Işçi sı· 
nıfı hareketinin uluslararası kültürü" 

sloganını Ileri sürerken, her uluw kültür· 
den ıodece onun demokratik ve ıoıyallst 
unsuriannı alıyoruz .. . "(14). "Daha şim· 
diden slstemli bir şekilde bütün ülkelerin 
proletaryası tarafından yaratılmakta 
olan uluslararası kültür (herbangl bır ul'ı· 
sal topluluj!un küıtürü), kendi ."uluw 
kültürü"nü bir bütün olarak (abç) Içine 
almaz, tersine, her ulusal kültürden .. de· 
ce tutarlı demokratik ve sosyalist unsur· 
lan alır."(lS) "Devrimci proletaryanın 
ideolojisi olarak marksizm tarihsel öne· 
mını kazanmıştır; çünkü, burjuva çaRı· 
nın en deRertl kazanırnlannı reddetmek 
bır yana, bunun tam tersine, Iklbınyıl· 
dan fazla bir geçmişe dayanan Insan dü· 
şünce ve kültürünün gelişimindeki deRer· 
li olan herşeyi asimile etmiş ve yeniden 
şekillendirmiştir. Sadece bu temel üze
rinde ve bu yönde yapılacak, ve sömürü· 
nün her biçimine karşı verilen savaşı· 
mın son aşaması olan proletarya dikta· 
tÖrlUııUnün pratik deneyimlerinden Il· 
ham alacak bir çalışma, gerçek proleter 
kültürünün gelışımı olarak kabul edılebl· 
IIr, "(16) "Proletarya kültürü neresl oldu· 
itu bılınmeyen bir yerden ortaya çık· 
maz, o, bu konuda uzman olduklannı 
söyleyen kişilerin icadı deelldlr. Bundan 
daha büyük safdillik olamaz. Proletarya 
kültürü, Insanheın, kapitalist toplumun, 
büyük toprak sahibi ve bürokratlann 



toplumunun boyunduru�u altında birik. 
tlrdl�1 bilgilerin toplamının mantıkı ge. 
lIşmesi olınalıdır. "(17). 

�nin:in açıkça gösterdıgi gibi; nasıl 
bul')uvazı feodal toplumun, proletarya 
kapitalist toplumun ıçınde do�muş ve 
gelişmişse, sosyalist kültür de (ve özelde 
de sosyalist sanat) burjuva, feodal, kö. 
leci, hatta ilkel komünal toplumların 
kültür tarihlerindeki en ıyı unsuriardan 
vücut bulacaktır. Yaşamı deglştırmenin 
tüm araçlanna gereksinen işçi sımfı ve 
emekçiler, sanatı da bu anlamda yeni· 
den yaratmalı ve onu. yaşamı de�ştir· 
menin vazgeçıımez araçları arasına kat· 
malıdırlar. (18). 

Genelden özele Iner ve ça�daş dan· 
sın yaratılması do�ltusunda çıkış nok· 
tasının ne olaca�ı sorununa gelirsek; so· 
runa markslst-Ieninist açıdan yaklaşan 
sosyalist sanatçılann çıkış noktası ola· 
rak, halk oyunlannı ve köy seyirlik 
oyunlannı almalarını son derece akla 
yakın buluruz. Çünkü, halkın malı ola· 
bilecek, içinde kendini tanıyabi/eceği 
ve gerçekten de kendi malı olarak be· 
nirruıeyebileceği ça�daş dansa, ancak 
halk oyunlarının esteti�i kullanılarak va· 
nlabilir. Feodal üretim ilişkilerinden 
kaynaklanıyor, bu anlamda "eskimiş" 
oldu�undan işçi sınıfına verecek hiçbir 
şeyi yoktur diyerek halk oyunlannı bir 
kenara ltınek, içinden "demokratik ve 
sosyalist" unsurların binlercesinin bulu· 
nup çıkanlabilecegi halk oyunları ve 
köy aeylrlik oyunlannın dışından bır 
yerlere varmaya çalışmak boşuna kürek 
çekmektır. Clara Zetkin (19), Lenin 
üzerine Anılar'mda, Lenin 'In kendisi· 
ne "Güzel olan uklmif bile olsa korun· 
malı ve örnek alınmalı. Sadece eskimiş 
oldu�u mantı�ından kalkarak, gerçek· 
ten güzel olana neden sırt çevirme ii ve 
neden onu hareket noktıuı (abç) olarak 
almamalı?" dedllıinden babseder. Çag· 
daş Halk Oyunları dendiltinde, işte biz 
bunu, yani halk oyunlannı çıkış nokta· 
Si olarak alan ve onun esteti� üzerine 
yükselen çalıdaş dansı anlıyoruz. Gele· 
neksel (ya da otantik) halk oyunlan 
ve köy seyirlik oyunlanndan "elenerek 
ve sömürülenierin bilincini yükseltmeye 
yarayacak unsurlar(ınm)"(20) seçilme· 
siyle sahlplenııecek kültür mirası, pro· 
leter kültürün üzerinde yükselece�i teme· 
li oluşturacaktır. Çaj!daş Halk Oyunlar· 
n . bu temele işçi sımfının ve yandaşı 
emekçi sınıfların dinamizminin katılma· 
sıyla . dünü, bugünü ve yarını anlatabil· 
melidlr. Bunu yaparken, salt yaşamdan 
duyulan hoşnutsuzluktan dolıan ve ya· 
şam savaşımından hiçbir umut bekleme· 
yen burjuva romantizmine kapılınmama· 
!ıdır. Sanatçılar, salt kitlelerin acıyla ür· 
permeleri için kanayan yaraya parmak 
basmamalıdırlar. Güzeli ve do�yu bir· 
leştiren objektif bır tavır almak istıyor· 
lana, diyalektik ve tarihi materyal iz mi 
iyi bilmelidirier. Aktardıkları olayların 
ve yansıttıkları gerçekliğin yerini, di;;er 
gerçeklerin genel sistemi içinde görmek 
durumundadırlar. Daha da açık söyler· 
sek, dol!nınun ve güzelin kavranması ve 
yeniden yaratılması yolundaki sanatsal 
savaşım, öncelikle bmmsel sosyalizmin 
ve onun ışığında ortaya çıkanlan sosya· 
list gerçekçiliğin kavranmasından ge· 
çer. Sosyalist gerçekçilik, kanıtlayıcı ve 
Ueri sürücüdür. Aynı zamanda eleştirlci 
ve çözümleyicidir de. Ancak bu ilkeler· 
den herhangi birinin ötekilerden öne Çı' 
karılmasının, yöntemi sakatlıyacağı ger· 
çeğinl de Içinde taşır. Çemişevskl, sana· 
tın amaçlarından bahsederken şu nokta· 
ya dikkati çekiyordu: "Yaşamın ya"lı· 
tılm081 (abç) sanatın genel niteliklerin· 
den biridir ve özünü oluşturur; ancak, 
sanat yapıtlannın bir Işlevi daha vardır 
kı, o da yaşamı açıklamak tır. (abç) Ço· 
ğunlukla sanat yapıtları yaşam olguları 
üzerinde yargıya vanrlar." (21) Işte çağ· 
daş dans da, dünü, bugünü ve yarını an· 
latırken tüm bunlara dikkat etmeli ve 
sosyalist gerçekçilik yönteminin Ilkele· 
rinden bir an olsun taviz vermemelldir. 

ÇA(;DAŞ DANS 
TOPLULUKLARıNıN 

IKILI I Ş LEVI V E  
KARŞıLAŞıLAN ZORLUKLAR 

Sanınz buraya kadar söyledikleri· 
mizden, çağdaş halk oyunları ürete«k 
sanatsal örgütlenmelerin ikili işlevi belir· 
glnleşlyor. Madem ki amaç geleneksel 
halk oyunlarından çıkarak, bilimsel sos· 
yallst öğretinin ışıltında çağdaş halk 
oyunlan üretmektir; o halde, öncelikle 

yapılacak Iş otan tik halk oyunlarının 
derlenmesi, i<�nllmesl ve yavgınlaş. 
tınlmasıdır. Burada dıkkat edilec.k nok· 
ta, öğrenilecek otantik halk oyunlarının 
seçimidir. Kesinlikle istifçilikten kaçı· 
mlmalı, üretilecek ça�daş halk oyunları· 
na estetik açıdan temel teşkil edecek, 
bu yenı tür dansın içinde kullanılabile· 
cek olanlar bir program çerçevesi için· 
de seçilmelidir. Bu programı oluşturur· 
ken, halk oyunlarının yörelerine göre 
(Antep, Van, Edirne v.s.) değil de, içe· 
riklerine göre (dinsel·bÜYüsel oyunlar, 
iş oyunları, sevgi oyunlan, savaş oyun· 
lan, v.s.) sınıflandınlması büyük fay· 
dalar sağlıyacaktır. Ancak söyledikleri· 
mizden, çağdaş dansın, otantik halk 
oyunlarından seçilenlerin ardarda 
monte edilmesi ile oluşacağı gibi yanlış 
bir Izlenime kapılınmasın . .Işlenen konu 
elverdi� ölçüde, bu da, dansın Içinde 
zaman zaman kullanılabilir elbet; fakat, 
bizim gerçekleştırilmeslni istediğimiz 
çağdaş dans bunun çok ötesinde bır 
şeydir. Geleneksel halk oyunlarının es· 
tetiğinden kalkan yenı figürlerin, çağı· 
mızın, geçmişin ve geleceltin gerçekli�· 
ni taşıyan yeni figürlerin oluşturulması· 
dır babsettiğimlz. Kendimizi geçmişin 
mirası ile sınırlıyamaylZ, sınırlamamalı· 
YLZ da. 

Işte ilk ana sorun, bu ilk işlevde kar· 
şımıza çıkıyor . Yani halk oyunları mn 
ve köy seyirlik oyunlarının derlenme· 
sinde, do� olarak özünden ve şeklin· 
den hiçbir şey kaybetmeksizin ortaya 
konmasında. Folklorik araştırmaların 
içine biraz bile girenler, yapılacak işın 
ne denlı zor olduğunu çok iyi bilirler. 
Bu iş, geniş ve aj!ır bir çalışmayı ve 
maddi olanakların varlığını gerektirir. 
Bu yllzden de, deuletin görevidir bunu 
yapmak. Sosyalist ülkelerde devlet, aka· 
demileriyle, folklor enstitüleriyle bunu 
gereğince üstlenmiştir. Bizlerse bundan 
yoksunuz ve tüm gereksindiltimlz mal· 
zemeyl kendimiz sağlamak durumun· 
dayız; doğal olarak da gereğince başa· 
nya u1aşllamamakta ve olanaklar çer· 
çevesinde yapılabilenlerle yetinilmek zo· 
runda kalınmaktadır. 

Sanatsal örgütlerin ikinci işlevi de yu .. 
karıda sözünü ettiğimiz tür çalışmaların . 
üzerine inşa edilecek olan çajl.daş halk 
oyunlarını üretmektir: Bu alandaki ÇalıŞ' 
malarda kollektiuiteyi sağlamak için, 
teorik ve pratik çalışmalar kesinlikle bü· 
yük bir uyum içinde yürütülmelidir. Ka· 
tılanlann tümü hem halk oyunlannda 
yetkinleşmeli, hem de kuramsal açıdan 
sanatın özünü, işlevini çok iyi kavrama· 
lıdırlar. Içlerinde yetenekli olanların 
koreografi alanında yetkinleşmesini sağ· 
lamanın yanısıra, diğer tüm katılanlann 
da, en azından kollektif üretime katıla· 
cak kadar, bu alanda bilgilenmeleri sajl· 
Ianmalıdır. 

Ikinci ana sorun da, işte burada 
karşımıza çıkıyor. Gerek geleneksel halk 
oyunları olsun, gerekse köy seyirlik 
oyunlan ve halk müziği olsun, bu alan· 
huda söz sahibi (ya da yeterince bilgi sa· 
hlbi) olan, bunları söyledii!imlz anlamda 

koreografik çalışmalann içinde yoltura· 
cak yetenekli ,anatçıların, günümüz Tür· 
kiye'slnde azlığı sorunu. Ancak, bu so· 
run, yaşadığımız düzende aşılamıyacak 
bir sorun değil elbette. Süreç içinde, 
do� bir çalışma temposuyla rahatlıkla 
çözümlenecek ve çağdaş dans ürünleri 
giderek yayıl""aktır. 

ILK öRNEKLER 

Çağdaş halk oyunları ürünleri, Türki· 
ye'de (bildiğimiz kadarıyla) ilk olarak 
Dostlar Halk Sanatları Derneği (HASAD) 
tarafından sergılendi. Işçi Kültür Derne· 
ği de onu Izledi. Birbirinden bağımsız 
olarak varlıklannı sürdüren bu iki der· 
nek, çağdaş dansın yaratılması do�l· 
tusunda çok olumlu bir çaba içindeler. 
Her ikisini .. de birbirinden bağımsız ola· 
rak ortaya çıkması aynı yönde çalışma· 
larını sürdürmeleri, çağdaş dansın gide· 
rek kitleler içinde yaygınlaşacağına olan 
inaıitımızı bir kat daha pekiştiriyor. 
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Belç ika'da yabancı düşmanlığı 

9 0 0c U 
Tü r ai lesi 
cocuk 
yılında 

ını rdı ş ı  
edili yor 

7 0  bin Türkıye'linin bulundui!u Bel
çika 'da yabancı düşmanheı, ekonomik 
sorunların aeırlaşmasına paralel bır tır
manış göstermekte, kapitalist sistemin 
çıkmazını emekçi kitlelerden gizleyebil
mek için, tüm bu sorunlara yabancı iş
çilerin neden olduj!u, Belçika'h emek
çinin ekmej!ini ellerinden onların aldıi!ı 
inancı yaygınlaştırılmak istenmektedir_ 

ömeein, Belçika 'nın Sosyal Sigorta 
Kurumu son aylarda iflas noktasına gel
mi" hastalık, maluliyet, emeklilik ve iş
sizDk tazminatlarını artık ödeyemeye
ceRini, gişelerini kapat_cai!ını ilan et
mi,tlr_ Bunun nedeni gayet açıktır: Çün-

kü silahlanma ueruna büyük fonlar, sos
yal alanlardan askeri alanlara kaydırıl
makta, işverenler sosyal sigorta primleri
nin üstüne ya�makta, üstelik karmaşık si
gorta sistemi nedeniyle toplanan primle
rin büyük kısmı daha kurumun kasasına 
ulaşmadan yan yarıya erimektedlr_ 

Ama ırkçı çevreler, bu Iflasa da, 
hasta olan, malul düşen veya işsiz 'kalan 
yabancılara tazminat ödenmesinin 
neden oldui!u demagojisini yaymakta
dırlar. - Yani, "Boom" döneminde ucuz 
emek:'.':ü olarak getirtilen yabancı I,çl
ler bir işte çahşırlarsa, Belçika 'lmın ek-

Avrupa 'nın başkenti BrükBel 'i" Türk gcttolarmda sahip,iz, eğiıi"" iz, bakımıız, 
yalnlZlılta terkedi/mi, Tür/liye 'li çocuklar . . .  

Dokuz çocultu v e  .,iyle birlik te luuta luuta Belçika 'dan ıınırcl.,. edi/mege mah
kum edilen Türkiye 7i maden işçisi Mehmet Can ve aile.; televizyon kameralar, . 

. nın karşısında . . .  

mei!ini elinden almış olmakta, çahşa· 
mayacak duruma düşer, hastelanır, sa
katlanır, işsiz kalır veya emekliye ayn
lırsa, o da katmerli suç teşkU etmekte· 
dir. Ashnda maksat bellidir: Çalışsa da, 
çalışmasa da yabancı işçi artık fazla sa
yılmaktadır ve bir kulp takılıp sınırdltı 
edilmek istenmektedir. 

Y ABANCILAR poLIsI 
IşçI AVINDA 

Son olarak bır de Schaarbeek Beledi
yesi olayı patlak vermiştir. Yabancı işçi
lere Belçika 'hların yoi!un bulundueu 
mahallelerde ev verilmedl� için, Brük
sel'dekl yabancılar belli mahallelerde 
eetto'lar oluşturmuşlardır. Türkiye 'liie· 
rin ve Fas'hlann payına da Scharbeek 
,etto'ları düşmüştür. Belçika makamları 
başından beri bile bile bu parsellenmeye 
göz yummu,ıar;- ham-mşVlk etnüşler-
dır. Çünkü bu mahalleler esasen yıkıma 
terkeililmiş, sosyal servislerden, yeşU sa
halardan yoksun, artık Belçika'hlann o
turmaya yanaşmadıkları yerlerdir. 

Ancak yabancı düşmanh!!ı bir kez a
levienince, Schaarbeek'in belediye baş
kanı Nols da, Amerıka'yı yeni keşfetmlş 
gibi, bir broşür yayınlayarak, yabancılan 

. (kı çoj!unlueu Türkiye'lidir) bu mahalle· 
de huzuru kaçırmakla, yabancı çocuk
larını da sokakları pisletip gürültü yap
makla suçlamIt, gerekirse bu durumu ön 
lemek için ciddi tedbirlere başvuraca�ı
nı açıklamu;tır. 

Oysa, kendilerine insanca yaşayacak 
ev verilmeyen, altı yedi kişi bir odaya SI
�ınmak zorunda kalan Türkıye'li ailele
rin çocuklannın gece gündüz evde kala
mayacaklarını, çocuk bahçeleri ve park
lar olmadıeı içi.n de bu çocuklann so
kaklarda oynamak zorunda kalacakları
nı Bay Nols da pek ala bilmektedir. Bil
dıeı için de bugüne kadar bu konuda ae- 
zını açmamış, zamanlama yapmış, tam 
yabancı düşmanheının iyice alevleneceei 
zamanı .,.Jı&'" "' .. - Yabancı işçilerin 
yoj!un bulundueu dıeer mahalleierin be-

, lediye başkanlannın tutumu da, benzer 
broşürler yayınlamamış olsalar bile, 
bundan farklı dei!lIdir. 

Devlet I çinde devlet olan Yabancılar 
Polisi son aylarda Belçika 'nın her yanın
da yoi!un bir " yabancı Işçi" avına giriş
miştir. Yeterli geçim kaynagına sahip 
olmayan, uzun sUre işsiz kalan veya has
ta olan, resmi belgelerinde en ufak bır 
.ksak lık olan yabancı Işçiyi ailesiyle .bir
likte tuttu�u gıbı sınırdışı etme::tedlr. 

MEHMET CAN OLAYı 

Bunun en son örne�I, Uluslararası 
Çocuk Yılı Belçika'nın her yanında ba
kımlı Belçlkı'h çocukların katıldıeı şen
ll.klerle kutlanırken, bır Tiirklye'ii ma
den I,çlllnln, .'1 ve dokuz çocueuyla 
blrUkte Wkeyl terketme en,rI almaııdır. 

BoRazhyan'lı 43 yaşındaki Mehmet 
Can, yıllarca önce Belçika 'ya kaçak ola
rak gelml, ve Işçi simsarıan tarafından 
hiçbir sosyal güvence tanınmaksızın yer
altında kaçak olarak çalıştırıimı.ştır. 

1974 yılında kaçak işçilere af çıkar
tılması üzerıne Mehmet Can kaçak duru
mundan kurtulmuş sa da, bır süre sonra, 
daha önceki ai!ır çalı.şma koşullanndan 
ötürü hasta düşmüştür. Sosyal Sigortalar 
doktorundan izin alarak bir kaç ay için 
Türkiye'ye dönen Mehmet Can, çocuk
Iarmı da beraberine alarak tekrar Belçi
ka'ya geldli!inde, iş�i simsarlannın bır 
tertibiyle karşı karşıya kalmı.ştır. 

Mehmet Can'm Türkiye'ye istirahatti 
gidişinden yararlanan Işçi simsan bır 
tercüman ve itbirD� yaptı�ı potis, ken
disinin " kesin dönüş" yapt�ını ileri sü
rerek çalışma ve oturma Iznini Iptal et
�. Geri .. ldi�inde d. 5000-
frank rüşvet verdi� takdirde yanidea 
çalışma ve oturma izni çıkartacaklarını 
söylemişlerdir. Ancak Can'm maddi ola
naksızlıklar nedeniyle bu rüşvetl vere
memesi yüzünden, 12 Ekım 1977 tari
hinde Hasselt Komünü kendisine çocuk
lanyla birDkte Belçika 'da,! aynlmuı ge
rektlgini bildirmiştir. 

1980 yılma kadar slıorta doktorlan 
taraCından Istirahatli sayıldı�ı halde Ya
bancılar Polisi'nin insanlık dı.şı uygula
masıyla karşı karşıya kalan Can karara 
itlrll2( etmişse de, Adalet Bakanl�ı da, 
10 Mayıs 1979'da "davranışlannın Bel
çıka'da kamu düzenini bozucu nitelikte 
olduRu" bahanesini ileri sürerek "ülkeyi 
terk" emri nı tekrarlamıştır. 

Türkıye Adalet Bakanı'nın 'lda,ı olan 
Mehmet Can'ın Belçika Adalet Bakanı' 
nın emriyle ıınırdışı ediimek istenmesi
ne karşı, avukatları, Danıştay'a Itirazda 
bulunmuşlardır. Ancak mevzuata göre 
Danıştay'ın karannı beklemeden de Ya
bancılar PoUsi 'nin her an C�n'ı eşi ve 

.dOk�itııXIl blıijle sııll!..4ıw �tme-
sı m oul. 

Usteük, çocuk paralan da k8lildi�ln
den, Mehmet Can ailesi bu çııeU bekle
yiş günlerini yan aç, yan tok sürdürmek
tedir. 

Türkiye Elçııı�i'nin de kendı vatan
daşının hakkına sahip çıkmaması karşı
sında, Türkıye'U Işçiler Kültür Merkezi, 
LO Ekım 1979 günü düzenledl�1 basın 
toplantısında Mehmet Can 'ı, eşini ve do
kuz çocui!unu televizyon kameralannın 
karşısına çıkartarak sormuştur: 

"Her gün insan hak ve özgürlüklerı e
debiyatı yapan Belçika 'lılar; Uluslararıli 
Çocuk Yılı'nda dokuz Türkıye'U çocuk 
açlık ve sefaletin kucaeına Itilirken siz
ler neredesiniz? 

"Dövız çekmek söz konusu olunca 
Işçiyi 'muhterem vatandaş' ilan eden 
Türk Hükümeti, Türk Elçilij!i, aynı va
tandaş sahıpsiz açlık ve s_Cılete terk edl
!irken sizler neredesinlz?" 
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