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Sermaye cephesinde 
"milli" kültür çıkmazı 

VECD; SAYAR 

"Milliyetçi Cephe" hükUmeti, son günlerde tOm olanlarda olduğu gibi 
kultur ve sonat alanında do baskıların. yoğunloıtırdı. Egemen sınıflorın çıkar
larına hizmet etmeyen her türden kultur ve sonat olayının karJısıno tarihimi
zin yokın sayfalorını anımsatan yöntemlerle dikilmeyi ollJkonlık huline geti
ren Cepheci ler, "Mi II i kulturu yaftası ol tındo piyasaya sürUlen tutarsız ve be
ceriksiz "eser"leri ideolojik mUcadele alanında kendileri de yetersiz görUyor 
olmalılar ki, külturümUze somut katkıları olon kurumlara ve ulusal kUltUrUmU
zU savunan tUm oydınlar6, fikir iıçi lerine karıı soldırılarını artırdılar. Egemen 
ideolojinin borazanı olmakta yetersiz görUlen kitle iletiıim aaçları, demokra
tik hak ve özgürlukleri savunan kUltür-sanat kuruluıları kapatılma tehditleri 
ile, çoğdııı sansür uygulamaları ile karıı karııya bırakıldı. Bunların do yetme
diği yerde kaba kuvvete baıvuruldu.Sanatçılarımız sindirilmek, susturulmak 
i.tendi. 

Sinema aloriında uygulanan "polis sansürU" ile, düzenin koruyucusu 
ünlü 141,142. maddeler ve bilirkiıilik görevini "muhbir vatandoıtllıkton oyır
dedemiyen birtakım Profesörler aracılığı ile özgUr dUıUnceye karıı sürdürülen 
savoı, "devlet kuvvetlerine yardımcı olon" bazı gönüllülerin de katılmasıyla 
yeni boyutlar kazandı. Devletin kultUr ve sanat kuruluılarında çolııan ilerici 
aydınlar üzerindeki baskıların yeterli bir sonuç sağlamadığını gören Cepheci
ler, tüm resmi kuruluılarda bUyUk bir "temizlik" harekatına giriıtiler. Şimdi 
ise en önemli sorunları boıalan kadrolara kimlerin alınacağı. Çunkü, kültUr 
ve sanat konularında ne tutarlı bir politikaları, ne de bunu uygulayocak ye
tiımiı kodroları var. 

ÇELiŞ Ki 
Milliyetçi Cephe'nin sahip çıktıçı kUltUr, özUnd. emperyalist kultU

rUn tüm ögelerini barındıran, aynı zananda feodal kUltürUn kalıntılarına do 
taviz vermek zorunluğunu duyan, tom anlamıyla kozmopolit bir kültur. Bir ya
nıyla Tanzimotlton bu yana sUregelen Botılılaırna hareketlerinin Ilmiıli" kul
türUmüz Uzerindeki olumsuz etkilerini saptar, Osmanlı kültürünün tüm kalıntıla
rını günUmüzde de geçerli saymaya çalııırken, bir yanıyla uluslararası empef"
yol ist kul tUrUn parlak örneklerini savunmak zarunluğunu duyan bir Cephe, el
bette ki geri bıroktırılmıı tUm ulkelerdeki yerli iıbirlikçilerin kültur alanında 
dUıtUkleri açmazlardon kendisini kurtaramıyacaktı. Bir yanda "mUstehcenliku 
konusunda kesin tavır aldığınızı söyleyeceksiniz, tHe yanda çoğdaı emperya
list kültUrUn belli baılı sömürU olanlarından biri haline gelen seks ticaretini 
görmemezlikten geleceksiniz. Bir yanda Ergenekon dağlarından gelen uluma
Iara kulak vereceksiniz, öte yanda gençliği "-zararlı cere:yanlar"dan koruya
bilmek için burjvvazinin tezgahladığı her türlu tatlı hayat özlemlerini yaıat
mıya çalııacoksınız. Cepheci partiler ıunu çok iyi biliyorlar ki, ne kadar uğ
raııp didinseler de kul tür planında kavgaya girecek güçleri yoktur. MC ortak
ları arasında varolan Çeliıkiler-ki bunlar sermayenin çeıitli kesimlerini bir 0-

roda barındıran bir cephe için son derece doğal-her alanda olduğundan do faz
la kultUr alanında bir söz ve eylem birliğini olanaksız kılıyor. 

VE FESTiVAL.. . 
iıte, bunun için bir yando medrese eğitimini savunan, Botılılaımanın 

TOrk toplumu Uzerindeki zararlarını anlatan, itHacil filmleri yöneterek sağcı 
sinemanın önderliği ni yuklenen bir zaf-ı muhterem TRTlye damıman olorak 
otanmak istenirken, öte yanda gayrı-milli niteliği apaçık olon bir jstanbul 
festivaline MC'nin g�terdiği ilgiye ıaımornok gerek. Sermaye cephesi, festi
vale dört elle sarılmak zorundadır, çunkU bu türden ıenliklerin kuruluı anaç
lorını pek iyi bilmektedir. Uluslorarası istanbul Festivali'nin boılongıcının 
12 Mort olayları sonrası no denk dU�mesi ne garip bir rastlantı değil mi? Sanat 
ve külturOmuz Uzerindeki baskıların yoğun olduğu, sanatcıların tutukevierini 
doldurduğu bir dönem; ve bu dönemde baılıyon bir feslivol. Yurtdııındoki bo
rıı elçilerimiz için gUzel bir fırsot. Kim d�miı ki TUrkiye'de özgürlukler teh
dit altındadır, son?tçdar zindanlordodır. lıte keskaco bir sanot festivali. Hem 
de uluslorarası .. lıte, sanatın ve sanotçının dUımanl foıizme yoldız" bir kı
lıf. Koskoca bir yalan, 

Böylesine açık, seçik bir iılevi yUklenen festivalin UçUncUsU. 
bugUnlerde yopılıyor. Ve festivale kah lanların baıında elbette her zaman 
için egemen ideolojinin en parlak sovunmasınl-gUnUn değiıen pol i ıik koıulla
rının gerektirdiği ayarlarıoları yaparak-getiren bir Devlet Tiyatrosu. Devlet 
Tiyatrosu'nun festivale katıldığı oyunlara ıöyle bir göz atmak, yazımızın ba
ıındon beri sözUnU ettiğimiz 9tSruılere açıklık getirecek sanırım. MC'nin kul
tUr politikasını hemencecik kavrıyarak, çok yönlU, tavizkor bir tulumu benim
seyen Devlet Tiyatrosu'nun becerikli genel modUrU, tohumanist" bir HYunus 
Emrt:Uyi, lan onlomıyla "foıistU bir IV. Murat'ı ve "batılı anlamda çoğda( 
bir KUheylan lll seçmiı gelirmiı fesıivol için. Seçimin tutorlılığıno, oyunların 
birbirini bUtUnlemesine diyecek yok, değil mi? 

Söz festivalden açılmııken, bir baıka gUncel olayo deÖinelim. Bu yıl
ki istanbul Festivali programı içine olınan, oyun gUnleri gazetelerle, basılan 
programlarla duyurulon " Adsı z Oyunil adlı istanbul Şehir Tiyotrosunun bir oyu-

nu festival komitesi tarafından sıradan bahaneler ileri surulerek-örneğin bina
nın turistler için yeterince konforlu olmaması gibi, oyunun yeni bir deneme 
olduğu gibi-fes�ival programından çıkarıldı. Kuıkuya yer vermiyecek denli 
açık bir sonsUr olayı. iıte, Cephe hükümetinin kaçınılmaz kaderi: bir yonda 
sanat özgurlUğU odına festivaller dUzenliyecek, bir yanda do festivole katı
lan oyunları sansUr etmeğe kalkııacak. 

KÜLTÜR EMPERYALİZMi 
MC kultürun tUm alanlarında olduğu kadar sanat alanında do tutarlı 

bir çizgi göturemiyecek, elbet; devletin tUm olanaklarını kullansa do hangi 
sermaye grubunu memnun edeceğini, hangi kültUrel ıartlanmayı tatmin edece
ğini bilerniyecek. T.R. T. Kurumunu tan anlamıyla eline geçirse de, 1001 Te
mel Masallarını yeniden yayınlamıya baılasa da yapacağı yayınların niteliği
ni saptarıakta güçlUk çekecek. Ve iktidaro gelir gelmez tiyatroları kapatoca
ğını söyliyen bir baıbakan yardımcısı "KUheylanlll gülümseyerek izlemek zo
runda kalacak-tıpkı 19 Mayıs gösterilerinde olduğu gibi. HMillisanat" diye 
yeri göğU inletenler ne Eurovisionla ses çıkarabilecekler, ne u80nanzallya; 
ne de burjuva beğenisinin en yaz örneklerini sunmaya devam edecek olon si
nemalota, tiyatrolara, plak ıirketlerine ses çıkarabilecekler. KUltUrUmUzde 
geleneksel değerleri koruma iddiasıyla ortayo çıkon bir kısım sağcı ideolog
lar, sermayenin batılı değerlere sıkı sıkıya bağlı temsilcileri, kUltUr emperya
i izmi nin, gUcUnü "çağdoı Batı uygarı ılığı Undan olon avukatları ,ödenekli eleı
tirmenleri korıısında gerilemeğe mahkum.ÇUnkU, MC ortakları do gerici kul
tUre taviz vermek konusundane denli gönüllU olurlarsa olsunlot, tarihi geliıim 
içinde daha ileri bir üretim aıanasının getirdiği Ust yapı iliıkilerinin ve ulus
lararası tekel ci sermoyenin empaze ettiği bir uçoğdaı" kultUr çizgisini korumak, 
feodal kUltur kalıntılarını ve onlorıngünUmUzdeki savunucularını bu kozmopo
lit kUltUr IIsentez"i içinde eritmek zorundalar. 

GELSİN SANSÜR . . .  
Sermayenin kUltUr planındci<.i bu iç çeliıkisi sUredursun, egemen güç

leri aluıturan ve egemen ideolojiye sahip çıkmaya çalııon sağın bUtUn kesim
leri tek amaç etrafındo birleıiverdiler: halkımızın gerçek özlemlerinden yon o 
bir kavgayı sUrdüren tUm aydınların, sanatçıların karıısında olmak ve demok
ratik özgurlukçu ortamda geliıen yaratıcı dUıünceye karıı omarısız bir saldırı
ya geçmek. "Milii II kUltur adına hangi değerlere sahip çıkmaları gerektiğini 
bilemiyenler için yapacak tek ıey kalıyor: faıist bir kültUrün oluıumuna kat
kıda bulunmok üzere el ele vermek, ulusal devrimci kultüru savunan kiıi ve 
kurumları ortodon kaldırarc»(, kültUrümUzU Iliçine sızmıı tehlikeli unsurladon 
orındırmok. "Ve sermayenin ideolojisini kaba kvvvetle toplumda yaıatmıya ça
Iıırnak. iıte, onun için tiyatroların kapısınakilit vuruyarlar-tıpkı 1971 baharın
da olduğu gibi-devrimci tiyatrolarımızı turnelerinde tertiplerle, saldırılarlo 
korıılıyorlar, çağdııı usansUr nizamnameleri iini kullanıyorlar susturabi Imek için 
sonatçıları, açık sansUrün yetmedi§i yerde "gizli sonsUru uygulamolorına gid� 
yerıor, kitaplar, dergiler, plaklor, posterler toplanıyor gene, toplotılma ka
rarı olmodığı zcmon her turlu yasa dııı baskı ve saldırılar ve ekonomik baskı
larla önlenmek isteniyor devrimci yayınların satılması; tiyatroların yöneticile
ri ugizli örgUt kurmaktı suçundan mahkemelere veriliyor. iıte, TÖB-DERle yö
nel ti len saldırı lar, engellenen IIlrgatil oyunu, iıte Ankara Sanat Tiyatrosu üze
rindeki baskılar ve "AnaU olayı, iıte TRT'ye karıı giriıilen korolano kompon
yası, yasa dııı uygulaııolar, iıte HI. istanbul Festivalindeki gizli sansür uy
gulanosı. 

MÜCADELE GEREGİ 
Ve iıte bu baskılora karıı direnen, halk ına karıı sorumlu luğunu biran bi

le akııııdan çıkormıyon aydınlarımız, demokratik kuruluılarımız. iıte, sonsUr 
u)'gulomalarına karıı çıkan bi Idiri, iıte i. TUrk Tiyatro Kongresi Uyelerinin Sanot
to özerkliği sovunon bildirisi, iıte Yazorlar Sendikasının TRT'deki yaso dııı uy
gulamaya ve istanbul Festivaline karıı tavrını belirliyen bildirileri, iıteTÖB
DER Uyelerinin inançlı ve korarı i tutumları, iıte O. D. T. U. de faıist baskılora 
karıı direnen Ö§renciler ve Ö§retim uyeleri. ButUn bunlar, gUnUmUz aydınını, 
Abdülhomit'ten aldığı maaıın kesilmesi korkusu ile yabancı bir ülkede elçilik 
gtSrevini sUrdUrdUğU 22 yıl boyunca yazdığı bir tek salı rı bile yayınlayamayan 
Abdulhok Hamit gibi bir aydın tipinden ne denli farklı bir bUnyeye sahip oldu
ğunu açıkça gösteriyor. 

Kültur ve sanat alanında ürUn veren tüm emekçilerimizin, Cephe ikti
darının bu alonda gUn geçtikçe yoğunlaıanbaskısı karıısında sanatçı onurları
no yakııan bir tavırlo gizli ya da açık her tUrlu baskıya, sansUre ve kOiulların 
yöneltebileceği ato-sansUre karıı dir!nç 9�tereceklerine inanıyoruz. KUltUr 
YOJanllmlz bu inancımızı pekiıtiren �rneklerle dolu. iıte, geçtiğimiz gUnler
de saygı ile ondığımız iki buyuk usta: Nazım Hikmet ve Orhan Kemal. Yoıan
tılorıyla, ürünleriyle, kısacası kavgolorıyla önUmUzde. Demokratik halk kul
tUrümUzUn savunulması ve devrimci kUltUrUmUzUn oluılurulmosı adına verdikle
ri kavga durmayacak. YürUyecek. 
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Kültur ve sanat alanında ürUn veren tüm emekçilerimizin, Cephe 
darının bu alonda gUn geçtikçe yoğunlaıanbaskısı karıısında sanatçı 
no yakııan bir tavırlo gizli ya da açık her tUrlu baskıya, sansUre ve 
yöneltebileceği ato-sansUre karıı dir!nç 9�tereceklerine inanıyo
YOJanllmlz bu inancımızı pekiıtiren �rneklerle dolu. iıte, geçtiğimiz 
de saygı ile ondığımız iki buyuk usta: Nazım Hikmet ve Orhan Kema
tılorıyla, ürünleriyle, kısacası kavgolorıyla önUmUzde Demokratik 
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Sonunda C ephe davrandı. FOjizm kapılarını zorlamaya baılodı. Demok 
ratik istem l erl e i l eri çıkan halka korıı si iohio saldırdı. Para l ,  sürUlerinl demok
ratik güçlerin Uzerine sürdu. Demokrasiye karil savcı', k ısa yoldan, halka 
korıı savoıo çevirdi. 

Cephe, ok lını oynatmedı. Sadece, . iki buçuk ay �nce girdiği kumann 
50n partisine geldi . Kumarda bugüne kadar kaybetti.  Bundan sonra kazanmak 
istiyor. "Rest" dedi. "Rest" d emek zorunda kaldı. 

Kumar ,CepheIni n  kuru lmasıy la  boıl edı. 14 Ekim s eçimleri ,  AP'yi hem 
ik tidardon hem de hükümetten uzakloıtırdı . 14 Ekim 'e kadar AP hükUm et olma
dan ik tidar oldu .14Ekim 'd en sonra ii CHP iktidarolamodon hükUmetolursa bundan 
korl. çıkarırn", diye dUıUndU. Ki t le lerin, ancak CH Pı kadar i l eride olduğunu 
sandı. CHP iktidar oLamayınca k i t lel er yenid en sağo dönecekti . Evdeki hesap 
Ijarııya uymadı. Kitlel er en az CHP kodar i l erideydi . CH P'ni n iktidar olamo
ması AP'ye yoramadı. Demirel , o zaman, CH P'nin hukUmet de olmaması ge
rektiğini dUıUndU. Cephe'yi kurdu. 

Cephe'ni n kurulmasındaki amaç " iktidar" olmak deği ldi . Ama "hüku
met" olmaktı. Bu ayrımı göremeyenler, Cephe hükUmeti de kuramaz diye du
ıunduler. HükUmet kuruldu . Demirel 'i n h esabı basitt i:  Tek er teker hiçbiri ik
tidar olamayan ortak ları AP'nin içinde eriyecekt i .  Erken seljimle  b:�likte, AP 
hem hükümet h em de iktidar olacak tı.  

H esapta almayan gel iımeler oldu . Demirel ilk partiyi kaybetti. Hükü
met Demirel'in Uzerine k i l i t l endi . Ki l idi ilk vuranlar ortak ları oldu. Hüküme
te sarılanlar Demirel 'i hükümete bağlad ılar. Fakat Demirel 'in Uzerine asıl k i 
l idi "ekonom i "  vurdu. iktidar olmodon kısa süreli hükUmel olmanın şartı, eko
nomik olanakların, herkese doğıtı l acak kadarbol olmasıydl.Baıından böyl e  ol
duğu sanddı. Kısa sUrede i flas edild i.  Ekonomi k ıı ıCIi pol i tika anahtarıyla a
çılmaya kalk ı ııldı. Demokrasiye karıı savaı açıldı. 

Hük Umet olduğu halde iktidar olamayan, amo hükümete de kil i t l enen 
Demirel iç in  tek yol Kaldı: Hukuk ve demokrasi dışı iktidar. Yargı,i ı lemez ha
le geti ri ldi . Kol l uk kuvvetl eri SS örgütl erine çevri ldi . Komandolar yUksek 
devlet mevk i l erine getirildi. Kumarın son partisi ıuydu: iktidara y etmeyenbir 
hükümetten, gayri meıru bir hükUmete daya l ı  iktidara s ıçramak . Demirel 'l i 
b ir  12 Mart hükUmeti olmak . Bunun iç in, TUrkel'e iktidarın yarısı tes l im edi l 
d i .  "Koz gel ecek y erden tavuk esi rgenmez " dend i .  TUrkel kaz adımlarını aç
t ı . Ülke, ufak çaplı ayaklanmalara sürük lenerek , Cephe aradığı "iktidar"ı 
bulacaktı.  

H ükümet l e  iktidarın artasında durulmaz . DÜşUIUr. Aradaki "boıluk", 
hükümetten iktidara atlamakumarının riskL"Etk i l i  çevreler"denal ınanonayın 
sınırı, s ıçramanın kazosız olması. Boşluk doğmaııası na i 19i gösterm el eri normal . 

Doğacak bo�luğun s orumluluğunu duymak Demirel 'd en bekl enemez . 
Gerçi boıluk , Demirel 'in siyasi hayatının sonu olabi l i r .  Fakat boıluğun so
nuçları Demirel ' i n  siyasi hoyatıyla sınırlı deği I. TUm demokratik süreci kap
sayacak kadar geniJ. Demi rel ' in  bir demokrat olmadıgı ise kesinlik l e  bi l i ni
yor. B i r  anda Demirel'e kapanan kapılar, ardına kadar sermayeye oçılabilir. 
Açılabil ecegi deney l erl e görUldU. 

Asıl öneml isi kumardon hiç kaybetmeyecek olanlar. Bunlar, "siyasi 
hayatının bitmes inden" korkusu olmayanlar. Korkuları yok , IjUnk ü siyaSi ıans
ları yok . Baııarında Türk eı ve "uzantıları" var. Kumarı en i leri noktaya gö
türmek isteyenler bunlar. Kumarın kaybedi lmesinden de karl ı ç ıkacaklarını, 
boıluğu k endi l erinin dolduracak larını umuyorlar. Bütün Türkiye'de sıkıyöne
tim i lanını istey en bunlar. Gaz etelerinde manıet atarak "dev l et sorumlulorı
nı" göreve çağıranlar do bunlar. istemedik l eri , iktidar olamadon sadece gös
lerm elik "hukUmel" olarak kalmok . Kaybedecek l eri baıka bi rıey yok . 

K ıssadon hisse ıu: MC'nin hükümetten iktidara sıçraması "fcjizm" de
mek. Arada "yuvarlanıp dü�mesi"  de faıizmden çok fark l ı  değil . Demek ki 
fajizm tehlikesi iki yönlü. iki yönünUdegörmek gerek l i .  Bazıları yanlız "boj
luğun" doğmasından ve "doldurulması ndan" endişe ediyor. Bazıları do ters ine. 
Boıluğun doldurulması nı öneriyar. Bu iki görUıle olanlar da, asl ı  nda Cephe 
taktiğinin giz l i  sözcü l eri . Çıkar yol , Cephe ' ni n  demokratik yöntem l erl e ge
riye i t i lmesi . 

CHP l ideri hükümeti istifaya çağırdı. Bu çağrının mantığı önem l i .CHP 
l ideri , eyÇlunon kumar! ve demok rasiye yönelen ik i l i  teh l ikeyi  görmU� olmalı, 
Cephe'n i n, kumardon geri dönüpsadece hükUmet'le y etinmesi de artık olanak
s ız . Tek yol , '-tük ümeıi de bırakması. 

istifa çağrısını yapanlar,bu çağrının'a nlamını butUn yönleriyle değer ... 
l endi rmek: zorunda. Bu çağrının anlamı, bu çağrıyla yetinmemek zorunluluğu. 
Cephe'nin iktidar olmaması zorunluluğunun baıka sözlerle anlatılması. CHP 
yönetici l eri , bu zorunlu luğu zamanında gere�ince kavrayamadı. Çünkü Cep
he'nin iktidarolamayacağını dülUndü. Cephe ilk ad ımda hükümet olunco, teh
likenin bir k ısmını gördü. Şimdi sıra, buzdağının öteki k ısmını görmekte. 

Bunun ilk adımı, Türk iye'd e "faıizm tehlikesi "ni görmek . Faşizm teh
l ikesi nin, faılsllerin sayısıy la sını rl ı olmadığını kavramak . Kavronması gere
k en ik inci olgu, Türkiy e'de demokrasi ni n  zemzem suyuyla yıkanmadığı. Ser
mayenin demok rasi korkusunun, Türkiye'de, dUnyadaki örnekl erinden hiç d� 
az olmadığı. S ermay eni n niyetlerini küçUmsem ek , demokrasiye yapılan saldı 
rılar karşısında panik l e  sonuçlanıyor. 12 Mart öncesinde ve sırasında böy l e  
oldu . Panik i s e  boıluğun anası. Faıizm teh l ik es ini , faşi zme karşı olanlar uy
durmadı . Bunu do kovramanınsıras ıgelmiı durumda. "Kahrolsun faıi zm" sloga
nı bugUnartık k i tl el eri n ağz ında. ileri cil eringörev i ,  kitlelerin önünde olmak . 

Faıizm tehlikes i ,  toplumu n objektif  geliıimi nden d�uyor. TUrkiye'de 
kit l eler solo yöneliyor. Daha iyi bir  hayat ve demokrasi istiy orlar. Bu gel iı
me l iderl ere ba�lı deği l. Kitl elerdek i birikim ve i nanç l iderlerin ötesinde. 
Ki tl eleri n sola yönelmes i ,  demokratik birikim:nsa�lanması ,sermayede ve ağo
babalarında faıizm öz l em i ni doğuruyor. Faıizm tehlikesi nin kaynağı bu . Bu
nu önl emek d. l iderl er. bağ l ı  de§i l .  Kiılelere bağl ı. 

Faıizm tehlikesini önl emek, demokrasiye i nananların en az k i t l el er 
kadar, d emokrasiyi korumaya karar lı  olmasına bağ l ı. Kitlel eri n demokrasi öz
lemini örgut l U  bir mUcadel e haline getiımek ,  k i t l eleri n i l eri sözcülerini n gö
revi. ÖrgUtl enmemil demekrosi özlemi, boıluğun ik inci anası. Bununsorum
luluğu, görevini yerine getirmeyenıerin sırtında. 
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TORKIYE' DE YORlMJŞ 

MC 

rayına oturdu 

DiYARBAKıR OLAYLARı ÜZERiNE SIKIYÖNETiM 
iLAN ETMEK iSTEMiNiN ALTINDA BAŞKA ŞEYLER 
YATMAKTADıR. KOMANDOBAŞı BiR TÜRLÜ 
DiKiş TUTTURAMADI�I BÖLGEyi ATEŞ 
ÇEMBERi içiNE ALMAK iSTiYOR. 

Her yeni hafta, polıtık ortamı bi
raz daha gerglnleştlrmekte yarar u
man MC, bu alanda geçtiğimiz hafta 
bır adım daha attı. Terör mekaniz
ması görUnüre göre iki dayanağa otur 
tuluyor. Demokratik muhalefetin önü
ne tuzaklar açı lırken, cephe bir ta
kım kışkırtmalarla kendine karşı do
ping arayışı ıçınde. Bununla amaçla
nan şu: Sınıf mücadelesinde sermaye
yi daha etkili biçimde silahlandırmak, 
demokrasiyi daha dar alanlarda kö
şeye sıkıştırıp, terör ve baskıyı yo
ğunlaştı rmak. 

CHP Genel Başkanı BUlent Ece
vit'e Geredelde hazırlanan tertip me
kanizmanın Ilk basamağıdır. Diyar
bakır olayları Ise komplonun Ikıncı 
yanını oluşturmaktadır. Olayların 
hemen sonrasında komando başının,. 
bölgede sıkıyönetim Ilanı Istemesi 
Diyarbakır ziyaretinin amacını orta
ya çıkarmaktadır. 

Nazl yöntemlerının biçimsel pıan
da Iki yönltimitUnü Iyice tedrls ettik
leri anlaşılan Cephecıler, Gerede'yı 
Dıyarbakır'la tamamlamışlardır. Her 
iki olayı da, eldeki bütUn olanaklar-

GEREDE: Sopalı ·.aldırganlorın yanında gUvenlik kuvvetleri ne yapıyor? 

la cephe lehine propaganda aracı yap
maya çalışmışlardır. 

Diyarbakır olaylarının kanlı tab
losu, ra slantılarla çiziLmemiştir. 
Eldeki bütUn veriler, olayların seyri 
bunu kanıtlamaktadır. Olayın ayrın
tısına girmekte yarar vardır. 

Diyarbakır olayı 
Daha önceden göstermelik kap

eamda kalması öngörU1en Toprak Re
formu uygulaması ıçın, cephenin dört 
numaralı ortaitı 23 Hazıran gUnü Ur
fa'ya hareket etli. Uçakla Dlyarba-

kır' a gelecek, oradan da Urfa 'ya ge
çecekti. 

Komando başı Türkeş, bu vesile 
ile gUneydoğuda varlığı sıfıra eşıt 
partisini reklam etmek Istemişti, 
Kendisine gönderilen GUneydoğu'ya 
lUşkln raporlar hiç olumlu değildI. 
illerde bir kaç "maaşlı" adamdan 
başka taraftarı yoktu. Bunun ıçın An
kara'dan Elazığ, Gaziantep ve Adana 
örgUt1erlne bır direktif geçmeyi de 
Ihmal etm.emlştl. 

Direktifte, 23 Haziran Pazartesi 
gUnU sabahı Diyarbakır'da hazır bu-

llSadakat cezalandırılamaz! .. " 
Aldatılmanın, oyuna getirilmenin 

olduğu kadar, kesin sadakatın inilti
lerini, teslimiyeti kader gıbı kabul
lenmenIn çaresizliğini yansıtan bu ya
karışlar, bir bahçe kapısı önü olaya 
alt değildir. 

Sermaye ABD 'ye 
Sözlerin sahibi, "Milliyetçi Cephe" 

hükümetl başı �Ileyman 'Demirel'dir. 
Sahibi anlaşıldıldan sonra elbette söz
ler, bır gerçeği olduğu kadar Ibretl 
noktalayacaktır. Böyle olunca da, söz 
ler ve çağrışımlar birbirine kenetle
necektir ... Geçtiğimiz hafta Türkiye
de bu sayılanlar bol bol oldu. 

Yaşadığımız çağın Ilk çeyreklerln
de antl-emperyalist savaş vermiş 
TUrkiye'nin, daha sonra emperyaliz
me yamanışınm kaçınılmaz sonuçla
rını belgeleyen sözler, TUrkiye bur
Juvazisinin MC hükümetinin başı ta
rafından söyleniyordu. Aynı çağın 
uçUncu çeyreğinde. Taşıdığı anlam 
Itlbarlyle elbette onur kırıcıydı ama 
hiç şaşırtıcı değildI. .. 

Böyle olmasına rağmen haftanın 
olayı, Iç gelişmelere dolaylı ama sı
kı sıkıya bağlı dış politikada ulaşılan 
safhadır. Bu alanda hangi safhaya u
laşıldığını en belirgin biçimde açık
layan SÖZ de "sadakat cezalandırıla
maz" şeklindeki bu sözdUr. 

Sadakat masalı 

Geçtiğimiz haftanınçarşamba gU
nU Başbakanlığın Ikıncı katında Cep
he ba�ı Süleyman Demirel bır turist 
kaflleslni andıran toplululta, Kıbrıs 
ve ambargo konularında açıklamalar
da bulunuyordu. 

Hemen yanı başında Dışişleri Ba
kanı ıhsan Sabrı Çağlayangil ve AP 
Bitlis SenatörU ve Senato Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Kılınran İnan otu
ruyorlardı. 

Uzun masanın etrafındakiler TUr
klye'yı ziyaret etmekte olan Amerika
lı gazetecilerdı' Emeklilerden oluşan 
bır turist karııesl lzleniml veren "ga-

yIJRUyU� - i T"mmu" 1�7r. - � 

zetectlerllden biri, ziyaret 
anlattı: 

nedenini 

"!iikenizi iyi bır şeklide tanımak 
için çıktığımız bu gezlde 24 gUnden 
beri memleketinizde bulunuyoruz" 
diye söze başlayan gazeteci, ''bütUn 
Anadolu'yu dolaştıklarını ve mUkem
mel bulduklarını" belirtti. Gazeteci
lerin hemen hepsi "TUrkiye'nin ıyı 
bır müttefik olduğu kanısına" varmış
lardı. Buraya geıış nedenlerı, ülke
lerine neler götUreblleceklerl hakkın
da fikir sahibi olmaktı. Başkan Ford 
bunlarla beraberdı' Vaadediyorlardı 
ki, ülkelerine döner dönmez ambargo 
konusunda makaleler yazacaklar ve 
kongre üyeleriyle temaslarda buluna
caklardı. 

Amerikalı gazeteci kafilesi, ABD
nin TUrkiye'ye karşı olan tutumunda 
bır değişiklik olacaltını hlseedlyordu. 
"Acaba Türkıye'nın biraz daha sabır
lı olması mümklln değil mıydı? .... 

Aldı DEMiREL 
B u  sözleri "TUrk'e has bır sabır

la" dinleyen Demirel de cevap veri
yordu: 

Son otuz yıl Içinde TUrklye, Ame
rlka llelyiblr dostluk kurmuş ve sUr
dUrmUştii. Bunun sonunda bır silah 
ambargo8u Ile karşılaşmıştı. Türk 
vatandaşı şımdı haklı olarak "Biz 
Amerika Birleşik Devletlerl'ne ne kö
tülUk yaptık da ambargoya maruz kal
dık" diye sormaktaydı. "Bu durumda 
bu BOru nasıl cevaplandırılabilirdl?" 

Demirel devam ediyordu ... 

borcunu ödüyor 
BATI ALMANYA, MC'NiN, AMERiKA'YLA 
ARABULUCULUK ETME VE SiLAH YARDıMı 
YAPMA ÖNERisiNi BiR KERE DAHA GERi 
çEviRDi. NATO ÜLKELERi, AMERiKA'NIN 
TÜRKiYE POLiTiKASıNA DESTEK OL UYORLAR, 

Ambargo ne anlama geııyordu? 
Son olarak ABD'den 40 Fantom u

çaltı alınmıştı ve bunlardan 16'sl tes
lim ediLmiştI. 24'ü ise bu yılın Ağus
tos .ayında tesilm edilecektI. Bunlar 
Için para ödenmişti. Ayrıca taksitler 
ve faizler ödenmekteydı' Fakat Ame
rika teslimatı tamamıamıyac�ıDl 
söyıuyordu . • .  

Demirel, "geıın şımdı ortaklaşa 
bir cevap bulalım" anlamında soru
yordu: 

!IBunu vatandaşlarımıza nRslI izah 
edece�iz?" Amerikaının dostumuz 
olduğunu söyıüyorduk. TUrk vatanda
şı "Bu nasıl dost?" diye sormayacak 
mıydı? .. 

Biraz sonra sahne dramatlkleşl
yordu. Amerikan Senatosu Kore'de 
şehit düşenlerln gBsterdlklerl yarar
lar ıçın madalyalar vermişti. Şimdi 
Ise ambarıto kuvuyordu. 

Amerıkan kongresinde 435 üye 
vardı. Cephe başı soruyordu: "Hangi
sine gidip bu yanlıştır dlyeceltlz?" 
Teker teker gidip söyleyemezdl ya! .. 

"KomUnizmi ezmek Uzere" kuru
lan "Milliyetçi Cephe" başı, "milli" 
endişeler taliıyordu. "Ynzık olur. bir 

hiç uğruna bozulursa yazık olur" di
yor ve ekliyordu: 

"Sadakat cezalandırılamaz. TUr
Idye, Amerıka'nın doltru. onurlu ve 
sadık bır dostu oLmuştur. Eğer Ame
rika. TUrkiye'yi cezalandırmaya te
vessUl ederse. böyle bır dostu bır 
daha bulamayacaktır ... " 

Cephe başının 13 kişilik Amerıkan 
gazetecileri önUnde söyledikleri özet
le bundan Ibarettir. 

Kissingerin zılgıtı 
!iç aylık hükümetleri sırasında, 

TUrkiye'de tertıpler, cinayetler dU
zenlemede, Demokrasiyi katletmede 
cU ret sahibi cepheollerln. çaresizlik 
temelindeki süklüm püklüm hallerinı, 
kendı Ifadeleri dı şında anlatmak ge
reksiz. 

Cephe başı, Ustellk Amerikalı ga
zeleollerIe konuşurken Kissingerlin 
sözlerinden de baberdardı. 

ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'In 
ülkesinde bır Tlcaı'et Odası toplantı
sında söyledikleri Çarşamba gUnkü 
gazetelerde yer almıştı. Ne diyordu 
Klsslnger? 
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da Iki yönltimitUnü Iyice tedrls ettik
leri anlaşılan Cephecıler, Gerede'yı 
Dıyarbakır'la tamamlamışlardır. Her 
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losu, ra slantılarla çiziLmemiştir. 
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lunulması ve ortamın hazırlanması 
bildirilmişti. NItekim ayru gUnUn 
sabahı Dıyarbakır caddelerlnde MHP 
bayraklarıyla donanmış arabalar do
laşmaya başladı. Komandolar sUrek
li olarak "Başbu/t TUrkeş". "Milli
yetçi TUrkeş" dlye baltırıyorlar, nal
kı tahrik ıçın de, "TUrkler geliyor" 
sloganlarıru tekrarlıyorlardı. 

Komandolar bu arada Dlyarbaklr 
kalesinin burcuna MHP bayrağı astı
lar. Tansiyon tam arzulanan yönde 
artırıldı. Bır sUre sonra karşılık da 
alındı. Dlyarbaklrlılar faşist seslere 
cevap vermek zortmda kaldılar. Ust
lerIne gelinmiştL. . •  

Pazartesi gUnU öğle vakti gergin
lIk son haddine varmıştı. Tam bu sı
ralarda cephenin Devlet Bakanı MHP' 
LI Erkovan'ın olay yerinde görünmesi 
ilginçtir. Nitekim Erkovan'ın alanda 
görünmesiyle silah patlaması za
man olarak çakllJlIlaktadlr. Daha son
raki gelilJlIleler, ölenerin MHP il bl
nasından atılan bır kurşunla vuru1-
duğunu kanıtladı. Bır subay ifadesin
de olayı doğruluyordu. Dığer ölUnUn 
Ise polis kurşunlarıyla canv�rdlği 
zaten biliniyordu. 

Komando başı sahnede 
Komando başırun uçakla Dlyar

bakır'a inmesinden önce gereklı or
tam başarıyla (!) hazırlanmıştı. Sıra 
Dlyarbaklr'a inmesine ve başbuğ'lara 
yaklşır şekilde olay yerine ilerleme
sine kalmıştı. Kurgu aynen uygulan
dı. 

Atatürk meydanında elinde mega
fonla polise bır kaç taUmat veren 
''başbuğ'' Diyarbakır ziyaretini Vila
yet binasında tamamladı. Bu arada 
ıkı kişi ölmüştU. 

Komanda başı "bUrgUnU Urfa'da 
geçirdI. Aynı gUnün gecesi toplanan 

Bakanlar Kurulu toplantısına telefon 
görUşmelerlyle katılabildi. Israrla 
Dıyarbakır'da sıkıyönetim Ilanıru öne
rlyordu. "Başbulı"a karşı gelmenin 
anlamıru Diyarbakır'lılar öğrenme-
11ydiler. 

Aslında Dıyarbakır'da olaylar Uze 
rlne sıkıyönetim Isteminin altında 
başka şeyler yatmaktadır. Komando
başı bır tUrlU dikiş tutturamadılıı böl
geyi ateş çemberi Içine almak Iste
mektedir. Ama bunu uygulama olana
lıl bulamamıştır. Bakanlar Kurulu 
toplantı sında dığer ortaklar sıkıyöne
tImI göze alamadılar. Cephe başı. 
yardımcı sına, telefonda milmkUnse 
Dıyarbakır'a bır daha gitmemesını 
rica etmekle yetindI. .. 

Komando başı, olayı organize et
ır.ede gösterdiği başarıyı, sonuç al
mada tekrarlayamadı. 

Çarşamba gUnU Ankara'ya döndU 
ve aynı gUn bır basın toplantısı yapa-o 
rak içini döktU. Olayları "Komonüs
ler" hazırlarnışb!.. Diyarbakır'a 
tekrar gideceğini söylUyordu. 

MC suç orıakhgı A.Ş. 
Olayı';, Cepheyi özelllkle suçun 

Işlenişinde ve sorumluluklarında ke
netledlği Izlenimini vermektedir. Ba
ZI AP kurmaylarında beliren "zararın 
neresinden dönsek ka,rdır" düşüncesi, 
yerını çaresiz bır ortak yolculuğa 
bırakmışa benzemektedir. AP yöne
ticileri halen ortaklıltın bozulması ya 
da devamını dUşUnmektedir. Bu konu
da elde edilen bilgilere göre ortaklı
ğa devam fikri altırlık taşımaktadır. 

. AP kurmaylarının ifadelerine gö
re, zaten gerUenen doğuda tabana 
MSP'nln oturması problem değildir. 
Bu konuda yapılan yorumlar şöyledir: 
14 Ekim seçimlerinde AP, doğuda, 
etkisini ciddi oranda kaybetmiştir, 
IJurum� bakılırsa aleyhtekl bu gellş-

"sadakat" 

DiŞ POLITikA 

"Hiç bır Ulke, Amerika !le ittifak 
içinde kalarak bır lUtulta bulunduğunu 
sanmamalıdır, Hiç bır mUtteflklmlz 
ittifak baı:larını koparmak tehdidiyle 
bize baskıda bulunamaz. O ülkenin 
gilvenıığ-InIn. kendisinden çok. bizim 
için önem ıı olduğunu kabu i edemeyiz, " 

Klss1nger konuşmasında. Ameri
ka'nın mUtteflki olduğu Ulkelere yar
dımı azalttığı durumlarda tehdItlere 
maruz kaldı!:ını beıırterek şöyle de
vam etmişti: 

"Yardımın azaltılması. savunma 
ilişkilerini sona erdirlcl tehditlere 
yol açmamalıdır. Dostlarımız, bizle 
olan savunma bal!"larırun kendı çıkar
larına da hızmet ettiğini bIlmelidir
ler ... " 

Amerıkan Dışişleri Bakanı bu SÖz
leri kime karşı söylüyordu? 

Bunun bilinmeyecek tarafı yoktur. 
Nlteklm Amerıka'nın en çok satan ga
zeteleri yorumlarıru yapmakta gecIk
medHer. "Datly Newsı' Kissinger'in 
konuşmasını, "Kissinger TUrkiye'yi 
uyardı 'I başlı�ıyla verirken, if The 

New York TImes" da "Kissinger'in 
demeclnin tlk hedefi TUrklye'dlr" şek
linde başyazı yayınladı, 

Sadakatın bedeli 

Amerıkan gazeteleri böyle diyor
lardı ama dUnyanın öbUr ucunda Kls
singer'In konuşmasını "memnuniyetle" 
kerşılayıp, kulajı;ırun Ustüne yatanlar 
nrdı, TUrklye Dışişleri Bakanı, Ame
rl.kalı meslektaşının "Herhangi bır üL
keyi açıkça hedef almadığıru" söyle
yecek kadar işi plşkinliğe vuruyordu. 
"Sadakatin" bu kadarı biraz fazlaydı 
ama elden ne gellrdi? Dış politikası 
"Sadık" Ile başlayıp "Sadakat" lle bi
ten sermaye sınıfı yönetımı bu nok
tada dUğUmlenlyordu. 

ronyanın gözU önUnde oynanan o�n 
bu kadarla da kalmıyordu, Kissinger 
bir gUn sonra "O konuşmaml. hiç bir 
Ulkeyl hedef almadım" diyoı·du. Azar
lamanın, gönUl alma kısmı da buydu. 
Doğrusu cepheeller Için gönUI alma 
bile fazlaydı, Böyle şeylere otuz yıl-

DiYARBAKıR: RÜZGAR EKMENiN SONU 

me devam edecektir. Bu durumda 
ağırlık özellikle batıya verilmelidir. 
AP kurmayları bu konuda bır hayli 
umutludurlar. 

BUtün bu Ifadeler, dışa vuran ve 
belll bır parlaklığa kavuşturulmaya 
çalışıtan Ifadelerdlr. Oysa hemen bu
nun altında karamsarlık kendini belli 
etmektedir. Biraz gelişmeleri değer
lendirme cesareti gösterebUenlerl, 
TUrkiye'deki sosyalist potansiyelin 
ve demokratlk gUçlerln sahip oldukla
rı dlnamizmln farkındadır. Demokra
siyi tahrip kararlılığı da bu gerçekten 
kaynaklanmaktadır, 

Ancak, MC'nin Iç huzursuzlukları 
da vardır. Çekişmeler alttan alta sUr
mektedlr, Koalisyon öncesi gUnlerde 
üzerınde anlalJlIlaya varılan ve hUkU
met programına da alınan liSeçim it
tifakı" konusu suya dUşmUşe benze-

lık "Dostane !lişkiler(!)" içinde alışık
tılar ... 

Genscher ne getirdi ? 

Bu arada dığer bır gelllJlIleden de 
söz etmek gerekecektir. önceki haf
ta sonu TUrkiye'ye gelen Batı Alman
ya Dışişleri Bakanı Hans D. Genscher 
Washington'dan viraj alıp Ankara'ya 
lniyordu. TUrkiye'yi ziyaretinden ön
ce Amerıka'yı ziyaret etmiş ve Baş
kan Ford Ue göruşmUştü, 

Alman Dışişleri Bakanıyla hUkU
met yetkilileri arasındaki göru şme
lerin esasını Iki konu oluşturdu: Fe
deral Almanya'nın Amerikan Silah am
bargosu sorununun çözümil için ara
buluculuk yapması ve Türkiye'nin si
lah Ihtiyacının Almanya tarafından 
karşılanması. . 

Genseher, MC'nln her iki Isteğini 
de, klbar bır dıne geri çevirdI. Gen
seher MC'yi daha temkinli davranma� 
ya çağırıyordu. Olay, Batı Almanya 
nın da, ABD'nln, hUkUmetle Kongre 
arasında oynattl1t1 tahtaravaıu oyunu
na katıldığını gösterdI. 

Geıışmelerin gösterdiğl bir başka 
gerçek de şuydu: MC hiçbir Avrupa 
Ulkesini kendi tarafına çekemlyordu. 
Almanya'nın silAh yardımı isteğini 
sessizce geçiştirmesI. TUrklye Ile 
ilgli! oynanan oyunun, Amerikan pat
ronluğundaki NATO ıçın hiç de meç
hul olmadığını, oyunun açık açık oy
nandığını gösteriyordu, MC, "Dost 
ve müttefikler" karşısında çocuk mu
amelesi ııe karşı karşıyaydı. Böyle
ce, Çağlayangil'In, "TUrkiye'nln si
Inh Ihtiyacı için NATO Ulkelerine baş
vuruWuğu ve sorumluluğun NATO'ya 
dUştüğü" şekIlndaki sözleri bir balon 
gibi söndU". 

Aynı gUnlerde. MC sözcüsU bit 
gazetede. "Amerika'nın Wrklye'ye 
silah ambargosu gibI. malı, IkUsadl, 
ticari ambargolar uyguiaması lle so
nuçlanacak bir fevrr karar, sonunda 
kimin işine yarayacaktır?" diye so-

mektedlr. Kon�yla Ilgili olarak Mil
let Meclisi Adalet ve Anayasa Komis
yonu Uyeleri arasından kurulan beş 
kişilik komisyona AP ve MSP temsll
elleri katılmamaktadırlar. Meclis 
S Temmuz'da tatlle gireceğine göre, 
MC'cllerln Ittifak kurmaları olanak
sız gibidir. 

Seçim Ittifala konusundaki bu o
lumsuz gelişmeler, şimdilik bağım
sız görUnUmıu SaadetUn BI1giç'l ha
rekete geçirmeye yettl. Zaten AP
MHP montaJ i ıçın öteden beri çaba 
gösteren Bılgiç, AP-MHP ve CGP'nln 
birleşmeleri gerektiğini açıkladı. Bu 
konuda çalışmalar önUmüzdeki hafta
larda da devam edecektir., . 

Demokrasi dUşmanı ve Itibarsız 
Cephe'nin geçtiğimız hartakl seruveni 
kaba hatlarıyla buydu, . , 

Cephe rayına oturmuştu ... 

ruluyordu. Ve ekleniyordu: 
"Amerika bir baklma bütün NA TO 

devletler!, bUtUn batı dUnyasl demek
Ur. O Istemediği takdirde en yakın 
dostlarımız dahi bır kuruş krediyi bi
ze vermezler .... , 

Cephenin aczlni haklı göstermek 
için söylenen bu sözler şu gerçeği 
kanıtlıyordu: TUrkiye'ye karşı her 
tUrlU tedbir alabUecek bır dost(:) 
karşısında bu hükUmet hiçbir tedblr 
alamazdı ve hala, "Batı Dünyası" için
de kalmanın tek gerekçesI. Türkiye'
de sermaye için başka çıkar yolun 
olmamasından ibaretti. ' 

Çıkarı gereği Amerika ııe Ilişki
leri kayıtsız şartsız "sadakat" esas
larına otunmuş olan sermayenin bu 
oyunu da geçtiğimiz hafta sapır sapır 
sanneye dökUldU. 

Hava Kuvvetleri Komutanı Orge
neral Emın Alpkaya'nın GUnaydın ga
zetesinde çıkan açıklaması hayll il
ginçti. Orgeneral Alpka)"a. Temmuz 
ayı içinde Amerıka'ya gönderilmesi 
gereken uçakiarın ambargo nedeniyle 
geri verıımeme tehlikesinın varlığın. 
dan söz odlyordu, Amerika'daki ona
rımcı firma açık açık "Gönderme, 
tesilm etmem" demiştI. Hav .. Kuv
vetleri Komutanı Temmuz n�'ı içinde 
Iki bUy(lk nakliye uça!tının onarım i
çIn Amerika'ya gönderilmesi gerek
tiğini ancak bu uçakların geri veril
meme ihtimali üzerine şimdillk bun
dan vazgeçlldiğ'inı söylüyordu, 

Alpkayn devam ediyordu. !içakla
rın onarım için Amerika'ya gönderil
memesi halinde onanmcı firma 250 

bin dolar tazminnt talep ediyordu. 
nırklya'ntn onarımdan tUmUyle vaz
geçmesi hallnde Ise bu tazminatın 
daha da yUksek bir meblağa ulaşması 
söz konusuydu ... 

Bu lnbloya eklenecek bir şey ol
masa gerek, Nihayet el verilmişti: 
wcut kurtarılamıyordu, Hoş kurta
rı lmak d. Isteamiyoıı'lu, Sermaye 
o kadar "sodıklılı! .. 
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da devamını dUşUnmektedir. Bu konu
da elde edilen bilgilere göre ortaklı
ğa devam fikri altırlık taşımaktadır. 

. AP kurmaylarının ifadelerine gö
re, zaten gerUenen doğuda tabana 
MSP'nln oturması problem değildir. 
Bu konuda yapılan yorumlar şöyledir: 
14 Ekim seçimlerinde AP, doğuda, 
etkisini ciddi oranda kaybetmiştir, 
IJurum� bakılırsa aleyhtekl bu gellş-
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New York TImes" da "Kissinger'in 
demeclnin tlk hedefi TUrklye'dlr" şek
linde başyazı yayınladı, 

Sadakatın bedeli 

Amerıkan gazeteleri böyle diyor
lardı ama dUnyanın öbUr ucunda Kls
singer'In konuşmasını "memnuniyetle" "memnuniyetle" "memnuniyetle" 
kerşılayıp, kulajı;ırun Ustüne yatanlar 
nrdı, TUrklye Dışişleri Bakanı, Ame
rl.kalı meslektaşının "Herhangi bır üL
keyi açıkça hedef almadığıru" almadığıru" söyle
yecek kadar işi plşkinliğe vuruyordu. 
"Sadakatin" "Sadakatin" bu kadarı biraz fazlaydı 
ama elden ne gellrdi? Dış politikası 
"Sadık" "Sadık" Ile başlayıp "Sadakat" lle bi
ten sermaye sınıfı yönetımı bu nok
tada dUğUmlenlyordu. 

ronyanın gözU önUnde oynanan o�n 
bu kadarla da kalmıyordu, Kissinger 
bir gUn sonra "O konuşmaml. hiç bir 
Ulkeyl hedef almadım" diyoı·du. Azar

ve demokratlk gUçlerln sahip oldukla
rı dlnamizmln farkındadır. Demokra
siyi tahrip kararlılığı da bu gerçekten 
kaynaklanmaktadır, 

Ancak, MC'nin Iç huzursuzlukları 
da vardır. Çekişmeler alttan alta sUr
mektedlr, Koalisyon öncesi gUnlerde 
üzerınde anlalJlIlaya varılan ve hUkU
met programına da alınan liSeçim it
tifakı" konusu suya dUşmUşe benze-

lık "Dostane !lişkiler(!)" içinde alışık
tılar ... 

Genscher ne getirdi ? 

Bu arada dığer bır gelllJlIleden de 
söz etmek gerekecektir. önceki haf
ta sonu TUrkiye'ye gelen Batı Alman
ya Dışişleri Bakanı Hans D. Genscher 
Washington'dan viraj alıp Ankara'ya 
lniyordu. TUrkiye'yi ziyaretinden ön
ce Amerıka'yı ziyaret etmiş ve Baş
kan Ford Ue göruşmUştü, 

Alman Dışişleri Bakanıyla hUkU
met yetkilileri arasındaki göru şme
lerin esasını Iki konu oluşturdu: Fe
deral Almanya'nın Amerikan Silah am
bargosu sorununun çözümil için ara
buluculuk yapması ve Türkiye'nin si
lah Ihtiyacının Almanya tarafından 
karşılanması. . 

Genseher, MC'nln her iki Isteğini 
de, klbar bır dıne geri çevirdI. Gen
seher MC'yi daha temkinli davranma� 
ya çağırıyordu. Olay, Batı Almanya 

� 
Almanya 

� 

nın da, ABD'nln, hUkUmetle Kongre 
arasında oynattl1t1 tahtaravaıu oyunu
na katıldığını gösterdI. 

Geıışmelerin gösterdiğl bir başka 
gerçek de şuydu: MC hiçbir Avrupa 
Ulkesini kendi tarafına çekemlyordu. 
Almanya'nın silAh yardımı isteğini 
sessizce geçiştirmesI. TUrklye Ile 
ilgli! oynanan oyunun, Amerikan pat
ronluğundaki NATO ıçın hiç de meç
hul olmadığını, oyunun açık açık oy
nandığını gösteriyordu, MC, "Dost 
ve müttefikler" karşısında müttefikler" karşısında çocuk mu
amelesi ııe karşı karşıyaydı. Böyle
ce, Çağlayangil'In, "TUrkiye'nln si
Inh Ihtiyacı için NATO Ulkelerine baş
vuruWuğu ve sorumluluğun NATO'ya 
dUştüğü" şekIlndaki sözleri bir balon 
gibi söndU". 

Aynı gUnlerde. MC sözcüsU bit 
gazetede. "Amerika'nın Wrklye'ye 
silah ambargosu gibI. malı, IkUsadl, 
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konuda çalışmalar önUmüzdeki 
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Demokrasi dUşmanı 
Cephe'nin geçtiğimız 
kaba hatlarıyla buydu, 

Cephe rayına oturmuştu 

ruluyordu. Ve ekleniyordu: 
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sanneye dökUldU. 
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neral Emın Alpkaya'nın GUnaydın 
zetesinde çıkan açıklaması 
ginçti. Orgeneral Alpka)"a. 
ayı içinde Amerıka'ya gönderilmesi 
gereken uçakiarın ambargo 
geri verıımeme tehlikesinın 
dan söz odlyordu, Amerika'daki 
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Hazıran gilnlerl Ankara'da 'Makına Mühendisieri 
O:lası'nda toplandı. Bırıncı gün sıyasal parti tem
silcileri, CHP'den Soileyman Genç, !iP'den Özcan 
Kesgeç, TSİP'den Oya Baydar, TEP'den Mihri 
Belli ve Türk Hukuk Kurumu'ndan Muammer Ak
soy görüşlerini açıkladılar. 

Delegeler ve ızleyiciler konuşmaları ilgi 
ile dınledıler. 

Sileyman Grnç, faşizme ve emperyalizme 
karşı demokrasi. bağımsızlık ve örgütlenme mü
cadelesinde yurdun en uzak köşelerinde görev ya
pan öğretmenierin önemlı bır yerı olduğunu; Öz
can Kesgeç,halkımızın bağımsızlık, demokrasi, 
sosyalizm mücadelesine TÖB-OER'ln büyük katkı
ları olacağını; Oya Baydar halkım"ın verdiği ba
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm mikadelesinde 
demokratik kitle örgütlerine önem \i görevler düş
tU�ünü, demokratik kitle örgütlerinin düşeceği en 
büyük yanlışlı�ın reformizme kaymak olacağını; 
Mihri Belli, sosyalist partılerin birleşmelerI. sı
nıf düşmanlarını seVındirmemelerl gerektiğini 
söylediler. Muammer Aksoy, 1965 sonrasını üçe 
ayırdı: Demirelsel, Erlmsel-Melensel ve Necmel
tinsel-Türkeşsel dönemler. Çok yakın bır gele
cekte memurların sendik:ılaŞ3cakl::ırına, toplu 
sözleşme hakkını alacaklarına Inandığını söyledI. 
ı'aklr Baykurt, faşizmin tırmandı�ını, öldürUlen 
öğretmenler karşı sında "Çankaya'da oturan yurt
laşımızın auakunlukunu anlayam:ıdı�ınııt belirtti. 

Öğ'leden sonra yUrUtme, yönetim ve denet
leme kurullarının çalışma raporlannın okunmnaın
dan sonra çalışmaların değerlendiriımesine geçil
dI. Deııerlendlrme çalışmaları ertesı gün geç sa
atlere kadar devam etti. Söz nlan delegelerin ko
nuemalarında özetle şu görUşler ağırlık kazandı: 
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Her yıl Haziran ayının son gUnlerinde Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Kurulu toplanır. Bu Genel 
Kurul'da boy gösteren politikacılar, TUrk-il'. ba§lı 
sendikaların liderleri, iıveren sendikalarının yetki
lileri hep aynı kısır döngU içinde konuıur dururlor. 
SSK'"ln iıleyitinden hiçbir kesim l)1emnun değildir. 
SSK Genel Kurulu'nun, bu iıleyiıi olumlu yöne çe
virme§e yo da iıleyiıi ilgilendirenherhangi birkonu
da karar vermeğe yetkisi olmadığını bile bile" ,Her 
yıl bırakılan yerden konular ele olınır, Genel Kurulu 
yetkili duruma getirmek için ise hiçbir kesimin (H U
kumet-iıveren-TUrk-il kesimlerinin) çaba sarfettiği 
söylenemez, Genel bir deyimle SSK Genel Kurulu 
Ağlama Duvarı 'dır. 

S.S, K. NEDiR? 

Bu sorunun korıılığı genel olarak bilinmekte 
ise de, SSK hakkındaki bilgiler eksiktir, Eksik ola
rak bırakılmak için çalıımalar ise çok y6nlU ve yo
ğundur. Sosyal Sigortalar Kurumunun, iıçilerin ço
Iııtı§ı sUrece (Hastalık-Analık) ; çalııma ıortların
don dağa n durumlarda (Iİ KözoSl-Meslek Hastalığı); 
ve çalııamaz duruma geldiğinde (MoIGlluk-yo,lılık
Ölum) yasada belirtilen ıortlorlo sosyol sigorta yardı
mı sağlamoyı amaçlayan bir kuruluı olarak tanımla� 
ması ve bu hizmetleri yerine getirmedeki baıarısız
lığı ile eleıtirilmesi, bu çalıımaların sonucudur. 

Oysa SSK, ilÇi sınıfının artan ve yoğunlaıan 
talepleri karıısında, hem bu ihtiyaçları dizginlemek 
hem de kaynak bulmak isteyen sermaye çevrelerini 
rahatlatma amacı ile gUnUn koıulların.n zorunlu kıl
dığı bir kuruluıtur. Bu amaçtır ki, çalılOn iıçilerin 
�ıte birinin sigortal. olmasını, �igortalı olanlara a
ğır oksak hizmet götUrUlmesini ve yetkisiz Genel Ku
rul ların her yıl toplanıpdağılması ,jonucunu getirmek
tedir. 

Yasaya göre, sigortal, alinak, iıçinin vazge
çemiyeceği bir hak, iıe alınmaları ile kendili�inde.n 

sigortalı olması gereken iıçileri sigortaya bildirerek 
tescilini sağlamak do iıverenin kaçınamıyo�ı bir 
yukumlUluktUr, Sigortalı olması gereken 6 milyon ki
ıiden 1,5 milyonun sigortalı olması, uygulamada, ça
Iııanların haklarından vazgeçfiğini, iıverenlerin de 
yUkUmlUluklerinneo kaçtığını kesin olarak belge le
mektedir. Bu, amacın sonuçlarından sedece biridir. 

Amacın önemli sonuçlarından biri de yasanın 
sigortalı sayılmayanlar maddesinde yansımektadır. Bu 
maddede tarım iılerinde çalııanların sigortal. olama
yocaldorı hUkme bağlanmı,tır, Tarım kesiminde çolı 
ıon milyonlarca iıçi, belirli ölçekte de olsa sosyal 
gUvenceden yoksun bırak. Imıılardır. Öte yandan, ör
gUtlenme gUçlukleri de, tarım kesiminde çaıı,an i,
çi lerin sosyal gUvenliğe kavuynalarını engellemekte
dir. 

Uygulamada orman iıçileri de tarım ilÇisi sa
yılmı, ve kapsam dı,ı bırakıımı,tır, O kada ileri gi
dilmiıtir ki, orman alanında yol yapımında çolııen 
iıçiler bile tarım ilÇisi sayılmıılardır. Bu kesimdeki 
yönetici kadroların ise sigortalı olması ayrıcalığı ö
zellikle getiriimi,tir, 

BANKAlARA VERiLI': ÖDÜN 

Sosyal SigortalarYasesıne eklenen geçici bir 
madde i le "Bankalar, sigorta ve reasUrans ıirketleri, 
ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların 
teıkil ettikleri birlikler personelinin", "sosyal gU
venIikIerinin bu kuruluılarca oluıturulan sandıklar 
tarafından yurulUleceği hUkme bağlonmı,tır, 

Bu kuruluılar, bir yandan bUnyelerindeki Uc
ret politikası ve ilÇi sayısı gibi sırları açığa çıkartmo
rnokta, bir yandan do önemli sayılabilecek sermaye 
kaynağını bUnyelerinde toplayarak kullanma olanağı
nı sağlamı, olmaktadırlar, Uygulamada g6rulen bir 
diğer sonuç ise, ticaret ve sanayi odalarıroa, borsa
larda çalılOnlara, bu özel sigorta uygulaması do gerek-

• • 

ıseı sınıfını 
• • 

kim temsil ediyor? 

22 Hazıran Pazar günU istanbul'da topla
nan Maden- iş Birinci Bölge top' -ntısın:l. Genel 
Başkan Kemal Türkler bır konuı' . yaptı. Konuş
ma, Türkiye'de cn ileri lş\'ileri ııtraraya g3tlren 
bir konfederasyonun salonlarına ynkı,mıyordu. i, 
çi sınıfını temsil ettiğini ileri sUren bır lider, Tür
klye'dekl sosyalist partileri "Türk Solu'na kareı 

hanet'·le suçluyordu. Kcm:ıl itirkler'ln sözleri, 
yine sand!ka yönetlcll� • .nden �I"hmet KılıÇ, Meh
met ErUlrk ve Hnkkı Ö1.türk l:ırafındanlekrarlandı. 
DiSK'In bu yöneticilerI. bu LUr bır anti-sosyalist 
polıtıka ıçın I,çl sınıfından acaba nasıl bır destek 
:llnlı,lardl? 

.Mehmet KılıÇ, sosyalistleri "devrım geve
zeleri" olnrnk nItelendirdi ve bunların sermaye ke
siminden daha çok kendilerine saldırdıklarını !:öy
ledI. Şöyle yakındı: 

"1960 yılından buyana Işçi sınıfı temsllcl
lerine 'tşçl sınıfından koptular, sendika ağası ol
dular' diye saldırıyorlar. Eiter Işçi sınıfı, kendı 
Için hayatını ortaya koyan liderierini bır takım 
devrım gevezelerlne yedırırse, bır daha lider bu
lamaz. " 

oisı, Genel Başkanı, Işçi sınıfı Iklldara 

TÖB-OER bır sıyasal parll değildir; yapısı, Işle
vi ve devrımcı, demokratik bır kitle örgütü oluşu 
yUzünden sıyasal partilerle organık bağ kurıımaz. 
Ancak halkımızın bağımsızlık, demokrasi, sos
yalizm mUcadeleslnde onla rla bırlıkte mücadele 
eder. Kendı yapısı gereği verdiltl demokrasi ve 
bağımsızlık mUcadeleslyle bu büylik kavgaya kat
kıda bulunur, TÖB-DER ve benzerı kltle örgüllerı 
yönelıcılerı kitle çizgisini bır an bile gözden ırak 

''pravokatörler tarafından kurulan partilerle (! ) 
değil, kendı kuracaiıı partısı i1egelecektlr"dlyor
du. Aynı Kemal1Urkler, DiSK'in son olağan kurul
tayı öncesinde "Yankı" dergistne verdiği demeçte. 
yenı sosyalist partilerin kurulmasını "sol güçleri 
bölücü"olarak gördüğünü açıklamıştı. Imdi takın
dığı tutum, "sol güçleri bölmek"ten acaba ne kadar 
farklıydı? 

Kemal Türklerlin sözleri, Genel Ba,kan'ID 
ne tür biı' partlleşme hareketı düşündüğü so. u sunu 
gerektiriyor, Acaba bu partlleşme, lokavtın yasa
la"tırılması için l\lcclts'e önerge veren anti-sosya
list Abdullah Baştürk'lerle bırlıkte ml gerçekleş
tirilecek? Acaba bu pal'lIleşme ıçınde. Celal Kü
çük ve Mehmet Kılıç gıbı, kiminle bırlıkte olduk
ları "meçhul" kişiler de yer alacak mı? 

Bu sorular bır yana. DiSK Maden iş Birin
ci Bölge Kongresı, sosyalist ve sosyalist olmayan 
adayl.rın mücadelesiyle geçtI. Sonuç, Türkler ve 
arkadaşlal'l ıçın pek Iç. açıcı olmadı. Kemal Türk
ler'ln adayı yalnız 40 oy alabIIdI. Sosyalistlerin a
dayı Ise 200'den fazla ... işçi sınıfını kım temsil 
ediyor dersiniz? 

tutmamalı, tabanın Ihtiyaçlarına göre mücadele 
etmelıdırler. Oyelerlnin bilinç düzeylerini yük
seltmek ve onların sayılarını artlırmak için eği
Um çalışmalarına. demokratik eylemlere hız 
vermelfdlrler. 

İkı gilnlUk yoltun. devrımcı öğretmenlere 
yal'aşır bır çalışma sonunda TÖB-OER 4. OInğan
UsLU Kurultnyıı Cemil Çakır ve Ilrkadaşlnrının 
oluşturdultu "DevI'lmcl Demokratik Birlik" grubu
nu oy çokluğuyla yönelime getirdI. 
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Bırıncı gün sıyasal parti tem

Soileyman Genç, !iP'den Özcan 
Oya Baydar, TEP'den Mihri 

Hukuk Kurumu'ndan Muammer Ak
açıkladılar. 

ve ızleyiciler konuşmaları ilgi 

Grnç, faşizme ve emperyalizme 
bağımsızlık ve örgütlenme mü

en uzak köşelerinde görev ya
önemlı bır yerı olduğunu; Öz

Kesgeç,halkımızın bağımsızlık, demokrasi, 
mücadelesine TÖB-OER'ln büyük katkı

Baydar halkım"ın verdiği ba
ğımsızlık, demokrasi, sosyalizm mikadelesinde 

örgütlerine önem \i görevler düş
kitle örgütlerinin düşeceği en en 

reformizme kaymak olacağını; olacağını; 
sosyalist partılerin birleşmelerI. sı

seVındirmemelerl gerektiğini 
Muammer Aksoy, 1965 sonrasını üçe 

Erlmsel-Melensel ve Necmel
dönemler. Çok yakın bır gele

sendik:ılaŞ3cakl::ırına, toplu 
alacaklarına Inandığını söyledI. 

faşizmin tırmandı�ını, öldürUlen 
sında "Çankaya'da oturan yurt

auakunlukunu anlayam:ıdı�ınııt belirtti. 

�ıte sigortal. olmasını, �igortalı olanlara a
ğır oksak hizmet götUrUlmesini ve yetkisiz Genel Ku
rul ların her yıl toplanıpdağılması ,jonucunu getirmek
tedir. 

Yasaya göre, sigortal, alinak, iıçinin vazge
çemiyeceği bir hak, iıe alınmaları ile kendili�inde.n 

politikası ilÇi 
rnokta, bir yandan 
kaynağını bUnyelerinde toplayarak 
nı sağlamı, olmaktadırlar, 
diğer sonuç ise, ticaret 
larda çalılOnlara, bu 

• • 

ıseı sınıfını 
• • 

kim temsil ediyor? 

22 Hazıran Pazar günU istanbul'da topla
nan Maden- iş Birinci Bölge top' -ntısın:l. Genel 
Başkan Kemal Türkler bır konuı' . yaptı. Konuş
ma, Türkiye'de cn ileri lş\'ileri ııtraraya g3tlren 
bir konfederasyonun salonlarına ynkı,mıyordu. i, 
çi sınıfını temsil ettiğini ileri sUren bır lider, Tür
klye'dekl sosyalist partileri "Türk Solu'na kareı 

hanet'·le suçluyordu. Kcm:ıl itirkler'ln sözleri, 
yine sand!ka yönetlcll� • .nden �I"hmet KılıÇ, Meh
met ErUlrk ve Hnkkı Ö1.türk l:ırafındanlekrarlandı. 
DiSK'In bu yöneticilerI. bu LUr bır anti-sosyalist 
polıtıka ıçın I,çl sınıfından acaba nasıl bır destek 
:llnlı,lardl? 

.Mehmet KılıÇ, sosyalistleri "devrım geve
zeleri" olnrnk nItelendirdi ve bunların sermaye ke
siminden daha çok kendilerine saldırdıklarını !:öy
ledI. Şöyle yakındı: 

"1960 yılından buyana Işçi sınıfı temsllcl
lerine 'tşçl sınıfından koptular, sendika ağası ol
dular' diye saldırıyorlar. Eiter Işçi sınıfı, kendı 
Için hayatını ortaya koyan koyan liderierini bır takım 
devrım gevezelerlne yedırırse, bır daha lider bu
lamaz. " 

oisı, Genel Başkanı, Işçi sınıfı Iklldara 

TÖB-OER bır sıyasal parll değildir; yapısı, Işle
vi ve devrımcı, demokratik bır kitle örgütü oluşu 
yUzünden sıyasal partilerle organık bağ kurıımaz. 

''pravokatörler tarafından 
değil, kendı kuracaiıı 
du. Aynı Kemal1Urkler, 
tayı öncesinde "Yankı" 
yenı sosyalist partilerin 
bölücü"olarak gördüğünü 
dığı tutum, "sol güçleri 
farklıydı? 

Kemal Türklerlin 
ne tür biı' partlleşme 
gerektiriyor, Acaba bu 
la"tırılması için l\lcclts'e 
list Abdullah Baştürk'lerle 
tirilecek? Acaba bu pal'lIleşme 
çük ve Mehmet Kılıç 
ları "meçhul" kişiler 

Bu sorular bır 
ci Bölge Kongresı, sosyalist 
adayl.rın mücadelesiyle 
arkadaşlal'l ıçın pek 
ler'ln adayı yalnız 40 
dayı Ise 200'den fazla 
ediyor dersiniz? 

tutmamalı, tabanın 
etmelıdırler. Oyelerlnin 
seltmek ve onların 
Um çalışmalarına. 



çe g�steri lerek , sendikalaıma hakkın ın  kul landırı lma
masıdır • Yargı organları do buroda tral lJanların (�nd i
ko l ı  olma ve  grev yapmaları no  izin vermemektedir .  

KiMLER YÜ ETiR - NASIL 

Sosyal Sigortalar Kvrumu, Uç ayrı gurup Uye
den o luıan birkurul tarafından ytsneti l ir : iktidar tem
�i lc i leri-iıveren tems i lc i ler i-. iıçi temsi l cileri (Tı.:rk
lı) .  Bunların tümüne birden iJver�nler demek hiç yan
I İ İ  olmasa gerek . Uygu lamada bunu doğrulamaktadır . 
Son bir y ı ldır bu yönetime SSK ıda tral lJanlar kendi 
'tems i l ci l erini de kattı lar. Ama sonuçta parmak hesa
bı geçerl i  olduğu iç in imam bildiğini okuyor . 

Üç gurup temsi lcinin uzlaJlcı ortak gtsrUJU, 
SSK 'nın omocını uygulamaya koymakt ı r :  

-SSK 'nın kaynak l arı i le dUlük faiz l i  devlet 
tahvi l leri a l ı nmaktadı r .  Bu tahvi l l er kuruluı yasasın
da bel irt i len miktar ın çok UstUne çıkarı lmııt ır.  Ayrı
ca devletin yerine getirdi�i bazı görevlerin faturası 
da sigortaya ödettiri lmektedir .  (iı ve ilÇi Bulma Ku
rumu, iı güvenliği, sivi l savunma, yurt dlJ ındaki i ı
çi lerin yurt  itrindeki i ı ler i  vb . )  

-Sanayici lere kredi verilmekte, i ıverenterin 
m i lyarları aıan prim bortrların ın  tahsi i i  savsak lanmak
todır .  Ağır l ık l ı  alorok do inıaat sektörüne koopera
tifler kanalı ile bal bal kredi verilmektedi-. 

-ilÇi tems i l ci leri (Bunlar TUrk -il tarafından 
seçi lmektedir) kooperotif konusunda devreye girmek
tedir;er. Kooperatiflerin bUyUk bir �IUmU TUrk-il 
tarafındon kurulmokto ve ytsneti lmektedir .  

Buraya kadar saydık lar ımız SSK 'nın ona hiz
metleri değil, kaynağın ın  y�malanmosın ın gtsrUntU
sudUr . 

Ana hizmetlerin nasıl yopı ld ığ ı  ise hergUn ka
mu oyuna yansıyan haberlerden anla�ı lmaktadır .  Sağ
l ı k  hizmetlerinin periıan l ığ ı,  bir y ı ldan tsnce boğla
nomayan yaıl ı l ık  ay l ı k ların ın  �ykUleri gUnlUk basın
da boy g�stermektedi r .  

Kaynakları b�ylesine paylaı ı lan ve  çarçur 
edilen SSK 'da 1970' lerden sanra bir telaı baııad ı . 
ii Sigorta batıyor" yaYQoroları kaparı ldı . Yabancı uz
manl ardan medet umuldu . Ve Zelenka raporu kamu
oyuna moledi ldi .  iıçilerin ödedi�i prim oranı arttı r ı 
larak yeni kaynak yarat ı ldı , Ve SSK gqçici bir d�
nem de alsa rahat nefes aldı . Bu denenen yöntem bun
dan �yle sık sık kul lanı laca�a benzer ,  

Geçti§imiz gunlerde pek yankı bulmayan bir 
uygulama, bu görUıUmUzU do?;rulomoktodır . Parlamen
tonun y�un çel t ımelon i l e önce kamu kesiminde ça
I ı ıonlara gösterge ortııı, yon ödeme ve bunun gibi 
hukUmlerle yeni Ucre' artı ıları getiri ldi . Arkasında;) 
parlamento Uyoleri kendi pay lar ına dUıeni de aldı lor. 
Emek l i  memurloro do be l i r l i  bjqek i lde zom soğlondı .  

Bir de ilÇi emek l i leri vardı . Bunlar en duıuk 
emek l i  oy l ığ ı olanlardı . Sunlorır. do ayl ık lorı arttı
r ı lma l .  idi . Her kesim bu arttırmadan yanayd ı .  Tor
t ııma, �ırl ık l ı  a larak miktara kaydırı ldı . Ve lOOO l i 
r a  Uzerinde anlaıma sağlandl.Bu sonucun yasa hukmU 
hal ine gelmesi karıısında iktidar çevreleri, illii baba
sı-i�çi koruyucusu gtsrUnUmUne bUrUnduler. 

Oysa aynı yasanın (1912 sayı l ı )  bir maddesi 
i l e  mi lyarlarlo ifade edilen yeni yUk 'Un faturası ça
I ı ıan i�ç i lere tsdettiril iyordu. ÇaliJan i�çi ler, bundan 
�yle Ucretlerinden % LO de�il % 12 oranında sigor
ta primi ödeyeceklerd i .  Iıin bu yanı çok usturupluca 
gtszlerden ırak tutulmuıtu . 

Aynı yasa i le i ıverenlerin prim oranı da % 3 
arttırı lmıttı . Onlardan do tsneml ice biı  tepki gelmed i .  
Bunu pe k  yadı rgamamak gerek i r .  Çunkü iıverenlerin 
öneml i  bir bölUmU sigorta primlerini i�çi lerden kesi
yurlar ve SSK 'ya yatırmoyarak kendileri ku l lanıyor
lar. Eldeki bi lgi lere g�re bu miktar ıimdilik 2 m i lyar 
l ira civarındadır .  

iıte gene, trok genel hatları i l e  belirttiğimiz 
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yetkisiz bir genel kuru
luna ve her yıl tekrarlanan bir oyununa daha tanık 
oluyoruz.  

iki açıdan 
türkiye işçi partisi 

davası 
• 

behice boran 

• 

behlce boran/savunma 

necla fertan,hukUk açısından tıp davası 
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• Marhizm-leninizm 'in 
idealojik ve Palitik DUımanl : 
Mooiz;n - Bi l im  iıçileri 
15 TL 
• Birinci Enternasyonal 
Jaoques Duclos 
(i 71 Lenin N i ıanı, 1975 
M"y" Karl Marx Ödulu 
20 TL 
• Sovyet �jirleri Antolojisi 

h7 ş<-ir (Beraat etti) 15 TL 

• Kadır, ve Marks izm 
Marks -Engeis- Lenin-Stalin 
20 TL 

.iz-dUıUmU 
Bo/aban 15 Tl 

• Aydın l ık  
Henri Borbusse 
12.50 TL 

• Ateı - Henri Bobusse 
(Goncaurt Edebiy�t Ödulu) 
30 TL 

• Siyasi DUiUnce HUrriyeti 
ve 1961 TUrk Anayasası 
Bulent Tanör 15 TL 
• Bobeur 
" Hayat ı ,  E .. erleri ve Siyasi 
Savunması" 
Josette L� pin LO  TL 

• Turk iye'de ilk Sendika 
" Sarıkııla 'da 1932" ibrahim 
Tapçuoglu LO  TL 

ÇıKACAK 
K iTAPLARIMIZ 

• isyancı "KornUn GUnIUğU" • Korl Marx ' ın  Biyografisi . Tekeller - Jean Pierre Del i lez 
Jules Valles Bi l im  iıçileri Kurulu 

Kor kulannı ' 
silahların 
arkasına 

saklayanlara 

NURDAN ORPEN 

Tarih boyunca sonların yoklaıtığı, korkuların 
yoğunlaıtığı dönemlerde si lah çoğalmııt ır . 

Tarih boyunca)<atk ı ları yorotmayoyetmeyen omo 
yarat ı / anlara sahip çıkan ve dUzene hakim olan lar, bu 
hakimiyetierinin el lerindenkoymakta olduğunu gtsrduk
lerinde bUyUk k",kulara kapı lmıı lard ı r .  

Yaratanları, yani emektri teri sindirmek iç in s i
lohlara sarı lmıı lor, s i lahlarasığınmlılorve bUyük korku
lorı nı silahların arkas ına sok lomlilordır. 

Zaman zaman sonları gecikmij':r si ldhlorın saye
sinde . . .  Ama tsnlenememiıt ir .  

En bUyUk savaılardaki top seslerinin de, gizl ice 
patlayan namlu lardaki sinsi kuriun seslerinin de ardında 
iıte bu korku vardı r .  

15-16 Hoziranı geçirdik getrtiğimiz günlerde . . .  
1970'dede bir 15-16 Hazircn geçirmiıti k i ,  o gUnden bu
güne korkusu küçUlmedi sermayenin, o günden bugüne 
s i lah seslerini eksik etmedi . Korkusu büyUdukçe sa ldırı 
sı geniıledi . Sinsi siyasi cinayetler haline dön�tU. iı-
çi lerden öğ(�tmenlere, öğrenci lere, köylülere ve bUtün 
bi l intr l i  kafalara kadar uzanan • .  , 

Cephe kurdu ama sovaıı açıkça yUrUtmeği yerin
de görmedi . Yönetimini e l inde tuttuğu devletin gütrleri 
de, kanunları da yeteri i gelmed i .  O yüzden ik i parti de
ha beslemeğe baııadı kap"ı nda �öpek besler gibi • • .  Ulu-
7lalar arası nda • . .  Komando birlik leri  a luıturdu . Çalı  ıan
lara karıı, tralııanların s ırt ından el koyduk larıyla .Bütun 
bunlarkorkularını azaltmodı . Si lohları ve si/ôhlı lorı art
tığı halde, ayak ların ın a l t ından kayanyeri .sabi t tutma
yo yetmediğini görüp, bütün SUtr ortak ları ve iıbirl iktr i
leriyle bir l iktt! daha çok korktu sermaye ve korkusunu si 
lahlorın arka;ına sakladı . 

BugUn Türkiye'nin heryanı nda bu si lahloı olur o l 
maz pot l ıyor. 

istanbu l 'dan Adapazarı ' no, Amasya'ya, Muı'a, 
Malatya'ya u laıan si lahsesleri sermayenin korkusunu a
vaz ovaz haykırıyor. 

Bu korku sermayeyi nereye götUrecek ? Bir açık 
faıizrr.e mi? Gucu buna yetecek mi ? TUrk iye'de demok 
rosiden yana güç ler böylebir olguya kolayca boyun eğe
cek ler mi ? Sermaye 1910'den beri bunu denemiyar mu ? 
Becerebi i i yar mu ? . . .  

BütUn bu soru ları n cevaplarını değerlendirmeden, 
sermayenin korkusunu haykıron si l ah s�slerinden karkup; 
"kadrolar horcanacak bunun sorum luluğunu üstlenemeyiz" 
diye hiçbir �ey yapmamayı öneren ler ,  " 141-142 varken 
birıey yapılamaz . CHP demokrasi mücadelesi versin biz 
ondan sonra gel iriz" diyenler, "kadrolar yeteı l i  değ i l ,  
zate;- Türkiye 'de bizden boıka sosyalist  yok, önce biz 
( I imonlukta � )  sOiyolist yetiıtirecegiz" diyenler: 

Ya sizler tarihe hescpvermekten korkmuyor mu· 
sunu z ?  

Sizler " he" deseniz d e  demesen iz de, ve serma
ye.tarihi sonunun yaklaıtığını görUp korkusuı'U si lahlo
rıyla avı.< avaz hoyk ırsa da hayk ırmasa da i şç i  S ı N ı F ı  
B iı iııı i vlE GÜCÜNÜ BiRLE ŞTiRMEK TEDiR . 

Ve artık iıçi s ınıf ını ve emektri leri s i lah sesleri 
Urkütmemektedir . 

Tarih boyunca neye yaradı ki s i lahlar ; efendi le
ri mi ayakto tuttu kölelerin karıı s ında? Ye do derebey
lerin ıatolannı yıkı lmaktan mı korudu ? Çarlrırı payidar 
mı � ı ldı ? Kral lnrı mı bıraktı yerylizünde? 

Ve bUtıO, bu zulUm erbabını n dayaııd,k ları dUzen
ler de yık ı lmodı m ı ?  

Hep beraber gtsreceğiz, bugUn biı  bulan gibi �i 
�..!n, bUyUyen kupi tal izmi de t!mperyal izmi de 4i lahlar ko
rumaya '(etmeyecek . 

I�tri s rn ı fı n ı n b i l imi vegUcUylemakinalorının ba
�ında çevirdiği her çark, her diı l i  bu kaıkımç görUniJc l U  
balonun b i r  partrasın ı  daha koparncok t:zecek ; ve  patlo
dığı gUn içinde hovodan baıko blr1ey kalmadığ ını hep 
birlikte görecegiz . 
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• Kadır, ve Marks izm 
Marks -Engeis- Lenin-Stalin 
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.iz-dUıUmU 
Bo/aban 15 Tl 

• Aydın l ık  
Henri Borbusse 
12.50 TL 
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ve 1961 TUrk Anayasası 
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• Bobeur 
" Hayat ı ,  E .. erleri ve Siyasi 
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sinde . . .  Ama tsnlenememiıt ir .  
En bUyUk savaılardaki top seslerinin 

patlayan namlu lardaki sinsi kuriun seslerinin 
iıte bu korku vardı r .  

15-16 Hoziranı geçirdik getrtiğimiz 
1970'dede bir 15-16 Hazircn geçirmiıti k i ,  
güne korkusu küçUlmedi sermayenin, 
s i lah seslerini eksik etmedi . Korkusu büyUdukçe
sı geniıledi . Sinsi siyasi cinayetler haline 
çi lerden öğ(�tmenlere, öğ(�tmenlere, öğ( öğrenci lere, köylülere 
bi l intr l i  kafalara kadar uzanan • .  , 

Cephe kurdu ama sovaıı açıkça 
de görmedi . Yönetimini e l inde tuttuğu 
de, kanunları da yeteri i gelmed i .  O yüzden 
ha beslemeğe baııadı kap"ı nda �öpek besler 
7lalar arası nda • . .  Ko• . .  Ko• . .  mando birlik leri  a l
lara karıı, tralııanların s ırt ından el koyduk
bunlarkorkularını azaltmodı . Si lohları ve 
tığı halde, ayak ların ın a l t ından kayanyeri 
yo yetmediğini görüp, bütün SUtr ortak ları 
leriyle bir l iktt! daha çok korktu sermaye 
lahlorın arka;ına sakladı . 

BugUn Türkiye'nin heryanı nda bu 
maz pot l ıyor. 

istanbu l 'dan Adapazarı ' no, Amasya'ya, 
Malatya'ya u laıan si lahsesleri sermayen
vaz ovaz haykırıyor. 

Bu korku sermayeyi nereye götUrecek
faıizrr.e mi? Gucu buna yetecek mi ? TUrk
rosiden yana güç ler böylebir olguya kolayca 
cek ler mi ? Sermaye 1910'den beri bunu 
Becerebi i i yar mu ? . . .  

BütUn bu soru ları n cevaplarını değerlendirmeden, 
sermayenin korkusunu haykıron si l ah s�sleri
"kadrolar horcanacak bunun sorum luluğunu 
diye hiçbir �ey yapmamayı öneren ler ,  
birıey yapılamaz . CHP demokrasi mücadelesi 
ondan sonra gel iriz" diyenler, "kadrolar 
zate;- Türkiye 'de bizden boıka sosyalist  
( I imonlukta � )  sOiyolist yetiıtirecegiz" diyenler: 

Ya sizler tarihe hescpvermekten
sunu z ?  

Sizler " he" deseniz d e  demesen
ye.tarihi sonunun yaklaıtığını görUp korkusu
rıyla avı.< avaz hoyk ırsa da hayk ırmasa 
B iı iııı i vlE GÜCÜNÜ BiRLE ŞTiRMEK TE

Ve artık iıçi s ınıf ını ve emektri
Urkütmemektedir . 

Tarih boyunca neye yaradı ki s i la
ri mi ayakto tuttu kölelerin karıı s ında? 
lerin ıatolannı yıkı lmaktan mı korudu ? 
mı � ı ldı ? Kral lnrı mı bıraktı yerylizünde? 

Ve bUtıO, bu zulUm erbabını n dayaııd,k 
ler de yık ı lmodı m ı ?  

Hep beraber gtsreceğiz, bugUn biı  
�..!n, bUyUyen kupi tal izmi de t!mperyal izmi 
rumaya '(etmeyecek . 

I�tri s rn ı fı n ı n b i l imi vegUcUylemakinalorının 



Türkige� de yabancı 
12 Mart sonrasının ortaya ç ıkordı�ı TUrk Sa

nayicileri ve iı Adam ları Derne§i (TÜSiAD) Turk i y e 'de
ki  tekelci  sermayenin en önem l i  tsrgUtlerinde" bir i .  TU
SiAO, zaman zaman, be l i r l i  gtsrUı ve. politika tineri le
rinin duyurulması amacıyla,  " hukUmet Uyelerine, TBMM 
Uyelerine, Universite öğretim Uyelerine, kamu küruluı
larıno, mesleki kuruıu,ler l a ,  özel sektör kurulutlorı ve 
basın-yayın organları ile istekte bulunanlara" dağıttığı 
araıtırma ve rapor lar yayınl.yor. Bunlord�n sonuncusu 
1975 Nisan ' ı nda yayınland ı :  " 1 975 Y ı l ,  n ın  I lkbaharında 
TUrk Ekonomisi'� Bu raporda yeralan, "Turkiye 'de Ya
bancı Sermoye" boıl ı k l ı  bölUmUndeki bilgi ve YoftJm laı; yo
boneı sermayeyi teıvik uygulamasının  TUrk iye'ye ne ge
tirdiğini ve TUrkiye'den ne götUrdUğUnU anlama ve de
ğerlendirme yönUnden önem taııyor. Çal ı ımanın yarar l ı  
yanlarından bir i ,  i lk  k e z  yayınlanan bazı b i l g i  ve bu l 
guları içermes i .  Bundan d o  öneml i  olon, TUrkiye 'deki 
yabancı sermaye yatırımlarının niteliği konusundaki ba
zı  sonuçlar. As l ı nda bu sonuçların yeni oldukları söyle
nerrıez.  TUrk iye 'dek i sosyalist ler bu konuda uzun uzun 
yazıp çizdi ler , belirl i sonuçları ortaya koydular .  Gide
rek , 1 969 y ı l ı nda , zamanın baıbakanı Demirel , yabancı 
sermaye konusundaki tartı�malar ı n ,  yabancı sermayenin 
urkmesine , Tlifkiye iye gelmemesine neden olduğunu i le
ri sUrmUı ve "sermayenin fevkolade nazik bir  konu" oldu
§unu hatırlatm ı ıtı . TüsiAD çal ı jlllasında yeralan baz ı 
bulgu ve sonuçlarla sosyalistlerin i leri sUrdUk leri arasın
da �neml i  benzerlikler var. Böylece, "amon, yabancı 
sermaye urkmesi n ,  " diye örtbas edilmeye, giz lenmeye 
çal ı ıı lan bazı gerçek ler bir kez daha, hem de tekel ci 
sermayenin organında, ortaya k onuyor . Yeni ve önemli 
olon do bu . TüsiAD çal ıynas ında, yabancı sermaye i le 
i lgi l i  temel yargının ve yapılan öneri leri n ise sosya list le

,rinkilerden fark l ı  olduğunu belirtmrye gerek yok . 

NE GETiRiYORLAR? 
BugUn, yabancı sermayel i  �irketlerin TUrkiye! 

deki faal iyet/erini dUzenleyen Uç yasa var: (I) TUrk Para
sının K ıymetini Koruma Yasası çerçevesinde çıkarılan 1 3  
say ı l ı  Bc.kanlar Kurulu Karar ı ;  ( 2 )  6224 say ı l ı  Yabancı 
Sermayeyi Teıvik Yasası ; ve (3) 6326 say ı l ı  Petrol Yasa
sı . TüsiAD araıtırması esas olarak 6224 say ı l ı  yasadan 
yararlanan yabancı sermayel i  ıirketleri kapsamakta. 
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Tablo i 'de görUldU§U gibi .1951-73 döneminde 
yabancı sermayeyi teıvik yasaları uyarınca gelen yabon
cı sermaye 1 , 5  mi lyor TL 'na yak laJmııt ır.  Yabancı serma
yel i  ıirketlerin yeniden yatırdıkları kôrlarını da hesaba 
kattığımızda, 1973 sonundo,sözkonusu ıirketlerin toplam 
sermayelerinin 4 , 5  mi lyar TL 'na ulaJtığınl ve bunun 2 , 1  
m i  Iyar T L  'nın yabancı sermaye olduğunu görUyoruz . Buna 
göre, yabancı sermayeli ıirketlerdeki ortalama yabancı 
sermaye oranı % 45 dolayındadır.  Boıka bir deyiı le ,  ya
bancı sermaye, harekete geçirdi§i 2 , 4  milyar TL ' I ı k  yer
li sermayenin de katı lmasıyla, bugUn 4 , 5  mi lyarl ık bir 
sermaye ki tlesin d�rudan kontrolu al t ında bulundurmak 
tadı r .  

Yabancı sermaye geliılerinin dUıuk dUzeyde 
kaldığı belirtilen TüsiAD raporunda ıöy le doniyar:"Ya
boncı mUteıebbisler ise TUrk iye'de sorum lu kuruluıların 
)' ubancı sermayeye karıı tutumları nedeniyle , ciddi eko
nomik büyuldukteki praie tek lifleriyle gelemed iklerind .... 
söz etmektedirler. Bu konuda tereddUtleri gidermek i ç i n ,  
TUrk iye'nin yabancı sermaye konusundaki poli tikasını . 

tercihlerini , hangi sektörlere yabancı sermayenin hangi 
koıul larıo, hangi büyUk l Ukteki proielerde ve en çok han
gi oranlarda kabul edilebileceğini açık l ı k l a  belir lemesi 
gerekmektedir . " Anlaıı lan, TüsiAD, sözcUIU§unU 
yaptığı tekelci sermayenin niteliği gereği olarak yaban
ı:ı tekel lerin de sözcUlUğUnU Ustlenmek te . 

Ayrı ca ,  toplam 1 , 5 mi lyar TL 'nl bulan yat ı
r ımlar tn  % 84'UnUn 1963 sonrası planl ı  dönemde ge1miı 
olması ,yabancı mUteıebbislerin kuıkularının bu dönemde 
k ı smende olsa giderildiğini gösteriyor . Bu durum, plan
Iı dönemin ve planlamanın niteliğini göstermesi bakımın

dan oldukça anlam l ı . D ı ıa bağım l ı l ığı  sa l t  ödemeler den
gesi açığı ve dıı finansman sorunu olarak olon görUıUn 
sonuç larını do açıkça ortaya koyuyor . 

Planl ı  dönemin nitel iğine i ıık tutan ve yaban
cı kapitalistler!n yok,ınmalarının yersizi iğini belgeleyen 
�ir baıko olgu ise , gerçekleF"e oranlarında (fi i len ge
len yabancı sermaye - gelmesine izin verilen yabanc i 

sermaye) gösteriyor kendini . 1 951�2 arasında % 340lan 
bu oran,  1 963-73 döneminde iki  katına, % 68, ç ı k ı yor . 
Bu, bir yanda, sorunun bUrokratik enge l l emelerden doğ
madıg ın ı , öbUr yanda da, planıarda yabancı sermaye po
l i tikasını bel ir l emenin Ilolumlu" etk i l erini gösteriyor. 

NE GÖTÜRÜYORLAR? 
6224 Say ı l ı  yasadan yararlanan yabancı ser

maye l i  ıirketler, 1963-73 döneminde toplam olarak 779 
m i lyon TL 'nı kôr ve gayri maddi hak lar karıdığı olarak 
yurtdııına oktarmıılar 1 963-73 döneminin ii y d ı ndon 7 '  
sinde, oktarmoların gelen yabancı sermayeye oranının 
°b 80 ' i ,  dönem ortalamasın ın  ise % 60'1  aimas ı ,  yaban
cı sermaye yat ır ımlar ın ın ödemeler dengesi açıs ından o
lumlu soydabi lecek etkisinin ne den l i  kUçük olduğunu 
göstermekted ir , Kaldı  k i ,  yabancı sermayenin tUmU na
k i t  sermaye biçiminde gelmektedir .  1951 �8 arasında ge
len yabancı sermayeni n  ancak % 44 'u nak i t  sermaye idi . 
Eğer aynı oranların 1 968 sonrası ndado geçer l i  olduğunu 
varsayorsak , sadece i 963-73 dönem i nde yurtdı JI no yapı 
I.,n kôr ve gayri maddi hak oktarmalorı n ı n ,  1951-73 dö
neminde gelen nak it sermayeni n  üzerinde olduğu görU
l Ur .  Bu duru� da yukardaki yargıyı, gUçlendirir nite l ikte,  

"DÖviz KAZANCI"  MASAL! 
Zaman zaman, yabancı sermayeli  ıirketlerin, 

daha önce ithal edilenmal lorı yurtiç inde Uretmek sure
tiyle döviz kazancı sağladığı i leri sUrUlmekte. Burada , 
bu ıirketlerin emperya list tekel lerin Turkiye 'deki uzan
tı ları oldukları unutuluyar. Yabancı sermayel i ıirketle
rin önem l i  bir bölUmU, yurtdı ı ı ndaki ana ıirketten sağ
ladıkları hammadde veyarı -mamul mal ları k u l lanon, ge
nel l ik l e  montajcı niteliği ta�ıyan kuruluılard ı r .  

Sözkonusu hammadde v e  yarı -mamu l lerin i t
hal  fiyatlarının qenel olarak dUnya piyasa fiyatlor .. nın 
Uzerinde olduğu ise artık herkes ce b i l i nen bir gerçek . 
Örneğ i n ,  Turkiye'de i lôç sanayi inde faa liyet gösteren 
yabancı sermayeli  �irketleri n kul landıklorı i lôC; hammad
delerinin ithal fiyatlar ın ın  dUnya piyasa fiyatlarından 
yUksek olduğu ve bu fark ı n  bir maddede % 25400 'e var
dığı belgelenmiıt ir.  Dolayıs ıy la,  yabancı sermayenin 
ithalatın azalmasına yol açarak döviz kazancı sağladığı 
görUıU , yabancı sermaye lehine i leri sUrulen diğer sav
lar gibi , geçersizdir. 

1972 sonu itibariy le,  yabancı sermaye yatırım
larının yeniden yatırdan kôrlor ın ın  750 mi lyan TL oldu
ğu bi i i  nrnek ted i r .  1 963-73 dönemi nde yurtdlJına akta
rı lan kôrlar ise 665 mi lyonu bulmuıtur. Eğer bu ikisinin 
toplamı no, 1951 -62 orası nda yurtdııı no aktarı lan körlorı 
da ek/eye cek ol ursak , bulacağımız rakamı n  1951-73 dö
neminde gelen yabancı sermaye miktarı nı n çok Uzerinde 
olaca�ı açıkt ı r .  Bu ise yabancı sermayenin oldukça yUk -
sek kôr / ı l ık l a  çalııtığını gösterir.  

PETROL YASASıYLA GELE LER 
Petrol Ya$ası çerçevesindeki yabancı yat ı r ım·  

lar  ise 6224 say ı l ı  yasouyarınca gelenin Uç  mis l ine ya
k ı n  olup, 1972 sonunda 4 , 2  mi lyar TL 'no ulaıtı . Yabancı 
sermaye yatııımları 1 960 öncesinde petrol al dmo ,  1 960 
sonrasında ise petrol tasfiye ve dağıt ım alonlaı ıno yopı ! 
d • Diğer biı deyi ıl e ,  1 960 öncesinde dogal L nynog ı (' 

"SADAKAT CEZALANDmILAMAZ. 
O LMUŞTUR. EGER AMERiKA. TÜRKİYE'YI 
DOSTU BİR DAHA BULAMAYACAKTIR. • •  " 

1960 sonrasında ise iç pazarın kontrolu önem kazand ı .  
1971 y ı l ı nda TUrkiye'de t i cari enerji kaynok

Inrının % 62'sini petrol UrUnlerinin oluıturduğu ve yurt.  
i ç i  petrol Uretiminin %69'unun yabancı sermayel i  ıirket
lerce gerçek leıtiri ldiği gözönUne a l ı n ına , TUrkiye'nin 
enerji kaynakları Uzerindeyaboncı tekel lerin ve onların 
yer l i  ortak lar ı nın kurduklorı egemenliğin boyutları daha 
iyi onlaıılabi l i r .  Siyasal iktidarın bu egemenliği pekiı
tirme çabaları ise anun sınıfsal nitel iğini daha açık bir 
biçimde gözler önUne sermektedir. 

Petrol Yasası uyarınca faaliyet gösteren ya
"wlncı sermayel i  ıirketlerin 1965-74 döneminde kôr v e  
�ayri maddi haklar olarak yo' tdııına aktardıkları miktar 
1 , 6 mi lyar TL'nı  bulmakta. Di§er alanlarda çalııon ya
bancı sermayeli Jirketler hakk ı"lda stsy lenenler burada do 
geçer l i .  Öze l l ik l e ,  dUnya fiyatlarından yUksek ithal fi
yatları  yalu i l e yurtdııına değer aktarımı olgusu, son ay
lardak i olaylarla açık bir biçimde ortaya ç ı k tı . 

TUrk Paras ı n ı n  K ıymetini K orumaYasasına i 
l i ık i n  1 3  say ı l ı  karar uyarınca faaliyet gösteren yabancı 
sermayeli  ıirketlerdeki yaboncı sermaye payları konusun
da bilgi yok e l imizde. TüsiAD raporunda , " tamamı ya-
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uçların yeni söyle
iye 'dek i sosyalist ler bu konuda uzun uzun 

, belirl i sonuçları ortaya koydular .  Gide
y ı l ı nda , zamanın baıbakanı Demirel , yabancı 

konusundaki tartı�malar ı n ,  yabancı sermayenin 
Tlifkiye iye gelmemesine neden olduğunu i le
"sermayenin fevkolade nazik bir  konu" oldu

m ı ıtı . TüsiAD 
"sermayenin 

TüsiAD 
"sermayenin 

çal ı jlllasında yeralan baz ı 
uçlarla sosyalistlerin i leri sUrdUk leri arasın

benzerlikler var. Böylece, "amon, yabancı 
esi n ,  " diye örtbas edilmeye, giz lenmeye 
gerçek ler bir kez daha, hem de tekel ci 
ganında, ortaya k onuyor . Yeni ve önemli 

TüsiAD çal ıynas ında, yabancı sermaye i le 
temel yargının ve yapılan öneri leri n ise sosya list le

fark l ı  olduğunu belirtmrye gerek yok . 

NE GETiRiYORLAR? 
BugUn, yabancı sermayel i  �irketlerin TUrkiye! 

iyet/erini dUzenleyen Uç yasa var: (I) TUrk Para
ymetini Koruma Yasası çerçevesinde çıkarılan 1 3  

anlar Kurulu Karar ı ;  ( 2 )  6224 say ı l ı  Yabancı 
Teıvik Yasası ; ve (3) 6326 say ı l ı  Petrol Yasa

araıtırması esas olarak 6224 say ı l ı  yasadan 
yararlanan yabancı sermayel i  ıirketleri kapsamakta. 
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Tablo i 'de görUldU§U gibi .1951-73 döneminde 
sermayeyi teıvik yasaları uyarınca gelen yabon

1 , 5  mi lyor TL 'na yak laJmııt ır.  Yabancı serma
ıirketlerin yeniden yatırdıkları kôrlarını da hesaba 

1973 sonundo,sözkonusu ıirketlerin toplam 
lerinin 4 , 5  mi lyar TL 'na ulaJtığınl ve bunun 2 , 1  

yabancı sermaye olduğunu görUyoruz . Buna 
sermayeli ıirketlerdeki ortalama yabancı 
% 45 dolayındadır.  Boıka bir deyiı le ,  ya

sermaye, harekete geçirdi§i 2 , 4  milyar TL ' I ı k  yer
li sermayenin de katı lmasıyla, bugUn 4 , 5  mi lyarl ık bir 

tlesin d�rudan kontrolu al t ında bulundurmak 

Yabancı sermaye geliılerinin dUıuk dUzeyde 
belirtilen TüsiAD raporunda 

sermaye 
TüsiAD raporunda 

sermaye 
ıöy le doniyar:"Ya

sermaye) gösteriyor kendini . 1 951�2 arasında % 340lan 
bu oran,  1 963-73 1 963-73 1 9 döneminde iki  katına, % 68, ç ı k ı yor . 
Bu, bir yanda, sorunun bUrokratik enge l l emelerden doğ
madıg ın ı , öbUr yanda da, planıarda yabancı sermaye po
l i tikasını bel ir l emenin Ilolumlu" etk i l erini gösteriyor. 

NE GÖTÜRÜYORLAR? 
6224 Say ı l ı  yasadan yararlanan yabancı ser

maye l i  ıirketler, 1963-73 döneminde toplam olarak 779 
m i lyon TL 'nı kôr ve gayri maddi hak lar karıdığı olarak 
yurtdııına oktarmıılar 1 963-73 1 963-73 1 9 döneminin ii y d ı ndon 7 '  
sinde, oktarmoların gelen yabancı sermayeye oranının 
°b 80 ' i ,  dönem ortalamasın ın  ise % 60'1  aimas ı ,  yaban
cı sermaye yat ır ımlar ın ın ödemeler dengesi açıs ından o
lumlu soydabi lecek etkisinin ne den l i  kUçük olduğunu 
göstermekted ir , Kaldı  k i ,  yabancı sermayenin tUmU na
k i t  sermaye biçiminde gelmektedir .  1951 �8 arasında ge
len yabancı sermayeni n  ancak % 44 'u nak i t  sermaye idi . 
Eğer aynı oranların 1 968 1 968 1 9 sonrası ndado geçer l i  olduğunu 
varsayorsak , sadece i 963-73 dönem i nde yurtdı JI no yapı 
I.,n kôr ve gayri maddi hak oktarmalorı n ı n ,  1951-73 dö
neminde gelen nak it sermayeni n  üzerinde olduğu görU
l Ur .  Bu duru� da yukardaki yargıyı, gUçlendirir nite l ikte,  

"DÖviz KAZANCI"  MASAL! 
Zaman zaman, yabancı sermayeli  ıirketlerin, 

daha önce ithal edilenmal lorı yurtiç inde Uretmek sure
tiyle döviz kazancı sağladığı i leri sUrUlmekte. Burada , 
bu ıirketlerin emperya list tekel lerin Turkiye 'deki uzan
tı ları oldukları unutuluyar. Yabancı sermayel i ıirketle
rin önem l i  bir bölUmU, yurtdı ı ı ndaki ana ıirketten sağ
ladıkları hammadde veyarı -mamul mal ları k u l lanon, ge
nel l ik l e  montajcı niteliği ta�ıyan kuruluılard ı r .  

Sözkonusu hammadde v e  yarı -mamu l lerin i t
hal  fiyatlarının qenel olarak dUnya piyasa fiyatlor .. nın .. nın .. 
Uzerinde olduğu ise artık herkes ce b i l i nen bir gerçek . 
Örneğ i n ,  Turkiye'de i lôç sanayi inde faa liyet gösteren 
yabancı sermayeli  �irketleri n kul landıklorı i lôC; hammad
delerinin ithal fiyatlar ın ın  dUnya piyasa fiyatlarından 
yUksek olduğu ve bu fark ı n  bir maddede % 25400 'e var
dığı belgelenmiıt ir.  Dolayıs ıy la,  yabancı sermayenin 
ithalatın azalmasına yol açarak döviz kazancı sağladığı 
görUıU , yabancı sermaye lehine i leri sUrulen diğer sav
lar gibi , geçersizdir. 

1972 sonu itibariy le,  yabancı sermaye yatırım
larının yeniden yatırdan kôrlor ın ın  750 mi lyan TL oldu
ğu bi i i  nrnek ted i r .  1 963-731 963-731 9 dönemi nde yurtdlJına akta
rı lan kôrlar ise 665 mi lyonu bulmuıtur. Eğer bu ikisinin 
toplamı no, 1951 -62 orası nda yurtdııı no aktarı lan körlorı 
da ek/eye cek ek/eye cek ek/eye ol ursak , bulacağımız rakamı n  1951-73 dö
neminde gelen yabancı sermaye miktarı nı n çok Uzerinde 
olaca�ı açıkt ı r .  Bu ise yabancı sermayenin oldukça yUk -
sek kôr / ı l ık l a  çalııtığını gösterir.  

PETROL YASASıYLA GELE LER 
Petrol Ya$ası çerçevesindeki yabancı t ı r ım·  

"SADAKAT 
O LMUŞTUR. 
DOSTU BİR 

1960 sonrasında ise 
1971 y ı l

Inrının % 62'sini 
i ç i  petrol Uretiminin 
lerce gerçek leıtiri ldiği 
enerji kaynakları 
yer l i  ortak lar ı nın 
iyi onlaıılabi l i r .  
tirme çabaları ise anun 
biçimde gözler önUne 

Petrol 
"wlncı sermayel i  
�ayri maddi haklar 
1 , 6 mi lyar TL'nı  
bancı sermayeli Jirketler 
geçer l i .  Öze l l ik l e ,  
yatları  yalu i l e yurtdııına
lardak i olaylarla 

TUrk Para
l i ık i n  1 3  say ı l ı  karar 
sermayeli  ıirketlerdeki 
da bilgi yok e l imizde. 
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sermay e  

bone i sermayeli ve Uçude kendi a lanlarında yerli paza
rın yoklajık % 40'lnl e l inde bulunduran (çikalata,sabun 
ve deterjan / bi lgisayar kağıtları) Uç yabancı sermayel i  
kuruluıun" i lginç durumundan söz edi l iyor. B i l inen 
bir baıka öze l l i k  de , bu karar kapsamına giren ıirketle
rin 1964-74 dlıneminde yurtdljına 376,5mi lyan Tl 'nl kôr 
ve gayri maddi hok lor olorok oktord ık lorı . Bu ıirketlerin 
-iurumunun da öteki lere benzediği açık . 

PAZAR KAVGASı 
6224 Say ı l ı  yasadan yararlanan yabancı ser

mayenin ulkeler arasındaki dağ ı l ım ını gösteren Toblc 2 
i lginç bir gel iımeyi serg i l iyor. 1960 sonunda en bUyuk 
paya sahip ulke olon ABD, do ha sonraları federal Almon
yo'yo koptırdığı ilk sırayı , 1974'de yeniden ele geçir i
yor . Son y ı l lardaki bu de§iımelerin gerisinde, kapita
l ist dUnyoda 1972 sonrasında hız kazanan ekonomik bu
nal ımın daha do yoğunlaıtırdığı emperyalistler orası çe
I i ıki lerin yattığı söylenebi l i r .  Burada sözkonusu olon, 
bunal ım dönemlerinde y�unloJOn pazar kavgasıdır.  N i 
tek im,  1972-74 aras ı nda, kapitalist Avrupa ulkelerinin 
poyı % 71 ,6 'dan % 68 ,6 'ya duıerken , ABD 'nin poyı % 
14 ,3 'den % 17 ' , e  yUkselmekte. Yani, emperyal ist  ulke 
tekel lerinin pazar kavgaları no sahne olan ozgeliımiı Ui
�eıerden biridir TUrk iye . 

KESiMLERE GÖRE YABANCI SERMAYE 

TüsiAD raporundaH bi lgi lere g&e, 1974 sa
nımda, 6224say ı l ı  yasadanyararlananyabancı sermaye
(ı i n  % 87'si imalat sanayi inde, % 1I ,5 ' i  ise hizmetlerke
siminde faaliyet göstermekte id i .  Oysa , 1965 sonunda 
imalat sanayiinin yabancı sermaye iç indeki payı % 95, 
hizmetlerin ise % 2 idi . Demek k i ,  1965-74 arasındaki 
yabancı sermaye 9iriılerinin öneml ibir bölUmU hizmetler 
k�!ıimjne almuıtur. Burada ise turizm yatırımları i lk sıra
y ı  a l ıyor. Hunun temel nedt>· , ,sözkonusu dönemde tvriz
me veri len ağır l ık  ve bu olandaki yatırımların teıviki o l  -
r"uıtur . Oli ödemeler denge5i gUçluklerini çtlzmede tv-

rizme ağır l ık  veri lmesi , ulkenin kalkınma51nı dıı ge.!ii
melere, surek l i l iğ i  ve kararı ı l ığ ı  juphel i  dıı  kaynaklara 
bağlamakıan baıka bir sanuç vermiyor , Bııy leceJe TUr
kiye ekonomisinin dlia bağıml ı l ığ ın ı  artı rmakton öte git
mıyor. 

Hizmetler ke5iminde faal iyet gÖ5teren yaban
cı sermayel i  ıirketler içindeki yabancı sermaye payı % 
4! iken, bu oran imalat 5anayi inde % 44'e, tarımda % 
5'I 'e , madenc i l ikte i5e % 96'yo çıkmakta. Bu durum, ö
zel l ik le  modenci i ik alanındaki yabancı sermaye kontro
lunun boyutlarını gösteren öneml i  bir gösterge. 

imalat sanayi indeki yabancı sermayeetkisinin 
ve denetiminin derecesi ve boyutları TUsiAO araitırma
sında açık bir biçimde ortaya konuyor . Buna göre , ya
bancı sermayeye açık a l t  ke5imlerde, yabancı sermayeli 
ıirketlerin bu kesimlerdeki özel sektör cirosu içindeki 
poyı % 27'yi , istihdam içindeki poyı ise % ii 'i bulmak
tad ı r .  Yani yabancı sermaye,imalat sanayi i  içinde özel 
sektör Uretiminin 1/4'UnU aık ı n bir bölUmUnudolaysız o
larak kontrol etmektedir .  lisans, potent vf;. know-how 
onlaımaları denetimi gerçek leıtirmenin bir diğer yolunu 
oluıturur. TUrkiye 'nin henUz yatırım mal larını kendisinin 
Uretmediği ve i thal etmek zorunda olduğu, pek çok sana
yi  kuruluıunun hammadde ve yarı -mamul gereksinmeleri
ni ithalatla korıılodığı do hatırlanocak olursa, TUrkiye 
ekonomisinin nedenli dııo bağıml ı  olduğu açık bir biçim
de ortaya çıkar. Örneğ'in ,  öZ sermayesi 5 mi lyon i le50 
mi lyon TL arasında değiıen 904 i thalatçın ın 619'unun sa
nayici  alduğu bi l i nmektedir .  En bUyuk 128 ltlıalatç ın ın  
86 ' s ı  i se  tekelci sanayi iıletmeleridir. Yabancı ser
maye l i  ıirketlerin i istesine göz at ı ldığında, bunların pek 
çoğunun yer l i  tekelci sermaye çevreleriyle yakından i 

l ip<'i l i  olduğu görUIUr. Bunlar, hem Turkiye 'deki sanayi i n  
dııa bağıml ı l ığını , hem deyer l i ve yabancı teke llerin ne 
tslçUde bUtunleıtiğini gtss teri r • Zaten, emperyalizmin 
dıısol değil de içsel bir olgu olarak gtsrUlmednin nedeni 
de bu tUr i l iıki lerdir, 

TABLO: 3 
6224 SAYıLI KANUNDAN YARARLANAN YABANCi SERMAYENIN SEKTÖRE 

MeiLIMI ( % )  

G,da 

TUtOn 

ve 
cem 

ve Demirden MeıoUer 

larım v. 
ve 

Kaynak: ıUsIAD 1 . 139. 

OlAy KAZANÇ YOLLARI 

6,6 
1.2 

2/8 
12.9 
0.2 

17.9 

2,7 
1,3 

2,6 

1,6 

0,03 
0,07 

Tablo 3'de gllrUldUğU gibi , imalat sanayiinde'· 
ki yabancı sermayenin en yoğun olduğu kesim kimya sa
nayiidir.  Onu, sıras ıy la,  taııt araçları , tarım alet ve 
makinaları , elektrik makina ve gereçleri i le lastik s'ano
yii iz l iyor. Bu kesimlerin Uç ono öze l l iğ i  var: 

I -Esas alarok tUketim araç ve geçerleri Uret-
mekteler; 

2-iç pazara dönUk l er ;  
3-Uretim için gerek l i  hammadde ve yarı-ma

mullerin öneml i  bir bölUmUnU ithal etmekteler. 
Yabancı sermayel i  ıirketler i n bu kesimlerde

ki Ilzel sektllr satııları içindeki poyının aldukça yuk.ek 
alduğu ise Tabla 4'de gllrUIUyor. Buradaki 15 sektllrUn 
7'sinde, yabancı sermayel i  ılrketlerin sekttsrdeki özel 
ıirketlerin toplam sotııları içindeki payı % 25 ' in,  4 'Un
de ise % 50',1in Uzerinde. Ekonomik gel i ıme açısından 
bOyuk önem ta�ıyon bu sektörler yabancı tekel ler ve on
ların yerı i ortaklarıncokontrol ediliyor. Bu durumda ise, 
sözkonusu kesimlerin gelivnesinin bu tekel lerin çıkarları 
doğrul tusunda yıınlendiri leceği açık, 

Bu alanlardaki yatırımların temel amacı em
peryalist tekel lerin yeni .pazarlar elde etmesi ya do \oCI'I-

lAllal . 
iıY.AlAl SANAYiiNDOCi YA",,",O SUMAyui ShKUlut,., clllO vi 

ISTI�AMONCI 'AVI 

OI.I Se'.ltıı 
Clıo:ıw içJrd�i 
""' ( ""  7," 21 ,70 1.26 

1,25 

Öı..1 W:ıtıı 
IlIihdcım' lçi...w..1 Pgy' I ""! 

_.20 
33.33 
0,66 

2." 
11,62 3 •• 3 56,71 

�:� 
!::! 25,39 
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rolonları koruması . TUsiAO . araıtırmasında do benze 
bir gözlem yer olmakta: "Eskiden TUrkiye 'ye ihracatta 
bulunan firmalar, ithalat ikamesi devresinde ihracat ge
lirlerini kaybetmemek iç in yabancı sermaye yatırımları 
ıek l i nde TUrk iye 'ye gelmiılerd i r . "  

E TEKNOLOji" E İsrİHOAM 

Yabancı sermaye yatırımlarının istihdam so
rununun çözUmUne önem l i  bir katkıda bulunduğunu söy
lemenin de olanağı yok . ÇunkU, "yabancı sermaye e-

mekyoğunsekt&lerde lınemli  bir yer iıgal etmektedir. Se
çi len sektörlerde sermaye yoğundur . " Buna karıı l ı k, 
vabancı sermayenin teknoloji aktarımını n öneml i  bir ara
cı olduğu TUrkiye'nin teknolojik gel ivnesine katkıda 
bulunduğu g1SrUjUnUn yanl ıı l ığı da Çeıi t l i  iktisatç ı larca 
kanıtlanmııtır, Örneğin,  Prof. GUlten Kazgan, TUrk i
ye'ye gelen yabancı sermayenin yeni teknoloji aktarı cı 
bir rol oynamadığını göstermiıtir. 

Tabla 4'Un ortaya kayduğu bir baıka algu ise, 
yabancı sermayel i  ıirketlerdeki kiıi baıına cironun, iki 
sektör dııındo, sermayesini ı ,  tUmU yer l i  olan ,irketlere 
oranla oldukça yuksek olduğu, Bunun ano nedenlerinden 
biri , daha önce de belirtildiği gibi , yabancı sermayenin 
sermaye yoğun sektörleregitmesi ve emekten tasarruf et
mes i .  Bundan daha da Ilneml i  olan bir nedeni rO"SIAO 
araıtırmosı ıöyle belir lemekte: " ithalat ve montaj yolu 
ile yabancı sermayenin cirosu ıivniı bulunmaktadır .  i i  

Böylece, yabancı sermayeli ıirketlerin ithalata da
yal ı montajcı nitelikleri bu kez de tekelci sermayenin 
sözculerince belgeleniyor. 

SONUÇ 

Özetleyecek olursak , yabancı sermaye yatı
rımlarının TUrk iye'ni n dııa bağıml ı l ığ ını  artırmaktanboı
ko bir sonuç vermediğini , TUrkiye'yi giderek ortan bir 
ölçUde yer l i  veyaboncı tekelci sermayenin denetimi a l
tı na  soktuğunu sııylemek gerek , 

Yaboncı sermaye , ya toketim malı ya do ta
rım araçları gibi iç  pazarı geni" kôr l ı l ı k  oranı yUksek 
bazı mal l arı uretmek iç in gelmekte, kurulan iıletmeler 
yurtdııından getirilen hammadde veya yarı-mamullerin 
bir oraya getiri Imesinden öte bir Uretim faaliyetinde bu
lunmamaktadı r .  80 montojcı niteliğin sonucudur k i ,  ya
boncı sermayenin ödemeler denges i ,  istihdam ve tekno
loji oktarımı gibi konularda olumlu etkisi yo olmamakta 
ya do çak s ınır l ı  kalmaktodır, TüsiAD araıtırmaSlnın i l 
ginç olon yanı , b u  sonuçların yeni bilgi lerin ııığı alt ın
da da geçerl iklerini sUrdUrduklerini g!lstermesi .  Bu bul
gulara dayanılarak geliıtirilen ve yabancı sermayeye 
karıı " açık-kesin-devaml ı " bir poli tika iz lenmesi ge
rektiğini savunan TüsiAD Ilnerisi he yer l i  tekelci .er
mayenin iıbir l ikçi  niteli�jini birkez daha sergi lemekten 
Ille geçmiyor , 

di a lanlarında yerli paza
bulunduran (çikalata,sabun 

kağıtları) Uç yabancı sermayel i  
durumundan söz edi l iyor. B i l inen 

kapsamına giren ıirketle
yurtdljına 376,5mi lyan Tl 'nl kôr 

oktord ık lorı . Bu ıirketlerin 
benzediği açık . 

KAVGASı 
yasadan yararlanan yabancı ser

dağ ı l ım ını gösteren Toblc 2 
yor. 1960 sonunda en bUyuk 
ha sonraları federal Almon

1974'de yeniden ele geçir i
de§iımelerin gerisinde, kapita

hız kazanan ekonomik bu
yoğunlaıtırdığı emperyalistler orası çe

i l i r .  Burada sözkonusu olon, 
y�unloJOn pazar kavgasıdır.  N i 

kapitalist Avrupa ulkelerinin 
duıerken , ABD 'nin poyı % 

yUkselmekte. Yani, emperyal ist  ulke 
no sahne olan ozgeliımiı Ui

YABANCI SERMAYE 

daH bi lgi lere g&e, 1974 sa
danyararlananyabancı sermaye

% 1I ,5 ' i  ise hizmetlerke
id i .  Oysa , 1965 sonunda 

sermaye iç indeki payı % 95, 
Demek k i ,  1965-74 arasındaki 

larak kontrol etmektedir .  lisans, potent vf;. know-how know-how know-ho
onlaımaları denetimi gerçek leıtirmenin bir diğer yolunu 
oluıturur. TUrkiye 'nin henUz yatırım mal larını kendisinin 
Uretmediği ve i thal etmek zorunda olduğu, pek çok sana
yi  kuruluıunun hammadde ve yarı -mamul gereksinmeleri
ni ithalatla korıılodığı do hatırlanocak olursa, TUrkiye 
ekonomisinin nedenli dııo bağıml ı  olduğu açık bir biçim
de ortaya çıkar. Örneğ'in ,  Örneğ'in ,  Örneğ' öZ sermayesi 5 mi lyon i le50 
mi lyon TL arasında değiıen 904 i thalatçın ın 619'unun sa
nayici  alduğu bi l i nmektedir .  En bUyuk 128 ltlıalatç ın ın  
86 ' s ı  i se  tekelci sanayi iıletmeleridir. Yabancı ser
maye l i  ıirketlerin i istesine göz at ı ldığında, bunların pek 
çoğunun yer l i  tekelci sermaye çevreleriyle yakından i 

l ip<'i l i  olduğu görUIUr. Bunlar, hem Turkiye 'deki sanayi i n  
dııa bağıml ı l ığını , hem deyer l i ve yabancı teke llerin ne 
tslçUde bUtunleıtiğini gtss teri r • Zaten, emperyalizmin 
dıısol değil de içsel bir olgu olarak gtsrUlmednin nedeni 
de bu tUr i l iıki lerdir, 

TABLO: 3 
6224 SAYıLI KANUNDAN YARARLANAN YABANCi SERMAYENIN SEKTÖRE 

MeiLIMI ( % )  

G,da 

TUtOn TUtOn 

ve 
cem 

ve Demirden MeıoUer 

larım v. 
ve 

Kaynak: ıUsIAD 1 . 139. 

OlAy KAZANÇ YOLLARI 

6,6 
1.2 

2/8 
12.9 
0.2 

17.9 

2,7 
1,3 

2,6 

1,6 

0,03 0,03 0,0
0,07 0,07 0,

Tablo 3'de gllrUldUğU gibi , imalat sanayiinde'· 
ki yabancı sermayenin en yoğun olduğu kesim kimya sa
nayiidir.  Onu, sıras ıy la,  taııt araçları , tarım alet ve 
makinaları , elektrik makina ve gereçleri i le lastik s'anos'anos'
yii iz l iyor. Bu kesimlerin Uç ono öze l l iğ i  var: 

I -Esas alarok tUketim araç ve geçerleri Uret-
mekteler; 

2-iç pazara dönUk l er ;  
3-Uretim için gerek l i  hammadde ve yarı-ma

mullerin öneml i  bir bölUmUnU ithal etmekteler. 
Yabancı sermayel i  ıirketler i n bu kesimlerde

ki Ilzel sektllr satııları içindeki poyının aldukça yuk.ek 
alduğu ise Tabla 4'de gllrUIUyor. Buradaki 15 sektllrUn 
7'sinde, yabancı sermayel i  ılrketlerin sekttsrdeki özel 
ıirketlerin toplam sotııları içindeki payı % 25 ' in,  4 'Un
de ise % 50',1in Uzerinde. Ekonomik gel i ıme açısından 
bOyuk önem ta�ıyon bu sektörler yabancı tekel ler ve on
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rolonları koruması . TUsiAO . araıtırmasında 
bir gözlem yer olmakta: "Eskiden TUrkiye
bulunan firmalar, ithalat ikamesi 
l ir lerini kaybetmemek iç in yabancı 
ıek l i nde TUrk iye 'ye gelmiılerd i r . "  

E TEKNOLOji" NOLOji" NOLOji

Yabancı sermaye yatırımlarının 
rununun çözUmUne önem l i  bir katkıda 
lemenin de olanağı yok . ÇunkU, 

mekyoğunsekt&lerde lınemli  bir yer
çi len sektörlerde sermaye yoğundur
vabancı sermayenin teknoloji akta
cı olduğu TUrkiye'nin teknolojik 
bulunduğu g1SrUjUnUn yanl ıı l ığı da Çeıi
kanıtlanmııtır, Örneğin,  Prof. GUlten 
ye'ye gelen yabancı sermayenin 
bir rol oynamadığını göstermiıtir. 

Tabla 4'Un ortaya kayduğu 
yabancı sermayel i  ıirketlerdeki kiıi 
sektör dııındo, sermayesini ı ,  tUmU 
oranla oldukça yuksek olduğu, Bunun 
biri , daha önce de belirtildiği gibi
sermaye yoğun sektörleregitmesi 
mes i .  Bundan daha da Ilneml i  olan 
araıtırmosı ıöyle belir lemekte: " i
ile yabancı sermayenin cirosu ıivniı 

Böylece, yabancı sermayeli ıirketlerin 
yal ı montajcı nitelikleri bu kez de 
sözculerince belgeleniyor. 

SONUÇ 

Özetleyecek olursak , 
r ımlarının TUrk iye'ni n dııa bağıml
ko bir sonuç vermediğini , TUrkiye'yi 
ölçUde yer l i  veyaboncı tekelci serma
tı na  soktuğunu sııylemek gerek , 

Yaboncı sermaye , ya 
rım araçları gibi iç  pazarı geni" kôgeni" kô
bazı mal l arı uretmek iç in gelmekte, 
yurtdııından getirilen hammadde 
bir oraya getiri Imesinden öte bir Uretim 
lunmamaktadı r .  80 montojcı niteliğin 
boncı sermayenin ödemeler denge
loji oktarımı gibi konularda olumlu 
ya do çak s ınır l ı  kalmaktodır, TüsiAD 
ginç olon yanı , b u  sonuçların yeni 
da da geçerl iklerini sUrdUrduklerini 



Türkiye 'de kapitalist pazarın 

daralması 

TÜRKiYE'DE KAPiTALisT PAZARıN MUTLAK OLARAK 
GENişLE Di�i ,  AMA 1960'LARIN ORTALAR ıNDAN BU 
YANA GÖRELi OLARAK DARALDI�I GÖZLENiYOR . 
BU DARALMAN ıN,  YAK ıNDA FAZLA-ÜRETiM BUNA
lıMıNA DÖNÜŞMESi iHTiMALi VAR. ELDEKi VERiLE
RE GÖRE, PAZAR DARALMASI NDAN EN ÇOK ETK iLE
NEN ÜRETiM DAlı TEK STiL SANAyi i . BUNAL lMIN YÜ
KÜNÜ EMEKÇi S I N I F  VE TABAK ALARIN OMUZLARı NA 
YÜKLEME TERTipLE�iNE GiRişEN TEKELCi BURJUVAZi
YE KARŞI iLERici GÜÇLER UYANıK OLMAK ZORUNDA. 

TUrkiye'de kapitalist pazarın da
raldığından sık sık söz edilir oldu. 
Bu gerçekten Inkar edilemeyecek bir 
olgu. Ancal', Mark.ist literatUrde 
20-25 yıl önce yapılan bır yanlışlığı 
TUrkiye ıçın de tekrarlamamak ve bu 
kon',daki tartışmaların daha sağlam 
temeller üzerinde yükselmesine yar
dımcı olaı,Umek için, kapitalist paza
rın mutlak ve göreli (relatif) kapasi
tesi arasında bir ayırımyapılması ve 
sorunun bu yöniiyte ele alınması ge
rektiği kanısındayız. 

GÖRELi KAPASiTE 
Kapitallst pazarın mutlak kapasl

tesını �n Iyi açıklayan gösterge, ka
pitalist üretim sürecinde üretilen 
malların miktarıdır. Bir ekonomide 
kapltaUzm ön"esi üretim biçimleri 
ne denll güçlü Ise kapitaUst pazarın 
mutlak kapasitesi de toplam pazar ka
pasitesine göre o denli azd ır. İleri 
kapitalist ülkelerde, toplam pazar 
kapasitesi lle kapitalist pazar kapa
sitesi arasındaki fark son derece az 
iken. üçUncü dUnya ülkelerinde bu 
fark dalıa büyüktür. 

MUTLAK KAPASİTE 
Kapitalist pazarın görell kapasi

tesi Ise. kapitalist üretim sürecinde 
üretılen malların satılabilme olanağı 
tarah ndan bellrlenir. Tarıhselolarak. 
kapitalist pazarın mutlak olarak bü
yüme si, mevcut kapltallst üretken ka
pasiteııin genişmtilmesi ve bağımsız 
küçük üretlcllerın prolet�rleşmesl 
sonucu O�IJ9tuC. Belirli tarihsel dö
r..emlerde. k2pit3list pazarın hem mut
lak hem de göreli olarak genişlediği 
gözlenmiştir. K"pltalizmln bunalım 
dönemlerinin ba�larıgıcında Ise mut
lak kapasite (eskisine göre daha d. 
yavaş olsa bile) artarken. göreli ka
pasite (yaııJ üretılen deı;erlerln ger
çekleşmesl) azalır. Bunalım derlnleş
tlkçe, kapitaUst pazarın hem mutlal; 
hem de göreU kapasıtesı küçülür. 

KAPiTALİzMiN TEMEL 
ÇELişKisi 

Göreli pa.,r kapasitesinin azal
ması, kapitalizmin temel çelişkisi 
olan, üretimin toplumsallığı ve mUl
klyetın özel kapltaUst nlteUğl arasın
daki çeliıjldnln bır sonucudur. Daha 
çok artık değer üretmek için çaba la
yan kapitaUstler üretlml arttırırken, 
bir taraftan da ra!dplerlne karşı daha 
avantaj lı duruma geçmek ıçın üretım 
maUyetlerini düşUrmeye çalışırlar. 
Mal!yetlerln düşUrülmesi çeşitI! yol-
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larla gerçekleştiriUr. Ama bu yolla
rın hepsi de üretilen malların içerdiği 
emek zamanının ve dolayısıy'a işçi 
sınıfının ulusalgelirdeki payının azal
masıyla sonuçlanır. Bu ise burjuva 
Iktlsat ku ram ının "efektif talep" diye 
adlandırdığı halkın satın alma gücunü 
azaltır. Böylece. kapitalist pazarın 
mutlak kapaSitesi artmış fakat göreli 
kapasitesi azalmış olur. Göreli kapa
sitenin azalması giderek mutlak ka�a
sitenin de azalması sonucunu doğurur. 

Fazla-Uretim bunalımının başla
ması ve derinleşme sine en çok katkı
da bulunan etken sabit sermayenin 
genişlemesi ve yenilenme sidir. Ser
maye yatırımlarının, pazara sunulan 
malla.rın mUdarını çabucak artıracak 
biçimde yapılması (fabrikalar vb. ) 
bunalımın başl • .ması ıçın gerekU ko
şuUarı dahil çabukolgunlaştırır. Eğer 
sermaye yatırımları büyük ölçüde 
altyapı tesi slerine (karayolları, de
miryolları. vb. ) ayrılmışsa bunalı
mın '>aşlaması daha geclkeblllr. 

Fazla-üretım bunalımının ilk gös
tergeleri. halkın satın alma gücünUn 
azalmaya ve buna bağlı olarak da mal 
stokLarının artmaya başlamasıdır. 
Stok artışları öncelikle dayanıklı tü
ketim mallarında görU:Ur ve 6iderek 
'.orunlu Ihtiyaç maddeleri stokları da 
8ı'tmaya başlar. 

GERÇEK işçi ÜCRETLERi 
TUrklye'de göreli bır pazar da

ralmasının başladığını bütun yönleri 
ile gösterecek verilere sahip değiliz. 
Fakat, gerçek işçi ücretlerinin gide
ı'ck düşmesi ve imalM sanayii üreti
ci staklarındakl hızlı artış, TUr'dye
de kapltallsl pazarın göreU olarak 
daralmaya başladığını gösteriyor. 
Sosval Sigortalar Kıırumu'nun yayın
ladığı Istatl sllklere göı e. slgortalı 
l şçHerin ortalama günıuk nominal 
(parasal) ücretleri 1969 yılında �2 11-
ra Ucen, 1973 yılında 54 I1raya yük
selmlştlr. Sigortah Işçilerin beş yıl'da sağladıkları bu ücret artışının, 8t� 
gortasız işçiler tarafından da sağlan
ması olanağı yoktur. Eğer slgortasız 
Işçiler de hesaba katılı ı·sa. nomlnal 
ilereUardeki artışın aslıncla bu kadar 
çok olmadığı orta)'a çıkacaktır. 

Nomlnal ücret diye Işçilerin eU· 
ne geçen paraya denir ve bu. pRranın 
satınr.lma gücü, yanı "efektif ı"lep" 
hakkında bize hiç bır flki� vermez. 
Satın alma gücü hesaplanırken I şçile
rin tükettiği malların fiyatlarında o lım 
artışlar gdzönUne alınmalıdır. Tablo 
l'de 1939'dan 1973'e kadar sıgorta lı 
l şçllerin ortalama nom inal lieretlarl 

sorunu 

ve bunların tUketlci endeksleriyle bu
lunmuş gerçekdeğerleri göstertlmiş
tlr, 

Yıllar 

1969 
1D70 
1971 
1972 
1973 

T A B L O I 
Nomlnal G<>rçek 
Vcretler 

32. 13 30. 51 
35. 32 30. 11 
39. 32 28. 37 
43. 88 27. 52 
54. 41 27. 74 

Nomlnal ücretlerin artması işçi 
sınıfına hiçbir şey getırmemiş. tam 
tersine, fl) atların ücretlerden daha 
hızla artması sonucu, gerçek ilcret
Icr hızla dUşmüştür. Bir işçlnln 1973 
yılında aldığı 54 lira, aslında. aynı 
I şçinin 1969 yılında aldığı 32 Uradan 
daha az satın alma gücüne sahiptir. 
Sigortasız işçile r d e ortalamaya dahil 
ed1l1rse, nominal ücretlerdekl artı ş 
azalacak ve geı .;ek ileretlerm daha d a  
fazla düştüğü görülecektir. ( B u  i se  

d e ,  yardımcı malzeme, yakıt. mamul 
ve yarımamul madde stokları gel1r. 
Hammadde, yardımcı' malz(...me ve 
yakıt stoklarının artışı da bir derece
ye kadar pazar daralmasının göster
gesi olarak alınabiUrse de bu artıf1ll 
bunalımı tümüyle yansıttığı 8ÖyleD�
mez; çünkü bu tUr stoklar bu madde
lerin ithalatının aüzenU olmamasına 
karşı bir tedbir olarak elde tutulabi
leceği gibi spekülatlf amaçlarlada 
blrlktlrlyor olabilir. 

Mamul ve yarımamul maddeler 
stoklarındald artı şlar i se göreli pazar 
daralmasının eıı Iyi göstergesidirler: 
çünkü bu mallar. satı lmak veya üre
tlmi genişletmek ıçın girdi olarak 
kullanılmak üzere üretll1rler. Satıla
mıyorlar Ise bunun nedeni toplumun 
satın alma gücünUn azalmasıdır. 

TUrklye'de özel ve karr.u sektörü 
elinde biriken mamul ve yarımamul 
madde stoklarını Incelerken, büvUk 
Imalat sanayii diye tanımlanan ve LO 
veya daha fazla Işçi çalıştıran üretı", 
blrimlertnde yığılan stokları gözönü
ne aldık. Tablo 2. de bu hesaplama
nın soouçları gösterilmiştir. 

TABLO 2: Büyük İmalat Sanayi! Mamul-Yarımamul Madde stokları ( Mılyar TL 

TABLO 2,: Büyük İmalat Sanayii, Mamul- Yarımamul Madd� Stokları (�myar T� 
Yıllar Stoklar Kamu Sektörü ÖZel Sektör 
1962-1964 ortl. 3. 6 2. O 1. 6 
1965-1967 ortl. 5. O 2. 7 2. 3 
1968- 1970 ortl. , 7 O 3 3 3. 7 
1971-1973 ortl. 13. 6 6. 8 6. 8 

fiyat artlt:Jlarının önlenmesi için ve
rilmesi gereken milcadelenin np. denlt 
zorunlu olduğunu kanıtlamaktndır). 

Emekçi sınıf ve tabakalar arasın
da en örgütlU ve ekonomik çıkarları

. nı savunma açı sından en etkili sınıf 
olan Işçi s,"ıfının durumu böyle kötü
ye gidiyorsa. örgütsüz olan veya ör
gütlenmeleri yasalarla engellenen di
ğer emekçi kltlelerin ne denli zo,.. ko
şullar altında bulunduğu kendiliğinden 
ortaya çıkar. Bütün bunların anlamı 
şudur: TJrıdye'de kapitalist pazarın 
mutlak kapnsitesi artsa bile (ki veri
ler gerçekten bunun böyle olduğunu 
gösteriyor ) göreli kapasitesi azal
maktadır.  TUrldye burjuvazisi. özel
I1kle büyük sanayi b�rjuvazlsl, üret
ti!;,! artık ele!!;erl gerçekleştirememek
te. phza .. da satamamaktadır; çUnkü 
üretılcn malların en belli başlı tüke
ticisi olan emekçl sınıf ve tabakaların 
satın alma gücü giderek azalmaktadır. 
Tekelci burjuvazinin doymak bilmeyen 
kar hıı'sı, bır fazla-üretım bunalımı
run tcmaUerini atmaktadır. 

STOKLARDAKi ARTıŞ 
Bu bunalıının başlıca göstergesi 

olan stek ar'ışları 1969'dan bu yana 
hızlanmıştır. stoklardaki değişmele
ri bütünüyle gösteren veriler TUrld
ye'de loplanmıyor. Devlel islallstlk 
'Enst1tUsü'nün yaptığı çalışmalar tlca
rel sektörUndeki stok değişmelerini 
kapBa",ıyor, yalnız özel ve kamu sek
töründeki üretici stoklarını gözönüne 
alıyor, Bu büyük eksikliğe rağmen 
veriler, yıl sonu stokları deAerleri
nin sürekli olarak arttığını gösteriyor; 
tlretici stokları deyince akla hnmmad-

!lÜl'lik imaıa\ sanayıl stokl.rına. 
madenenık. enerjı '  tarım. hayvancı
lıkve bankacıl:k sektörlerindeki stok
lar da eklen'rse tabloda gösterilen 
değerler daha da yilkselecektlr. Da
ha öncede beıırllldiği gibi TUrkiye'de 
ticaret sektörUndeki mamul ve rarı
mamul maddeler stoklarının artı 'I 
hesaplanmıyor. HalbukI. bunalımın 
başlaması ve gör�1i pflzar kapasite
sinin daralmasının ilk belirtHeri. 
toptan ve parakendeci tüccarların e
linde stokların birikmesiyle orta\"a 
çıkar. Satı lamayan mallar dükkanla�
da ve toptancı tüccar depolarında bi
rlkmeye başlar. Eğer bu tUr stok ar
bşlarını da hesaba . katmak mümkUn 
olsaydı tabloda 'gösle -Ilen stokdeter
lerı kuŞh"llSUZ çokdaha yük""k ol.cak
b .  

Tabloda" görlileb,ıeceği gıbı bü
yük Imalat sanayiinde stoklar sürek
li ole.rak a�tmış ve 1971-1973 vılları 
arasında 1962-19&1 )'ılları ort�lama
sının hemen hemen dört katına eri,
miştir. 1969 yıhna ı:elinceye dek ka
mu sektörü elinde biriken sloklar ö
zel sektör stoklarından daha fazla,'
ken bu yıldan sonra özel sektör stok
ları daha itızia büyi.imeye başlamış \'1' 
1973 yılına gel1nce" e dek ö,el sektör 
stokları kamu sektörlınden daha üst 
düzeyde seyretnıiştir, 1073 yı lında 
her Iki sektörün �e stokları birbirine 
eşit sayılabHecek Inikl3rlara ulaşmış
l:r. YIIDI, genel ı;idlş a;ı sından kamu 
sektörü de özel sektör kadar mal .a
tamama sorunuyla karşı karşıyadır. 

Stoklardaki artışların büyük Ima
lat sanayii alt sektörleri arasındaki 
dağılımını gösteren Istatlsııklerln 
mevcut olmasına knrşılık, mal veya 
mal gruplarında meydana gelen stok 

kapitalist pazarın da
sık sık söz edilir oldu. 

Inkar edilemeyecek bir 
Mark.ist literatUrde 
yapılan bır yanlışlığı 
tekrarlamamak ve bu 

tartışmaların daha sağlam 
yükselmesine yar

için, kapitalist paza
ve göreli (relatif) kapasi

ayırımyapılması ve 
yöniiyte ele alınması ge

kanısındayız. 

KAPASiTE 
pazarın mutlak kapasl

açıklayan gösterge, ka
sürecinde üretilen 

miktarıdır. Bir ekonomide 
üretim biçimleri 

kapitaUst pazarın 
de toplam pazar ka

denli azd ır. İleri 
ülkelerde, toplam pazar 

kapitalist pazar kapa
fark son derece az 

dUnya ülkelerinde bu 
tür. 

KAPASİTE 
pazarın görell kapasi

üretim sürecinde 
malların satılabilme olanağı 

bellrlenir. Tarıhselolarak. 
mutlak olarak bü

kapltallst üretken ka
şmtilmesi ve bağımsız 

küçük üretlcllerın prolet�rleşmesl 
Belirli tarihsel dö

k2pit3list pazarın hem mut
olarak genişlediği 

K"pltalizmln bunalım 
�larıgıcında Ise mut

(eskisine göre daha d. 
artarken. göreli ka

üretılen deı;erlerln ger
Bunalım derlnleş

pazarın hem mutlal; 
göreU kapasıtesı küçülür. 

iN TEMEL 
ÇELişKisi 

kapasitesinin azal
kapitalizmin temel çelişkisi 

toplumsallığı ve mUl
kapltaUst nlteUğl arasın

larla gerçekleştiriUr. Ama bu yolla
rın hepsi de üretilen malların içerdiği 
emek zamanının ve dolayısıy'a işçi 
sınıfının ulusalgelirdeki payının azal
masıyla sonuçlanır. Bu ise burjuva 
Iktlsat ku ram ının "efektif talep" diye 
adlandırdığı halkın satın alma gücunü 
azaltır. Böylece. kapitalist pazarın 
mutlak kapaSitesi artmış fakat göreli 
kapasitesi azalmış olur. Göreli kapa
sitenin azalması giderek mutlak ka�a
sitenin de azalması sonucunu doğurur. 

Fazla-Uretim bunalımının başla
ması ve derinleşme sine en çok katkı
da bulunan etken sabit sermayenin 
genişlemesi ve yenilenme sidir. Ser
maye yatırımlarının, pazara sunulan 
malla.rın mUdarını çabucak artıracak 
biçimde yapılması (fabrikalar vb. ) 
bunalımın başl • .ması ıçın gerekU ko
şuUarı dahil çabukolgunlaştırır. Eğer 
sermaye yatırımları büyük ölçüde 
altyapı tesi slerine (karayolları, de
miryolları. vb. ) ayrılmışsa bunalı
mın '>aşlaması daha geclkeblllr. 

Fazla-üretım bunalımının ilk gös
tergeleri. halkın satın alma gücünUn 
azalmaya ve buna bağlı olarak da mal 
stokLarının artmaya başlamasıdır. 
Stok artışları öncelikle dayanıklı tü
ketim mallarında görU:Ur ve 6iderek 
'.orunlu Ihtiyaç maddeleri stokları da 
8ı'tmaya başlar. 

GERÇEK işçi ÜCRETLERi 
TUrklye'de göreli bır pazar da

ralmasının başladığını bütun yönleri 
ile gösterecek verilere sahip değiliz. 
Fakat, gerçek işçi ücretlerinin gide
ı'ck düşmesi ve imalM sanayii üreti
ci staklarındakl hızlı artış, TUr'dye
de kapltallsl pazarın göreU olarak 
daralmaya başladığını gösteriyor. 
Sosval Sigortalar Kıırumu'nun yayın
ladığı Istatl sllklere göı e. slgortalı 
l şçHerin ortalama günıuk nominal 
(parasal) ücretleri 1969 yılında �2 11-
ra Ucen, 1973 yılında 54 I1raya yük
selmlştlr. Sigortah Işçilerin beş yıl'da sağladıkları bu ücret artışının, 8t� 
gortasız işçiler tarafından da sağlan
ması olanağı yoktur. Eğer slgortasız 
Işçiler de hesaba katılı ı·sa. nomlnal 
ilereUardeki artışın aslıncla bu kadar 
çok olmadığı orta)'a çıkacaktır. 

Nomlnal ücret diye Işçilerin eU· 
ne geçen paraya denir ve bu. pRranın 

hiçbir şey getırmemiş. 
tersine, fl) atların ücretlerden daha 
hızla artması sonucu, gerçek ilcret
Icr hızla dUşmüştür. Bir işçlnln 1973 
yılında aldığı 54 lira, aslında. aynı 
I şçinin 1969 yılında aldığı 32 Uradan Uradan Ura
daha az satın alma gücüne sahiptir. 
Sigortasız işçile r d e ortalamaya dahil 
ed1l1rse, nominal ücretlerdekl artı ş 
azalacak ve geı .;ek ileretlerm daha d a  
fazla düştüğü görülecektir. ( B u  i se  

mıyorlar 
satın alma 

TUrklye'de 
elinde biriken mamul 
madde 
Imalat 
veya 
blriml
ne aldık. 
nın soouç

TABLO 2: Büyük İmalat Sanayi! Mamul-Yarımamul 

TABLO 2,: Büyük İmalat Sanayii, Mamul- Yarımamul 
Yıllar Stoklar Kamu 
1962-1964 ortl. 3. 6 2. 
1965-1967 ortl. 5. O 2.
1968- 1970 ortl. , 7 O 3 3 
1971-1973 ortl. 13. 6 6.

fiyat artlt:Jlarının önlenmesi için ve
rilmesi gereken milcadelenin np. denlt 
zorunlu olduğunu kanıtlamaktndır). 

Emekçi sınıf ve tabakalar arasın
da en örgütlU ve ekonomik çıkarları

. nı savunma açı sından en etkili sınıf 
olan Işçi s,"ıfının durumu böyle kötü
ye gidiyorsa. örgütsüz olan veya ör
gütlenmeleri yasalarla engellenen di
ğer emekçi kltlelerin ne denli zo,.. ko
şullar altında bulunduğu kendiliğinden 
ortaya çıkar. Bütün bunların anlamı 
şudur: TJrıdye'de kapitalist pazarın 
mutlak kapnsitesi artsa bile (ki veri
ler gerçekten bunun böyle olduğunu 
gösteriyor ) göreli kapasitesi azal
maktadır.  TUrldye burjuvazisi. özel
I1kle büyük sanayi b�rjuvazlsl, üret
ti!;,! artık ele!!;erl gerçekleştirememek
te. phza .. da satamamaktadır; çUnkü 
üretılcn malların en belli başlı tüke
ticisi olan emekçl sınıf ve tabakaların 
satın alma gücü giderek azalmaktadır. azalmaktadır. azalmakta
Tekelci burjuvazinin doymak bilmeyen 
kar hıı'sı, bır fazla-üretım bunalımı
run tcmaUerini atmaktadır. 

STOKLARDAKi OKLARDAKi OKL ARTıŞ 
Bu bunalıının başlıca göstergesi 

olan stek ar'ışları 1969'dan bu yana 
hızlanmıştır. stoklardaki değişmele
ri bütünüyle gösteren veriler TUrld
ye'de loplanmıyor. Devlel islallstlk 
'Enst1tUsü'nün yaptığı çalışmalar tlca

!lÜl'lik 
madene
lıkve
lar da 
değerler 
ha ön
ticaret 
mamul 
hesaplanmıyor. 
başlaması 
sinin 
toptan 
linde 
çıkar. 
da ve 
rlkmeye 
bşlarını 
olsaydı 
lerı kuŞh
b .  

Tabloda" 
yük Imalat sanayiinde 
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miştir. 
mu sektörü 
zel sektör 
ken bu 
ları daha 
1973 
stokları 
düzeyde 
her Iki 
eşit sayılabHecek 
l:r. YIIDI, 



Demokrasi mücadelesi 
ve CHP 

ALi METiN 

CHPiye gereğinden çok umut bağl ı yon "sosyal istler" var. Bir de CHP'yi 
e l l erinin tersiyle bir yona i tiveren "sosyalist ler " :  Birinci guruptak i ler i çin söy_ 
lenecek çok ıey yok . ÇUnkU sorun daha çok bireysel .  Bunların bUyUk bölUmU 
12 Mart döneminin verdiği korkuyu, ezi lmiıl iği 50 kUsUr y ı l l ı k  ve ıeo kUsUr 

m i l letveki l l i  bir portinin iç inde yenmek isteyenler . Ama sorulduğunda, "o�o 
mo" l ardan, ii taktik'" lerden bahsedecek lerd i r .  Hiç kulak osmamal ı . Bunlar, 
sosyalist hareketin dljına dU�en kiı i ler .  Bir bölUmUnUn CHP'Jen bile tecrit 
olunması gerek . 

ikinci guruptak i ler iç in söylenecek çok ıey var. Bu gruptaki l erin Çı 
k t ı  nokta ları fark l ı . Bir tanesi b i l inçsiz l i k .  Sosyalist harekette, demokrasi mU
codelesini n, demokratik gUçlerle cephe bir l iğinin öneminin kovranmomosı . K i 
ıi leri, CHP'nin kayıtsız bir yana i t i lmesine götUren eksik l ik  bu . Görünü�te 
" inanml� l ık",  " uzla�ıcı olmama ii ;gerçekte ise b i l inçsiz l ik ten kaynak la
nan bir sektarizm ya da kesk in l ik . 

Bo�ka bir çık ı�  noktası do, güçsUz IUğUn, tabans ız l ığ ın  verdiği hırs . 
" Tabans ız i ık il ,  korkakl ı k  anlamında değ i l ; k i t le  tabanına sahip olamamo an
lomında. Böyle sol gruplar iç in CHPd�manlığı adeto bir kuvvet �ır ıngos ı .  Dü�
mon icat edip sovo�ıyorlar . Ve bununla kendi var l ı k larını hak l ı  ç ıkarabi l iyor
lar . " SavCIlacak ne çok cephemiz var" diye kendi kendilerine avunuyorlar. 

BUtün bunların dı� ı nda, sosyalistler var . Onlar CHP'ye kapı lanmıyor
lar . ÇUnkü, CHP'den ne ç ık ıp  ne �ıkmayacağ ın ı  bi l iyorlar. Üstel ik  kor
kak do deği l ler . CHP'yi bir yana i tmiyorlar. ÇUnkü, bağıms ız l ık, demokrasi \e 
sosyalizm mücadelesi..nde demokratik örgUt ve güçlerin önemini kavraml�lor. 
Ve nihayet CHP i l e  gölge boksu yapmaya ihtiyaç duymuyor lar . ÇUnkU yapa
cak öneml i i�leri var, tabanıarı var. 

Sosyal istler, CHP'yi nası l değerlendiriyor lar ? CHP'nin demokrasi an
layı�ı ne? Bu anlayı� çerçevesinde, CHP'nin demokrasi mUcadelesindeki yeri 
ve görevleri neler olacak ? Bunlar, �u ando gUndemde ol�n sorun lar. Cevap
lar bir ö lçüde bel l i .  Ama yine de pratik le  destek lenip gel i ıtiri lmesi gerek l i .  

Bugün, CHP'nin uloıabi ld iğ i  bir demokrasi anlayltı var. H i ç  kUikusuz, 
sosyalistlerin onladığı demokrasi, nitel ik ve kapsam olarak CHP'ninkinden fark
I ı .  CHP'nin inandığı, savunduğu demokrasi, katıksız burjuva demokrasisi . 

Katıksız burjuva demokrasisi çogımızda, Ustelik Türk iyegibi bir ülke
de Utopya değ i l  mi ? K Ui�USUZ öyle. Ama bu CHP'ye yalnızco yüklenmek için 
bir gerekçe olamoz, olmomal ı .  Tersine, CHP'nin demokrasi onlayıtının geni$
lemesi, sosyalistlerin demokrasi onlaıına yoldaıması biraz da bu ütapyacı l ı 
ğ a  bağl ı . 

Nedeni LU: CHP, özlediği katıksız burjuva demokrasisinin TUrkiye bur-
juvaz isiyle ne kadar Çeliitiğini gördUkçe yeryUzüne inecek . Ayak ları suya 
erecek . Burjuva demokrasisinin önündeki en büyük engelin bizzat burjuvazi 
nin kendisi olduğunu görecek . Demokrasinin's ınır larını geni�letme görevinin, 
günümüzde, burjuvazinin dııı ndaki güç lere düıtuğünü kavrayocak . Ve eğer 
samimi ise onlarla yan yana olacak. 

Bu süreç içerisinde CHP sosyal ist lerden çok ıey tsğrenecek . ırmak hü
kümeti döneminde kendi soluna duvar çekmekten bahseden Ecevi t ' in  ,MC dö
neminde artık ak l ı  baıına gelmel i .  CHP önce gerilere dönüp ıunu düıünmel i :  
Özlediği demokrasi anlayı�ının bir parçası olan affa k imler korıı çıktı ? Hemen 
hemen Kendı dııı ndaki tüm parlamento. O parlamento k i,  CHP'nin demokrasi 
onlayııında birinci mevkide . Aff ın CHP'nin istediği biçimde gerçek letmesi, 
parlamento dıı ındoki demokratik güçlerin, kuruluıların çabolarıyla oldu . De
mokrasi, parlamentodon ibaretdeği l .  Demokrasi mücadelesinin tek savaı mey
danı da parlamento değil . Bu CHP ve l iderine ilk ders olmal ı . 

artışlarını gösteren i statistikler yok. 
Bu verileri incelemek. buzdolabı, 
çamaşır makinası, televizyon. radyo; 
elektrik süpUrgesi gibi dayanıklı tU: 
ketim mallarında biriken stokların 
boyutlarını ve dolayısıyla da göreU 
pazar kapasıtesınin ne yönde daha 
luzla daraldığını göstermek bakımın
dan çok aydınlattcı olurdu. 

TEKSTiL SANAyiiNDE 
BUNAlıM 

nnda toplam stokların %38'i dolayı
na YÜkselmiştlr. Pazar bunalımını 
en çok duyan sektörlerden biri olan 
tekstil sanayiinin bu duruma gelme
sinde rol oynayan en önemli etken. 
1962'den bu yana girişilen yüksek dU
zeyli sermaye yatırımları sonucunda 
meydana çıkan kapasite gen i şlemesi
dir. 1963-1967 yılları arasınd. Ortak 
Pazar Ulkelerl pamuk lu sanayiinde 
lğ sayısı %14, tezgah sayısı % 2�, 

pamuklu dokuma U retiml % 14 azalır-

Sonra, TÖB-DER toplantı larınasaldırı olaylan var. Bu saldır ı lar, CHP' 
nin sola duvar çekme dönemine rastladr . CHPbu olaylarda TÖB-DER toplantı l a _  
r ın ın"zamans ız l ığ ına", saldın lar ı  k ı noyııı kadar ağı r l ı k  verd i .  Şimdi C H P  mi -
tinglerine, taplantı l arına saldırı i ıyar. CHP toplantı lar ın ın  "zamans ız l ığ ı
na" kim karar verecek ? Art ık  CHP'nin demokrasi dU�manl ığ ın l  tanıması gerek. 
" Zamanlama" konusunda bu çeteye ödUn vermeyecek kadar iyi tanıması gerek . 
Faıistler, saldıracaklan zaman "zornansız gösteri yapan" ve " zamanında ya
pan" gibi bir ayırım gözetmiyorlar . Bu, CHP ve liderlerine i k inci ders olmal ı. 

Vural Onsel gelel i m .  Olay patlak verd i .  CHP geriledi . An
cak 2-3 gUn sonra gel i p  olayın Uzerine gidebi ldi . Sola duvar çeke
ceğine "provakasyon"un ne demek olduğunu saldan öğrenseydi,  bu hatoya 
dü}mezdi .  CHP'nin logotında anlaı"an böyle bir kel ime yok . Yoksa, böylesi 
ne budalaca sahnelenen bir oyun karıısında, " parlamentonun saygınfığı ve 
parlamenterlerin dokunu lmaz l ı ğ ı "  adına geri çeki lmezdi . Bu, CHP ve lider i
ne  üçüncü ders olmal ı .  

CHP ve l iderinin bu olaylar dıı ında ders alacağı kaynaklar da var . 
. Halk Sektörü, CHP'nin demokrasi ütopyasın ın en önem l i  parçası idi . CHP bu

nunla, sermayenin bir kesimi ve kUçük burjuvaziyi arkas ına olarak tekelleri 
kuıatmayı amaçlıyardu . Ama bir de baktı k i  halk sektörüne karıı çıkanların 
baıında sermaye cephesinin tumü var. CHP halk sektörü için sermayenin he
men hemen hiç bir kesiminden ?estek bulamadı . Bunun nedeni, halk sektöfU 
nUn fazi let leri nden çok, sermayenin ufak bir demokrotlaıma denemesine dahi 
�ahomıiıUI edememesi . CHP'nin sermayeyi daha iyi tanıması iç in iyi bir fırsat. 
Iyi bir ders . 

Ecevit aldığı derslerin sınavını Odalar Birliği Genel Kuru lu 'ndan sonra 
verd i .  Dıblan 'a karıı giriıtiği sert polemik bu açıdan önem l i .  Ecevit, Odalar 
Bir l iği 'ne hakim olan görUıe çatarken DiS K ' i  ve TÜRK - i ş'i övUyor . CHP bir 
sUredir TÜRK - i ş  ve DiSK i l e  olan i l iıki lerini guç lendirmeye , çal ıı ıyor . Bu, 
CHP'nin kendisine sırt çeviren sınıf ve tabakalar ın  yerine yeni s ınıfsal taban 
oroyıı ın ın göstergesi alarak yarumlanabi l i r .  

Bu uyanı� ve  oronıı döneminde CHP'yi yeni tehlikeler bek l iyor. Bu 
tehlikenin kaynağ ı ,  TUrkiye kapitalizminin yapısında aranmal ı .  Daha açık 
olarak ıöyle deni lebil ir: Türkiye'de teke l leıme sürecinin i Ik aıamalan yaıanı 
yar. Al ınacak daha çok yol var. Tekelci sermaye içi rekabet de gündemde. 
CHP'nin bu rekabette, tekelci gruplardan birinin ya da ötek inin kucağına düı
me olası l ığ ı  var . Hem teorik, hem de pratik olarak bu olası l ı k  ortada. Sosyal 
demokrat örgütlerin, tekel lerin "reformcull kesimlerine kapı lanmoları görUlme
miı ıey deği l .  Üstelik Türkiye'de reformcu geçinen sermaye çevreleri var. Bu 
çevrelerin, tekel egemenl i k lerini geniıletme amacıy la  ö�erdik leri " reform lar" 
sosyal demokrasinin reform anlayıı ıy la yer yer çakııan niteliğe sahip. 

CHP konusunda söylenecek çok ıey var. Söylediklerimiz, yalnızca ip
uçları . Daha çok açı l ı p  izlenmesi gereken ipuçları . Ama daha bugünden ortaya 
çıkan gerçek ler de var: CHP önümüzdeki dönem kendi soluyla sermaye aras ın
da sal lanacak . MC tipi iktidarlar CHP'yi demokrasi mücadelesinde sola daha 
çok yaklajtırabi l ir, oma ancak bir sosyal demokratörgütUn gidebi leceği kadar . 
CHP'yi demokrasi mücadelesinde daha i leri mevz i lere çekmek, sosyalistlerin 
görevi . Bu yan eksik kaldıkça CHP'yi demokrasi mücadelesinde bir duvar en 
gel ıeyecek . Amasağda çok az engel olacak . Üste l ;'k CHP orada kendisine ku
cak açan güçler bulacak . Bu güçlerin, bütun " reformcu" görünu� leri ardında 
yatan gerçek nitel ik leri bel l i .  Demokrasi anlayışları bel l i .  12 Mortdönemi bu 
anlayııı açıkça ortaya koydu . Bugün bu çevrelerin iıçi hakları konusunda gös - . 
terdikleri tepki i demokrasi anlayl� lannın bir b01ka Röstergesi . CHP'yi bek le
yen tehlike bu . CHP soluyla ver iml i  ve gerçekçi  bir diyalog kurarnodıkça bu 
tehlike daha da bUyuyecek . 

ken TIlrkiye'de bu kapasiteler sıra
sıyla % 32. % 17 ve % 34 artmıştır. 
Dah. çok Ihracat. yönelik bir Uretim 
için girişilen bu sermaye yatırımla
rı, teşvık tedbırlerı ve Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası krediıeriyle ala
bildlitlne desteklenmiş fakat Ihracat 
pazarlarının da daralmasıyla (örneitln 
İngiltere'nın Türkiye'den yapılan pa_ 
muk Ipııitl Ithalatını kısıtlaması) bu
nalım başlamış ve stoklar hızla art
'll ı ştır. 

BUyük Imalat sanayii alt sektörle
rlnden biri olan tekstil sanayiinde bi
riken mamul ve yarı mamul madde 
stokları önemlı boyutlara ulaşmı ştır .  
Tabla 3'de toplam stoklar I l e  tekstil 
sanayıt stoklarının bir karşılaştır
ması verilmiştir. 

TABLO 3: BUyük imalat Sanayıı ve Tekstil Sanayi! Stokları (Mliyar TL) 

TUrkiye'de kapitalist pazann gö
reli olarak daraldıltı kesin bir olgu. 
Bu daralmayı bUtUn yönleriyle incele
yecek çalışmaların yapı lması ve gö. 
reli daralmanın nasıl ve hangi sek
törlerde mutlak daralmaya d1!nU şece
ğinin Incelenmesi gerekiyor. Bunalım 
dönemlerinde burjuva devlelinin aldı
ğ-ı tedbirler. bu daralmanın hızını ve 
boyutlarını azaltabilir ama önleye
mez. Tekstil sanayii işverenlerinin 
yanısıra dayanıklı tüketim malı 
Ureten sanayller işverenlerifllin de 
demokrasI haval'i si kesilecekleri 
ve bunalımın aitırlığını başta işçi sı
nıfı olmak Uzere bUtUn emekçi sınıf 
ve tabakaların omuzlarına yüklemek 
Için milli birlik ve beraberlik uğrun
da en taşistçe. en gerici tedbirlerin 

alınmasını isteyecekleri gUnler ıızak 
değildiı'. Baıtımsızlık. demokrasi ve 
sosyaltzm taraflıtarının bu günler 
Için hazırlıklı olmrlsı gerek. 

GörUWUı;-U gibi sürekli olarak ar

lan lekstıl stokları, 1971-1973 yılla-

Yıllar 
1962-1964 ortalaması 
1965-1967 ortalaması 
1968-1970 ortalaması 
1971- 19n ortalaması 

imalat 
3. 6 

5. O 
7. O 

13. 6 

Teksti i 
ı. 23 

1 .  44 

2. 30 
5. 1 3  
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sol gruplar iç in CHPd�manlığı adeto bir kuvvet �ır ıngos ı .  Dü�
ar . Ve bununla kendi var l ı k larını hak l ı  ç ıkarabi l iyor
cephemiz var" diye kendi kendilerine avunuyorlar. 

d ı� ı nda, sosyalistler var . Onlar CHP'ye kapı lanmıyor
ne ç ık ıp  ne �ıkmayacağ ın ı  bi l iyorlar. Üstel ik  kor

bir yana i tmiyorlar. ÇUnkü, bağıms ız l ık, demokrasi \e 
esi..nde demokratik örgUt ve güçlerin önemini kavraml�lor. 

gölge boksu yapmaya ihtiyaç duymuyor lar . ÇUnkU yapa
tabanıarı var. 

CHP'yi nası l değerlendiriyor lar ? CHP'nin demokrasi an
çerçevesinde, CHP'nin demokrasi mUcadelesindeki yeri 
acak ? Bunlar, �u ando gUndemde ol�n sorun lar. Cevap
Ama yine de pratik le  destek lenip gel i ıtiri lmesi gerek l i .  

u loıabi ld iğ i  bir demokrasi anlayltı var. H i ç  kUikusuz, 
demokrasi, nitel ik ve kapsam olarak CHP'ninkinden fark
savunduğu demokrasi, katıksız burjuva demokrasisi . 

demokrasisi çogımızda, Ustelik Türk iyegibi bir ülke
i�USUZ öyle. Ama bu CHP'ye yalnızco yüklenmek için 

olmomal ı .  Tersine, CHP'nin demokrasi onlayıtının geni$
demokrasi onlaıına yoldaıması biraz da bu ütapyacı l ı 

CHP, özlediği katıksız burjuva demokrasisinin TUrkiye bur-
Çeliitiğini gördUkçe yeryUzüne inecek . Ayak ları suya 

demokrasisinin önündeki en büyük engelin bizzat burjuvazi 
görecek . Demokrasinin's ınır larını geni�letme görevinin, 
inin dııı ndaki güç lere düıtuğünü kavrayocak . Ve eğer 

yana olacak. 
nde CHP sosyal ist lerden çok ıey tsğrenecek . ırmak hü

kendi soluna duvar çekmekten bahseden Ecevi t ' in  ,MC dö
baıına gelmel i .  CHP önce gerilere dönüp ıunu düıünmel i :  
anlayı�ının bir parçası olan affa k imler korıı çıktı ? Hemen 

tüm parlamento. O parlamento k i,  CHP'nin demokrasi 
mevkide . Aff ın CHP'nin istediği biçimde gerçek letmesi, 

demokratik güçlerin, kuruluıların çabolarıyla oldu . De
ibaretdeği l .  Demokrasi mücadelesinin tek savaı mey

değil . Bu CHP ve l iderine ilk ders olmal ı . 

tatistikler yok. 
buzdolabı, 

radyo; 
dayanıklı tU: 

stokların 
göreU 

yönde daha 
göstermek bakımın

yiiNDE 

nnda toplam stokların %38'i dolayı
na YÜkselmiştlr. Pazar bunalımını 
en çok duyan sektörlerden biri olan 
tekstil sanayiinin bu duruma gelme
sinde rol oynayan en önemli etken. 
1962'den bu yana girişilen yüksek dU
zeyli sermaye yatırımları sonucunda 
meydana çıkan kapasite gen i şlemesi
dir. 1963-1967 yılları arasınd. Ortak 
Pazar Ulkelerl pamuk lu sanayiinde 
lğ sayısı %14, tezgah sayısı % 2�, 

pamuklu dokuma U retiml % 14 azalır-

. Halk Sektörü, CHP'nin demokrasi ütopyasın ın en önem l i  parçası 
nunla, sermayenin bir kesimi ve kUçük burjuvaziyi arkas ına ola
kuıatmayı amaçlıyardu . Ama bir de baktı k i  halk sektörüne karıı 
baıında sermaye cephesinin tumü var. CHP halk sektörü için serma
men hemen hiç bir kesiminden ?estek bulamadı . Bunun nedeni, halk 
nUn fazi let leri nden çok, sermayenin ufak bir demokrotlaıma denemesine dahi 
�ahomıiıUI edememesi . CHP'nin sermayeyi daha iyi tanıması iç in iyi 
Iyi bir ders . 

Ecevit aldığı derslerin sınavını Odalar Birliği Genel Kuru lu 'n
verd i .  Dıblan 'a karıı giriıtiği sert polemik bu açıdan önem l i .  Ecevit, 
Bir l iği 'ne hakim olan görUıe çatarken DiS K ' i  ve TÜRK - i ş'i övUyor . 
sUredir TÜRK - i ş  ve DiSK 

olan görUıe 
DiSK 

olan görUıe 
i l e  olan i l iıki lerini guç lendirmeye , çal

CHP'nin kendisine sırt çeviren sınıf ve tabakalar ın  yerine yeni s ınıf
oroyıı ın ın göstergesi alarak yarumlanabi l i r .  

Bu uyanı� ve  oronıı döneminde CHP'yi yeni tehlikeler 
tehlikenin kaynağ ı ,  TUrkiye kapitalizminin yapısında aranmal ı .  
olarak ıöyle deni lebil ir: Türkiye'de teke l leıme sürecinin i Ik aıamalan 
yar. Al ınacak daha çok yol var. Tekelci sermaye içi rekabet de 
CHP'nin bu rekabette, tekelci gruplardan birinin ya da ötek inin kucağına düı
me olası l ığ ı  var . Hem teorik, hem de pratik olarak bu olası l ı k  ortada. 
demokrat örgütlerin, tekel lerin "reformcull kesimlerine kapı lanmoları 
miı ıey deği l .  Üstelik Türkiye'de reformcu geçinen sermaye çevreleri 
çevrelerin, tekel egemenl i k lerini geniıletme amacıy la  ö�erdik leri 
sosyal demokrasinin reform anlayıı ıy la yer yer çakııan niteliğe sahip. 

CHP konusunda söylenecek çok ıey var. Söylediklerimiz, 
uçları . Daha çok açı l ı p  izlenmesi gereken ipuçları . Ama daha bugünden 
çıkan gerçek ler de var: CHP önümüzdeki dönem kendi soluyla sermaye 
da  sal lanacak . MC tipi iktidarlar CHP'yi demokrasi mücadelesinde 
çok yaklajtırabi l ir, oma ancak bir sosyal demokratörgütUn gidebi leceği 
CHP'yi demokrasi mücadelesinde daha i leri mevz i lere çekmek, sos
görevi . Bu yan eksik kaldıkça CHP'yi demokrasi mücadelesinde bir 
gel ıeyecek . Amasağda çok az engel olacak . Üste l ;'k CHP orada kendisine 
cak açan güçler bulacak . Bu güçlerin, bütun " reformcu" görünu�
yatan gerçek nitel ik leri bel l i .  Demokrasi anlayışları bel l i .  12 Mortdönemi bu 
anlayııı açıkça ortaya koydu . Bugün bu çevrelerin iıçi hakları konusunda gös 
terdikleri tepki i demokrasi anlayl� lannın bir b01ka Röstergesi . CHP'yi 
yen tehlike bu . CHP soluyla ver iml i  ve gerçekçi  bir diyalog kurarno
tehlike daha da bUyuyecek . 

ken TIlrkiye'de bu kapasiteler sıra
sıyla % 32. % 17 ve % 34 artmıştır. 
Dah. çok Ihracat. yönelik bir Uretim 
için girişilen bu sermaye yatırımla
rı, teşvık tedbırlerı ve Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası krediıeriyle ala
bildlitlne desteklenmiş fakat Ihracat 
pazarlarının da daralmasıyla (örneitln 
İngiltere'nın Türkiye'den yapılan pa_ 
muk Ipııitl Ithalatını kısıtlaması) bu
nalım başlamış ve stoklar hızla art
'll ı ş'll ı ş'l tır. 

sektörle
sanayiinde bi

madde 

TABLO 3: BUyük imalat Sanayıı ve Tekstil Sanayi! Stokları (Mliyar TL) 

TUrkiye'de kapitalist 
reli olarak daraldıltı 
Bu daralmayı bUtUn yönleriyle incele
yecek çalışmaların 
reli daralmanın 
törlerde mutlak daralmaya 
ğinin Incelenmesi 
dönemlerinde burjuva 
ğ-ı tedbirler. bu daralmanın 
boyutlarını azaltabilir 
mez. Tekstil sanayii 
yanısıra dayanıklı 
Ureten sanayller 
demokrasI haval'i 
ve bunalımın aitırlığını 
nıfı olmak Uzere 
ve tabakaların omuzlarına Yıllar imalat Teksti i 



DONYADA 

Barış çabaları 

tehlikede 
Amerika, "sınırlı nükleer savaş" stratejisini yürürlüğe koyuyor 

Pentagon'un Amerikan savaş stra
teJislnde yenı bır deği şiklik yaptıj!;ı ha
ber veriltyor. Amerikan Sawnm::ı Ba
kanlıj!;ının piyasaya sürdüğü yeni stra
teji. " sınırLı nükleer savaş'! strateji
si adıyla anılıyor. 

Yeni stratejinin yürürlüğe kondu
j!;u. 14 Hazıran tarihli Washington Post 
ta şu haberin yayınlanmasıyla kesinlik 
kazandı :  " Amerikan hava kuvvetleri 
bombardıman ekipleri. gizli bır genel 
geyle. sınırlı bir nükleer savaş için 
hazır olma emri aldılar" Amerikan 
Savunma Bakanı Schlesinger de. bu 
yeni stratejinin, Amerikan Başkanına 
bugünkünden daha faz la manevra yete 
neği sağlamak amacıyla ortaya atıldı 
ğını açıkladı .  Schleslnger. birkaç haf 
ta önce, "NATO'Dun siyasal yönetici
leri. bir savaş halinde iik olarak nük 
leer kuvvetlerin kullanılması riskini 
kabul etmeııdirler" demişti. 

Sınırlı nilkleer savaş stratejisi. 
Amerika'nın yeniden soğuk savaş yön 
temlerini diriltmeye yöneıık poııtika
sının sonucu, Bu politika. Vietnam ve 
Kamboçya yenilgilerinden sonra iyice 
su yüzUne çıkmış durumda. Portekız 
ve Yunanistan'da faşİst rejimierin 
devrilmesi. İspanyaıda demokrastye 
doğru bir gelişmenin iyice belirgin 

hale gelmesi bu Amerikan polltikası
Dl hazırlayan diğer nedenler olarak 
değerlendlrıııyor. 

Sını rlı nUkleer savaş strateji si. 
1960'lardan geliştirilen " esnek muka
bele" stratej isinin yerini alıyor. Yada 
onun btr parçasım oluşturacak. Esnek 
mukabele strateJ isi. iki blok arasında 
ki muhtemel bir kriz ve çatışma ha
linde. önce sadece geleneksel sııah
ların kullanılmasını. ve bu süre için
de, bunalımın giderilmesi için her I
ki tarafın illşki iç ine girmesini öngö
diyordu. Esnek mukabele kavramı. 
sosyalist ülkelerin nükleer gUcünün. 
NATO'nun gUcüyle eş düzeye ulaşma
sının sonucuydu . 

"Sınırlı nükleer savaş" ise. bir 
bunalım halinde. " karşı tarafın muh
temel sonuçları değerlencHrmesi ve 
NATO'nun dığer siyasal ve askeri 
manevraları yoklayabilmesi için". Ilk 
planda taktik nükleer sııahların kulla
nılmasını öngörüyor. 

GEREKÇE 
pentagon'un yeni strateji için ile 

ri sUrdüğü gerekçe, geleneksel silalı 
lar planında sosyalist ülkelerin NATO 
dan daha güçlü olmaları, Buna karşı-
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lık. Federal Almanya toprakları üze
rinde Amerıka'ya alt 7-8 000 nükleer 
başlıklı nız. olduj!;u biliniyor. 

Pentagon'un ileri sürdUğü gerekçe 
ye karşı. Avrupa'daki geniş sıyasal 
çevreler ve gözlemciler, yeni strate 
Jinin daha çok "siyasal" kaygılarla 
geliştlrildlj!;lnde birleşiyorlar. 

Detant'ın bugUnkil aşamasında, 
takllk nükleer silahların kullanılma
sını lanse ederken, Amerikalı stratej
Ier. askeri türden olmayan bunalımla
rı öngörUyorlar. NATO'nun güney ka 
nadında ortaya çıkan politik değişik
likler karşısında gösterilen huzursuz 
luk, sıyasal dürtülerln. askeri kaygı
ların yerini aldığını gösteriyor. Aske 
ri sorunlar Ise. emperyalist ve gerici 
güçlerin, Avrupa'da ve tüm dUnyada 
halkların I lerlemesi karşısında duyduk 
ları umutsuzluğu gizlemek ıçın kulla
nı lıyor. 

Buna karşılık. dej!;lşen denge kar
şısında. kıta Avrupa' sının geleceği 
burjuva Iktidarlarına endişe verıyor, 
Sovyet-Amerikan yurnuşamaslDJ. an
cak. askeri kuvvetler dengesinin siya
sal güçler dengesini koruması şartıy 
la kabul ediyorlar. Barış ıçınde bl ra 
rada yaşama politikası, Kıta Avrupa' 
sında siyasal statükonun sürdürülme-

Hükümetin geleceği 

sı koşuluyla destekleniyor. Bugün ıçın 
Amerika'dan istenen. bir saldırı kar
şısında Amerika'nın hemen yardıma 
koşması dei!;!l. kuvvet indirimlerinin 
siyasal statükoyu etkilememes\. Ame 
rlka bu yüzden Avrupa'daki askeri 
varlığını artırmayı. NATO'nun gele
neksel kuvvetlerini artırmayı ve nilk
leer silahların kullanımı teorisini ge 
ıı.ştlrmeyl zorunlu görüyor. 

" PLÜTO " FÜZELERi 
Yeni Amerıkan strateji si gündeme 

koyulurken. Avrupa'da dıkkatler 
Fransız PIUton 'füzelerinin Federal 
Almanya'da Hesse bölgesine geçIril
mesine çekildi. Plüton !Uzelerl. tank 
la ra yerleştlrııen ve etki alanı 120 km 
yi bulan fUzeler. Avrupa'da silahsız
lanma ve iki Almanya arasında bar1ş 
çı Ilişkiler kurma çabalarının söz ko 
nusu olduğu bir dönemde Fransız ve 
A'lman hükUmetierinin bu girişim
leri tepkiyle karşılandı,  

F. Almanya Komünist Partisi du
rumu şöyle değerlendirdi: " Füzelerln 
Hesse'e yerleştirilmesi bir raslantı 
dej!;ııdir. Burada Hıri stiyan Demok
ratların başkanı Dr. Dregger'dir. 
Dregger detanta karşıdır. Dregger . 

İtalyan KomUnist Partısı ( İl< P )  Ge
nel Sekreteri Enrlco BerlLnguer. par 
tlslnin 15 Hazıran yerel seçimlerinde 
kazandığı başarı hakkındaki görüşle
rini Fransız I' Human.ite gazetesine 
açıkladı, 

termişlerdir . .  , 
Sosyalist Partisi 'nin tutumuna bağh 

Berltnguer, İJ(P'nin başarısına ol
dukça yenı bır açıdan yaklaştı. Kapl
taııst üikelerde sık "�stlanan bır durum 
kapllallzmin bunalım dönemlerinde ö
zellikle orta tabakaların sağa kayma
sıydı .  Berllnguer bu konuda şunları 
söylüyor: "Seçimlerin ortaya koydu
j!;u önernil sonuç şudur: emekçiler ve 
dığer tabakalar ıçın büyük zorluklar 
doj!;uran aj!;ır ekonomık bunalım kar
şısında. oylar. bundan öncesi örnek
lerin tersine, sağa yönelmemıştır. 
Bu. iki faktörUn sonucudur: genış halk 
kitleleri. bunalımın gerçek nedenlerı 
nin ve gerçek sorumlularını" neler 
ve kimler olduğunu anlamışlardır. 
Kendı deneylerlyle görmUşlerdlr ki, 
büyük bunalım halinde dahi, ileri sU
rülen talepler başarıya ulaşabilir. İ
kinci olarak, Parti. her zaman öneri 
lerle ve çözUmlerle kitlelerin önüne 
çıkmıştır. Bu öneriler yalnız genel 
nitelikte olmamı ş. ekonomık ve sos
yal hayatın gündeıık sorunlarını somut 
olarak karşı layan çözUmler olmuştur. 
Yalnız lşçııer değil, orta tabakaların, 
bir kesimi de , zanaatçılar, tüccarlar 
ve hatta küçük sanayiciler. komUnist 
lerln önerilerine büyük duyarlılık gös 
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Değişim isteği 
Seçimlerden en bUyük kayıpla çıkan 

parti HrI Rtlvan Demokrat Parti (HDP) 
oldu. ı:zun sUredir iktidarda olan �mp, 
ülkedeki ekonomik ve sosyal buna
Lımın bUtUn sorumluluğunu sırtında ta 
şıyan ve bu sorumluluğun altında taba 
nını yıllren bir part\. Toplumdaki ve 
kendı sosyal labanlarındakl köklU deği
şikliklere ayak uyduramayan HDP yö
neticilerI. uı.un süredir gösteremedık 
lerı esnekıığl şimdi de gösteremez 
durumdalar. İktidarlarının sonunun 
yaklaştığını görüyoclar. Kısa sUreıı 
çözüm yollarıyla ömürlerini nasıl uza 
tabIIeceklerini araştırıyorlar. 

Parti yönetiminin ömrünü doldurdu
j!;u Inancı,  HDP'nln geniş kesiminde 
hakim. Fakat çoi!;unluğu oluşturan ve 
başını Marlano Rumor'un çektii!;! sağ 
kanat, şu anda, Genel Sekreter Fanla
nı 'yı desteklemekten başka alternatif 
bulamıyor, HDP yöneticilerinIn 19 Ha 
ziran'da yaptıkları toplantıda. Sanayı 
Bakanı Donat-Cattln, parti yönetlmlnln 
ve hUkUmetln hemen I stifa etmesini Is  
ted\. Ancak, kendisini. belli bır çizgi 
yi savunmaya zorunlu hisseden Fanfa
nı, sıyasal bır dönUş yapma gücUnU yı 
tirmiş durumda. 

Ma rtano flumor kanadının i lerı sUr
dili:riJ alm:ışık, hükümele ::;Osvıı i ı st Ptı .. 

tirun alınmasıyla bir merkez-sol koa
li syonun kurulması. Böylece sosyalist 
lerln komünlstlerle güçblrıığlne gitme 
sinin öDleneceğine inanıyorlar. 

Anahtar 
Bu durumda. 'i'osyaltst PartisPnin' 

alacağı tutum anahtar nltelij!;lnde. Ka 
rar vermekte güçlilk çekıyor, Sosya
ltstler son seçimlerde oylarıDJ artır_O 
dılar. Bu. Ifrlstlyan Demokratlarla 
hükUmet ortaklıll'ını bırakıp muhale
fete geçmelerinin sonucu. Ayrıca. 
komUnlstlerle Işbirliğinden yana un
surlar. son seçimlerde yerel yöneti
me seçilenler arasında ağırlığı tutu
yor. Bu Iki nedenle: HDP'den gelen 
koallsyon önerlslnln başarı olasılığı 
zayıf. SP sekreterııi!;!nln yaptığı açık 
lama, Partinin 'ortadaki' durumunu ka
nıtlıyor: "Parti. halk oyuna ve sonuç 
larını ortaya kOl'duj!;u köklU değışım 
gereğlne kesin olarak saygı gösterme 
sözUnu tutacaktır, KöklU dei!;!şlkltkie 
re dayalı, sıyasal güçler arasındaki 
ııışkllerl gözden geçirme zorunluluğu 
LL" dikkate almayan her tUrlü sıyasal 
operasyona karşı çıkacaktır. ii 

Koali syon olasılığının dışında lkin 
cl bır olasılıktan daha .söz ediliyor: 
Yenı genci seç imleri hazırınmak Uze 
ı'C, slırtC('C l Il'lstfy:ın 1x-1l1ok .. nL1:ırdnn 
olııe:ın b i ı' hUkü m el i n  l..1 ı 1·u lınn sı . 

Sermayenin tepkisi 
Seçim sonuçları İtalyan sermaye 

çevrelerini de' düşUnmeye yönelttI .  
İşveren Sendikası Başkanı Glovannl 
Agnelli. seçimleri şöyle değerlendı r  
d ı :  "İtalyan seçmenierinin yaptığı de 
mokratik tercihleri dlkkale almak zo 
rundayız:' Agnelli . seçim sonuçlarının 
ülkede yatırıml"r üzerınde kötü etki
leri olncaitıru da sö)'ledl. Agnellrnln 
sözleri, İtalyan burJuvazisinin. seçim 
lerden sonra eskisinden daha güçlü 
bır I şçi hareketiyle karşıla şmaktan 
korktuğunu . Hristlyan Demokratların 
daha "akılcı" bır çizgiye gelmesi
ni bakledlğlni gösteriyor. 

Seçimler. Avrupa'da ''statüko' 
yu korumal'a çalı şan gilçlerl. İtalyan 
burjuvazistnden daha da karamsar bir 
portre çizmeye yönelttI. Seçim sonuç 
tarının nhndıkt sırada Washlngton' 
da bulunan Batı Alman Devlet Başka 
nı Walter Schell tep�lsini şöyle dile 
getirdi: 

"KomUnist ideolojilerin Avrupatb 
ve UçUncü DUnya'da neden etkili ol
duklarını bulamazsak. Avrupa, içine 
gırdıi!;! liklrler savaşını ka"bedecek 
tır." Ingillz Flnanclal TImes gazetesi 

de karanlık bır tablo çlzdl:"İKP'nin 
za[erl. Ilalya'nın dost ve mütlelikle
l'i Için bır kaygı ve endişe konusudur:' 

nükleer savaş için 
aldılar" Amerikan 

Schlesinger de. bu 
Amerikan Başkanına 

faz la manevra yete 
amacıyla ortaya atıldı 

Schleslnger. birkaç haf 
siyasal yönetici
de iik olarak nük 

kullanılması riskini 
demişti. 
savaş stratejisi. 

soğuk savaş yön 
yöneıık poııtika

politika. Vietnam ve 
inden sonra iyice 

durumda. Portekız 
faşİst rejimierin 

İspanyaıda demokrastye 
gelişmenin iyice belirgin belirgin belir

de, bunalımın giderilmesi için her I
ki tarafın illşki iç ine girmesini öngö
diyordu. Esnek mukabele kavramı. 
sosyalist ülkelerin nükleer gUcünün. 
NATO'nun gUcüyle eş düzeye ulaşma
sının sonucuydu . 

"Sınırlı nükleer savaş" ise. savaş" ise. bir 
bunalım halinde. " k" karşı tarafın muh
temel sonuçları değerlencHrmesi ve 
NATO'nun dığer siyasal ve askeri 
manevraları yoklayabilmesi için". Ilk 
planda taktik nükleer sııahların kulla
nılmasını öngörüyor. 

GEREKÇE 
pentagon'un yeni strateji için ile 

ri sUrdüğü gerekçe, geleneksel silalı 
lar planında sosyalist ülkelerin NATO 
dan daha güçlü olmaları, Buna karşı-
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Ier. askeri türden olmayan bunalımla
rı öngörUyorlar. NATO'nun güney ka 
nadında ortaya çıkan politik değişik
likler karşısında gösterilen huzursuz 
luk, sıyasal dürtülerln. askeri kaygı
ların yerini aldığını gösteriyor. Aske 
ri sorunlar Ise. emperyalist ve gerici 
güçlerin, Avrupa'da ve tüm dUnyada 
halkların I lerlemesi karşısında duyduk 
ları umutsuzluğu gizlemek ıçın kulla
nı lıyor. 

Buna karşılık. dej!;lşen denge kar
şısında. kıta Avrupa' sının geleceği 
burjuva Iktidarlarına endişe verıyor, 
Sovyet-Amerikan yurnuşamaslDJ. an
cak. askeri kuvvetler dengesinin siya
sal güçler dengesini koruması şartıy 
la kabul ediyorlar. Barış ıçınde bl ra 
rada yaşama politikası, Kıta Avrupa' 
sında siyasal statükonun sürdürülme-

Hükümetin Hükümetin Hük geleceği 

" P
Yeni 

koyulurken. 
Fransız 
Almanya'da 
mesine 
la ra yerleştlrııen 
yi bulan fUzeler. Avrupa'da 
lanma ve 
çı Ilişkiler kurma çabalarının 
nusu olduğu 
A'lman 
leri tepkiyle 

F. Almanya 
rumu şöyle 
Hesse'e 
dej!;ııdir. 
ratların 
Dregger 

Partısı ( İl< P )  ( İl< P )  Ge
Enrlco BerlLnguer. par 

yerel seçimlerinde 
kazandığı başarı hakkındaki görüşle

Human.ite gazetesine 

termişlerdir . .  , . .  , . .  
Sosyalist Sosyalist Sosy Partisi 'nin tutumuna 

in başarısına ol
açıdan yaklaştı. Kapl

"�stlanan bır durum 
dönemlerinde ö

tabakaların sağa kayma
Berllnguer bu konuda şunları 

"Seçimlerin ortaya koydu
şudur: emekçiler ve 

büyük zorluklar 
omık bunalım kar

bundan öncesi örnek
sağa yönelmemıştır. 
sonucudur: genış halk 

gerçek nedenlerı 
sorumlularını" neler 

olduğunu anlamışlardır. 
görmUşlerdlr ki, 

halinde dahi, ileri sU
başarıya ulaşabilir. İ

her zaman öneri 
çözUmlerle kitlelerin önüne 

öneriler yalnız genel 
ekonomık ve sos
sorunlarını somut 

Değişim isteği 
Seçimlerden en bUyük kayıpla çıkan 

parti HrI Rtlvan Demokrat Parti (HDP) 
oldu. ı:zun sUredir iktidarda olan �mp, 
ülkedeki ekonomik ve sosyal buna
Lımın bUtUn sorumluluğunu sırtında ta 
şıyan ve bu sorumluluğun altında taba 
nını yıllren bir part\. Toplumdaki ve 
kendı sosyal labanlarındakl köklU deği
şikliklere ayak uyduramayan HDP yö
neticilerI. uı.un süredir gösteremedık 
lerı esnekıığl şimdi de gösteremez 
durumdalar. İktidarlarının sonunun 
yaklaştığını görüyoclar. Kısa sUreıı 
çözüm yollarıyla ömürlerini nasıl uza 
tabIIeceklerini araştırıyorlar. 

Parti yönetiminin ömrünü doldurdu
j!;u Inancı,  HDP'nln geniş kesiminde 
hakim. Fakat çoi!;unluğu oluşturan ve 
başını Marlano Rumor'un çektii!;! sağ 
kanat, şu anda, Genel Sekreter Fanla
nı 'yı desteklemekten başka alternatif 
bulamıyor, HDP yöneticilerinIn 19 Ha 
ziran'da yaptıkları toplantıda. Sanayı 
Bakanı Donat-Cattln, parti yönetlmlnln 
ve hUkUmetln hemen I stifa etmesini Is  
ted\. Ancak, kendisini. belli bır çizgi 

tirun alınmasıyla bir merkez-sol koa
li syonun kurulması. Böylece sosyalist 
lerln komünlstlerle güçblrıığlne gitme 
sinin öDleneceğine inanıyorlar. 

Anahtar 
Bu durumda. 'i'osyaltst PartisPnin' 

alacağı tutum anahtar nltelij!;lnde. Ka 
rar vermekte güçlilk çekıyor, Sosya
ltstler son seçimlerde oylarıDJ artır_O 
dılar. Bu. Ifrlstlyan Demokratlarla 
hükUmet ortaklıll'ını bırakıp muhale
fete geçmelerinin sonucu. Ayrıca. 
komUnlstlerle Işbirliğinden yana un
surlar. son seçimlerde yerel yöneti
me seçilenler arasında ağırlığı tutu
yor. Bu Iki nedenle: HDP'den gelen 
koallsyon önerlslnln başarı olasılığı 
zayıf. SP sekreterııi!;!nln yaptığı açık 
lama, Partinin 'ortadaki' durumunu ka
nıtlıyor: "Parti. halk oyuna ve sonuç 
larını ortaya kOl'duj!;u köklU değışım 
gereğlne kesin olarak saygı gösterme 
sözUnu tutacaktır, KöklU dei!;!şlkltkie 
re dayalı, sıyasal güçler arasındaki 
ııışkllerl gözden geçirme zorunluluğu 
LL" dikkate almayan her tUrlü sıyasal 
operasyona karşı çıkacaktır. ii 
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Seçim 

çevrelerini 
İşveren 
Agnelli. 
d ı :  "İtal
mokratik 
rundayız:' 
ülkede 
leri olnc
sözleri, İtalyan 
lerden 
bır I şçi 
korktuğunu
daha "akılcı" 
ni bakledlğlni 

Seçimler. Avrupa'da ''statüko' 
yu korumal'a 
burjuvazist
portre 
tarının 
da bulunan 
nı Walter 
getirdi: 

"KomUnist 
ve UçUncü 
duklarını 



"Avrupa sawnma birltltt" adı altında 
Fransız ve ingtllz nükleer gUcUn� 
ııullsrulmasında karar hakkı Istemek
tedir. Partl Başkanı Hllbert Mle" 
Ise bir demecinde şunları söyledi : 
tllkemlzdekl gerici gUçler yalnız 
Hri"tiyan Demokrat Parti ve Bavyer .. 
Sosyal- Hri sttyan Partısı içindedeıtıı 
dır. Bu gUçler aynı zamanda Sosyal 
Demokrat Partininkoalisyon hükUme
ti ıçınde de barıomaktadırlar. Bunlar. 
Avrupa'da özerk ve bütünsel bır atom 
gUcünUn kurulması ıçın Avrupa'lı NA
TO ülkelerinin biraraya gelmesini is
temektedirler. 

K UTSAL iTTiFAK : K i SS iNGER,. SAUVAGNARGUES,  

pıuton !üzeleriyle ilgili Alman
Fransız görüşmek ri. Fransız kamu
oyundan da gtzlenmek istedi. Fransız 
Dışişleri Bakanı Sauvagnargues'LD 
"Hiçbir görüşme yapılmadığını"açıkla_ 
dığı 7 Haziran günü, Le Monde gaze
teslnde şu haber yayınlandı :  Batı Al
man Savunma Baksru Georg Leber bu 
konudaki görüşmelerin başladığını ve 
iyi bır hava içinde geçtlğinl açıklamış_ 
tı. 

Fransız KomUnist Partisi, Pli.iton 
!üzelerinln Batı Almanya'ya geçiril
mesLyle birlikte, ülkenln NATO'ya 
yenlden sokulması sürecinde bır adım 
daha atıldığını bildirdi. Başbakan Chi
rac. bir süre önce, bir çatışma halin 
de Fransa'nın nükleer silahları önce
likle kullanmaya hazır olduğunu açık
lanuştı. 

DETANT TEHLi KEDE 
Tüm b u  gelışmeler, Avrupa'daki 

ve dUnyadakldelant (yumuşama)'hava _ 
sını tehdit ediyor. Amerika 'nın ve 
Avrupa'daki tekelci Iktidarların ye
niden bır soğlık savaş atmosferi yarat_ 
ma cabaları, emperyalist sistemin, 
Içine gtrdlği bunalınaın yalnız ekono
mik değil slyasal nitelikte olmasıyla 
açıklanabilir. 

N"ılkleer silahlanmaya yeni bir 
hız verilmesinde. Amerikanın Uzak
do� yenllgisinln payı büyUk oldu. Göz _ 
temciler, Beyaz Saray'ın Yuvarlak 
BUro' sunda Vietnam'a karşı atom 
bombası kullanılması Ihtimalinin tar-

Cezayir Devlet Baıkanı Bu
medyen, önceki hafta, önU
mUzdeki aylarda yUrurlUğe 
konocak Anayasal reform la_ 
rı açıkladı . Bu reform ların 
oajında , bir Ulusal Halk 
Meclisinin ve Cumhurboıko
nının seçimi geliyor. 
Bir Ulusal Bildirge'nin ho_ 
zır lonmosıy lo  görevl i  bir ko_ 
misyonun oluıturulmosı do 
bu reform dizisinin bir par
ças, olorok görUlUyOr. Ho
zır lanacak olon metnin ul -
kede geniı bir demokratik 
tartıımaya açı lacağı bildi-
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tışıldığını haber veriyorlar. Bu para .. 
lelde. ABD Savunma Baksru Schlesin
ger'ln. bir çatışma halinde Kore De
mokratik H;ılk Cumhuriyeti· ne karşı 
nükleer silahların kullanılabııeceğlni 
açıkladığı bııdirillyor. 

SOVYETLER BiRLiGİNİN 

BARışçı ÇABAlARı 
Amerika'nın sınırlı nükleer savaş 

stratejisine doğ'ru kayması. daha ilk 
belirtUerinl göstermesinden beri 
Sovyetler Blrllıtı'nLn haklı tepkisiyle 
karşılaştı. 2 Haziran tarihli Pra;"ıa' 
da şöyle yazıyordu: "ABD Savunma 
Bakanının. nükleer si lahlarm sonun
da kullanılmasının kaçınılmaz oldu� 
yoluedaki sözlerI. Sovyet-Amerikan 
anlaşmalarına ve özellikle Haziran 
1973'te Washington'da imzalanan bir 
nükleer savaşın önlenmesi yolundaki 
anlaşmaya aykırıdır." H"ükÜJnet Baş
kanı Aleksi Kosigin de ii Haziran'da . 
sila.hlanma yarışını durdurmanın ve 
askeri harcamaları tüm dünyada azalt
manın zamanı geldiğlni söyledI. Kosl-

. gin, NATO yöneticilerinin kullandığı 
soğuk savaşü slubuna karşı çıkıyordu. 

ri liyor. Bi Idirgede, Ceza
yir devriminin ve öze l l ikle 
Ulusol  K urtulu! Cephesi Por . .  
tisi ' n in  temel sorunları e le 
a l ı nacak. 

txlıkan �medyen, LI .  K. C. Partisi 'nin kongresinin toplanması için nesnel 
koıuHarın henUz olgunlaımadığ ın ı , fakat böyle bir kongrenin en kısa zamanda top
lonmosı için her turlu çobanın sarfedileceğini açık ladı . 

Bu y ı l  toplanması tasar lanan Ulusal Halk Nıecl isinden önce, geçtiğimiz yı l 
lar içinde, Cezayir'de yerel yönetimlere göre halk meclisleri oluıturuldu. Bu ça
I ı ımaları Cezayir yönetic i lerinin Ulkeninsiyasal hayatı nı demokratik leıtirme istem
lerinin sonucu o larak değerlendiri l iyor. Fabrikalarda ilÇi meclislerinin kurulması, 
bir "sosyalist yönetim bi ldirgesi"nin hazırlonması ve tarım d'vriminin somut olarak 
gerc;�k leıtiri Imesi, aynı çerçeve içinde yer a l ı yor. 

EI MUcahid gazetesi, Cezayir'in yaklaımakta olduğu dönUm noktasını ıöy
le değer lendiriyor : " Bizi bu sonuçlara uloıtıran yol, ç i le l !  ve dar bir yol olduysa 
do, bugUn gUçlerimizin ve o lanok l ar ımız ın gerçek ölçUsUnU görmemiz; s�lamııt ı r . "  

Cezayir Batkanı Bumedyen, L e  Iv\onde gazetesine verdiği b i r  demeçte "de
makrasi"yi ,öyle oçık l ıyor: " Benim için demokrasinin anlamı, herıeyden önce u lu
so l  :o:enginl ik lerin odilone poylaıımıdır.  Ulusal zengin l ik lerden tUm Cezayir ' l i l e
rin yararlanmaları gerek jr • Demokrasi i benim için, aynı zamanda bölgesel denge 
demektir.  Bir bölgenin, diğer bölgelerin aleyhine gel iımesi engel lenmel idi r .  De
mokrosi, ıehir i l e  köy orasınd<»<.i denge demekt.ir.  Yi�e �e.mokrosi, yurdun. bUtun 
çocuklarına eğitim olanok larını sağlamak demekt i r .  Benım ıç ın, uydurma değ ı !  ger
c;ek olon bir demokrasinin içeriği budur . ii 

Parti Genel Sekreteri BreJnev'ln 
13 Haziran konuşması ise dUnya ölçU
sUnde yankı uyandırdı. BreJnev şöy-
le diyordu: Ülkeierln ve halkların 
kaderini eııerinde tuttuklarını dü şU
nenler, eylemleriyle sözlerinin çe
lI şmedlğini göstermek zorundadırlar. 
çünkU. günUmüzde öyle politika adam
ları vardır ki, barışa taraftar olduk
larını söylemelerine ve barış içinde 
birarada yaşamayı ve detantı sawn
malarına rağmen. gerçekte soğlık sa_ 
vaş dönemini dirııtmek istemekte. 
silahlanmada tırmanınaya yöneltmek
te. sosyalist ülkelere karşı düşman-
1ıklarını açığa vurmaktadırlar. Bu 
arada bazı kıta ülkeleri askeri büt
çelerini artırmakta ve bu ülkelerin 
sawnma bakanları parlamentoların
dan yeni askeri krediler çıkarmak 
için çaba harcamaktadı rlar. Bu çer
çeve içinde. devletlerin ve özelUkle 

de büyUk devletlerin. yenl kitle-yok 
edici sııah türlerinln, yenl silah sis
temlerinln geliştirilmesinl yasakla
mak üzere bir anlaşma yapmalarının 
zorunluluğuna, değinmek istiyorum. 
Bilim ve tekniğln sevtyesi o noktaya 
gelmiştir ki, nükleer silahtan daha 
tehlikeli sııahlarınyapılması tehlike-
si ortaya çıkmıştır. 'I 
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SIIR DiziSI 

BİRSİYASİNİN ŞİİRLERI 
Cl\N YÖCEL  

Sovyel yöneticııerinln b u  denU en
dişeli açıklamalarda bulunması neden 
siz değildir. NATO çevreleri, başta 
silahsızlanma çabaları olmak üzere 
barış çabalarını engellemeye çalış
maktadırlar . 

GÜVENLİ K KONFERANSı 
Sovyetler Birliği, Temmuz ayının 

sonunda. Avrupa Güvenlik ve işbirUıtı 
Konferansının son toplantı sının yapı l
ması tçin ABD'yeve Avrupa ülkelert
ne çağrıda buluedu. Bu çağrı soğuk 
tepkııerle karşılandı. NATO Genel 
Sekreter! Lues, Konferans'ın top lana
mayacağı ksrusında olduğımu açıkladı. 
Gerekçe olarak da, gereklı bazırhk
ların tamamlanmadığını ııeri sürdü. 
Ancak daha sonra. "Sovyetler Birl1-
ıtı'nin yeterli tavtzleri vermediğini" 
açıkladı. Böylece Konferansı ın top
lanmasını nedeD tstemedikleri ortaya 
çıkıyordu. 

GUvenlik Konferansı gibi. Strate
Jik Silahların Sınırlandırılması Gö
rüşmeleri (SALT) de. bir çıkmaza 
doğru sürükleniyor. So�k savaş or
tamını geri getirme çabaları dikkate 
alınırsa, bu gelışmeler için başka 
neden aramak gereksiz. 
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Amerika'nın sınırlı nükleer savaş 
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anlaşmaya aykırıdır." H"ükÜJnet Baş
kanı Aleksi Kosigin de ii Haziran'da . 
sila.hlanma yarışını durdurmanın ve 
askeri harcamaları tüm dünyada azalt
manın zamanı geldiğlni söyledI. Kosl-
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silahlanmada tırmanınaya yöneltmek
te. sosyalist ülkelere karşı düşman-
1ıklarını açığa vurmaktadırlar. Bu 
arada bazı kıta ülkeleri askeri büt
çelerini artırmakta ve bu ülkelerin 
sawnma bakanları parlamentoların
dan yeni askeri krediler çıkarmak 
için çaba harcamaktadı rlar. Bu çer
çeve içinde. devletlerin ve özelUkle 

de büyUk devletlerin. yenl kitle-yok 
edici sııah türlerinln, yenl silah sis
temlerinln geliştirilmesinl yasakla
mak üzere bir anlaşma yapmalarının 
zorunluluğuna, değinmek istiyorum. 
Bilim ve tekniğln sevtyesi o noktaya 
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tehlikeli sııahlarınyapılması tehlike-
si ortaya çıkmıştır. 'I 
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KOLTtIR VE SANATTA 

Mizah ve özgürlük 

Mizoh her toplumda var l ı ğ ı n ı  sUrdürür . iki insanın yanyana geli�i i le  mi
zoh ba�lor. i lkel toplumdan bu yana her tUr lu insan organizasyonunda mizoh etk i l i  
b i r  biçimde vorologe lmijtir. 

Gelecekteki güzel r iyi, devrimci ve özgUr toplum YOjontl lorındo do m i
zoh etkinliği i le gene var l ığ ın ı  Of  tay o kayacaktır ;  en azgın, omons ız ı  fOjist ve 
kon dökucü topluml�rdo var l ığ ın ı  sürdürdüğü gibi . 

Her toplumda var l ığ ı  görülen mizoh bir ve aynı olaydır. Mizoh kendi ku
ral lar ı  içinde, gerçek leıi r ;  devrimci mizoh, devrimci olmayan mizoh ayrımı doğru 
deği ld i r .  Devrimci olon ve devrimci olmayan, mizoh değil, mizohçıd ı r .  Yargı lan
ması gereken mizohçı ve onun mizoh ürünüdUr , Adı devrimciye ç ıkmı�  bir mizah us ' 
tasının her yaptığı devrimci bir mizah ürünU olmayabi l i r .  

Devrimci o lon  ve  olmayan, aynı mizah si lahını ku l lanmaktadı r .  Demokro, . 
tik ve özgür toplum larda bir mizah sava�ı ortaya ç ıkmı�t ı r .  Mizah bu öze l l iği i l e  
çe�itli toplum yapı larının tipik, günde lik bir yans ı tı cısı durumundadı r . 

Üretim araçlarını e l lerindebulunduranlarve emekçi ler, sanayi devrimi i le  
bir l ikte, mizaha yeni  bir boyut ve tanım ka'zandı rmı� bulunuyorlar. Mizoh, mizo
hın çe�i t l i  türleri (karikolUr, mizah hikayesi, fıkra, komedi) bu iki sınıf tarafın
dan politik ve sosyal bir propoganda aracı olarak günübirlik kul lanı l ır olmu�tvr . 

Fa�ist ve bask ıc ı  düzenler, emekten yana her türlu mizahı yoketmek yön
temini acımasız uygu larlar. Fakat sonunda bu fo�ist ve zorba yöneti ci ler, mizahçı
ları n bo�tipleri, olay· konuları olarak biterler; bu anlamda dünya mizohının serpi-
1ip çok ürün vermesinde fa�ist yöneticiler çok iyi birer suni gübre görevini yerine 
getirmi �lerdir • 

Devrimci, emekten yana bir toplumda mizahçılar e�it l ik, özgürluk, ve i 
lerleme adına oksak l ık lor ı, tutuculukları e le olon ve kendisini eleıtiren bir erdeme 
kavu�ur • . •  

Mizahcılor günlük pol i tik  ve sosyal çalkantılar içinde, taplumlarına ernek
ten yana bir sağduyu adına iyi birer yol gösterici k iml iğine kavu�tukları oranda . 
ustala�ır lar. Anadolu 'nun unutu lmaz Nosreddin Hocos ı ; hôla bize yeryüzünde özgür 
bir toplumun k ı lavuzluğunu yapobi i iyor. Çe�i t l  i yapı lardak r toplumların karikatUr
cUleri, ernekten halktan yana bir dUıUnce etrafında bi rleıebi lmektedir .  Ulus larara
sı Nasreddin Hoca KarikotUr Şenl iğ i ,  yeryüzünün i lerici çizgilerini bir oraya geti
rirken Anadolu'nun kök l ü  ve özgürlük ten yana devrimci geleneğini de pekiıtirmiı 
oluyor. 

Devrimcilerin Anadolu için istedik leri e�it, özgür ve demokratik düzen; 
Anodolu var olduğundan beri emekçi halk ın istediği bir özlemdir. Bu özlem Nos
reddin Hoca gibi ustaları ç ı kardığı gibi, dünyanın sayı l ı  mizahçılarını da onun et
rafında biraraya getiriyor. 

STOJAN H RlsTOV-Bulgoristan 

ı Temmul'. 1975 - 14 

TiM-Fransa 

MilK O  DiKOV-Bulgaristan 
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politik ve sosyal bir propoganda aracı olarak günübirlik kul lanı l ır olmu�tvr . 

Fa�ist ve bask ıc ı  düzenler, emekten yana her türlu mizahı yoketmek yön
acımasız uygu larlar. Fakat sonunda bu fo�ist ve zorba yöneti ci ler, mizahçı

bo�tipleri, olay· olay· olay konuları olarak biterler; bu anlamda dünya mizohının serpi-
1ip çok ürün vermesinde fa�ist yöneticiler çok iyi birer suni gübre görevini yerine 
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Devrimci, emekten yana bir toplumda mizahçılar e�it l ik, özgürluk, ve i 

adına oksak l ık lor ı, tutuculukları e le olon ve kendisini eleıtiren bir erdeme 
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Mizahcılor günlük pol i tik  ve sosyal çalkantılar içinde, taplumlarına ernek
yana bir sağduyu adına iyi birer yol gösterici k iml iğine kavu�tukları oranda . 

ala�ır lar. Anadolu 'nun unutu lmaz Nosreddin Hocos ı ; hôla bize yeryüzünde özgür 
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Devrimcilerin Anadolu için istedik leri e�it, özgür ve demokratik düzen; 
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Sermaye cephesinde 
"milli" kültür çıkmazı 

VECD; S4YAR 

"Mi l liyetçi Cephe" hukümeti , son günlerde tOm olanlarda olduğu gibi 
ku l tur ve sanat alanında do baskı l ar ın ı  yoğunloıtırdı . Egemen sınıfların çıkar
larına hizmet etmeyen her türden kul tur ve sanat olay ın ın  korıısına tarihimi
zin yok ı n  sayfa/or ın ı  anımsatan yöntem lerle diki lmeyi alııkanlık hol ine geti 
ren Cepheci ler , "Mi l l i  kU l tür" yaftası al tı nda piyasayasürülen tutarsız ve be
ceriksiz "eser"leri ideolojik mücodele alanında kendi leri de yetersiz görüyor 
olmal ı l ar k i ,  kU ltUrUmUze somut katk ı ları olon kurumlara ve u lusal kU l tUrUmU
zU sovunan tUm oydı nlor6, fikir i ıç i lerine korıı soldırı lorını artırddar. Egemen 
ideolojinin borazanı olmaktayetersiz görVlen kit le i letiıim araçlar ı , demokra
tik hak ve özgur l uk l eri savunan kUl tUr-sanat kuruluıları kapatı l ma tehditleri 
i l e ,  çoğdııı sonsur uygulamaları i 1e karıl karııya bırak ı ld ı . Bunların do yetme
diği yerde kaba kuvvete baıvuruldu.Sanatçı larımız sindiri lmek , susturulmak 
i.fend i .  

Sinema aloriında uygulanan " pol is  sansUrU" i l e ,  dUzenin koruyucusu 
Unlu 14 1 ,  142.  maddeler ve b i l i rkiıi l i k  görevini tlmuhbir vatanda( l ıktan ayır
dedemiyen birtakım Profesörler aracı l  ığı i le  özgUr dUıUnceye karıı sUrdurulen 
savoı , "devlet kuvvetlerine yerdımcı olon" bazı gönul l ulerin de katılmasıyla 
yeni boyutlar kazandı . Devletin kul tUr ve sanat kurulujları nda çal ıjan i l erici 
aydınlar Uzerindeki bask ı larınyeterli bir sonuç sağlamadığını gören Cepheci
ler, tUm resmi kuruluılarda bUyUk bir ı l temizl ik" harekatına giriıti ler.  Şimdi 
ise en öneml i  sorunları bajalan kadrolara kimlerin a l ınacağı . ÇunkU, kUl tUr 
ve sanat konularında ne tutarl ı  bir politikaları , ne de bunu uygulayocak ye
tiyniı kadroları var. 

ÇELişKİ 
Mi l l iyetçi Cephe 'n in  sahip çıkt ığı ku l tUr, özUnde emperyalist kU l tu

rUn tUm ögelerini barındıran, aynı zamanda feodal kUl tUrUn kal ı nt ı larına da 
taviz vermek zorunluğunu duyan, tom anlomıyla kozmopol i t  bir kultur . Bir ya
nıyla Tanzimat'tan bu yana sUregelen Batı l ı lajma hareketlerinin "mi l l ı "  ku l
tUrUmUz Uzerindeki olumsuz etki lerini saptar, Osmanl ı  kUl tUrUnUn tUm kalınt ı la
rını gUnUmUzde de geçerl i  saymaya ç�l ıı ırken , bir yanıyla uluslararası empe� 
yalist ku l turun parlak örnek lerini savunmak zorunluğunu duyan bir Cephe, e l 
bette k i  geri bırakt ır t lmlj tüm Ulkelerdeki yerli iıbirlikçilerin ku l tUr alanı nda 
duıtUk leri açmazlardon kendisini kurtaramıyacoktı . Bir yanda "mUstehcen l ik" 
konusunda kesin tavır aldığınızı  söyleyeceksiniz,  öte yanda çoğdaı emperya
l ist kUl turUn bel l i  boı l ı  sÖllıUrU olanları ndan biri haline gelen seks ticaretini 
görmemez l ikten geleceksiniz.  Bir yanda Ergenekon dağlarındon gelen uluma
Icra kulak vereceksin iz ,  öte yanda gençliği "-zararl ı  cereyanlar"dan koruya
bi lmek i çin  burjuvazinin tezgahladığı her turlu tatlı hayat özlemlerini yaıot
mıya çal ııacoksı n ı z .  Cepheci partiler junu çok iyi bi l iyorlar ki , ne kadar uğ
raııp didinseler de kUl tUr planında kavgoya girecek gUçleri yoktur. MC ortak
ları arasında. varolan çeliıki ler-ki bunlar sermayenin Çeıi t l i kesimlerini bir a
roda barındıran bir cephe i çin son derece doğal -her alanda olduğundan da faz
la k ultUr olanı ndo bir söz ve eylem birl iğini olanaksız k ı l ıyor. 

VE FrsrivAL . . .  
ijte , bunun için bir yanda medrese eğitimini savunan, Bot ı l ı l aımanın 

TUrk toplumu Uzerindeki zararlarını anloton, it Hocto fi lmleri yöneterek soğcı 
sinemanın önder l iği  ni yUklenen bir zat-ı muhterem TRTlye danııman olorok 
otanmak istenirken, öte yanda gayrı-mi l l i  niteliği apaçık  olon bir istanbul 
festivaline MC'nin gösterdiği i lgiye jaımamak gerek . Sermaye cephesi ,  festi
vol e dört e l l e  sar ı lmak zorundad ı r ,  çunku bu tUrden ıenl ik lerin kuruluj emaç
lorını pek iyi bi lmekted i r .  Uluslararası istanbul Festival i ' nin baılangıe ın ın  
12  Mart olayları sonrasına denk dUjmesi ne garip bir  rastlantı deği i m i ?  Sanat 
ve kUl tUrUmUz Uzerindeki baskı l arın yoğun olduğu, sanatc ı lar ı n  tutukevierini 
doldurduğu bir dönem; ve bu dönemde batı ıyon bir festival . Yurtdıı ındaki ba
r ıı  elçi l erimiz için gUzel bir fırsat. K im d�miı ki TUrk iye'de özgUrlukler teh
di  t altı ndad ı r ,  sanatçı lar z indanlardad ı r .  lıte keskoca bir sanat festival i .  Hem 
de uluslararası . .  iııe, sanatın ve sanatçın ın  dUımanl faıizme yoldız ı .  bir k ı 
ı . f .  K oskoca b i r  yolan . 

Böylesine açık ,  seçik bir' iilevi yUklenen festiva l in  UçUncUsU. 
bugUnlerde yopı l ı yor. Ve feslivale katı l anların baıındaelbette her zaman 
için egemen ideoloj inin en parlak. savunmasınl -gUnUn değiıen politik kOjul la
r ın ın  gerektirdiği ayarlamaları yaporak-getiren bir Devlet Tiyatrosu . Devlet 
Tiyatrosu'nun festivale katı ldığı  oyunlora jöyle bir göz atmak , yazımızın ba
ı ı ndon beri sözUnU ettiğimiz görUjlere açık l ık  getirecek sanırım. MCnin ku l
tUr pol i t ikosı nı hemencecik kavrı yarak , çok yön l u ,  tavizkor b i r  tutumu benim
seyen Devlet Tiyatrosu'nun becerik l i  genel mUdUrU, H humanistU bir " Yunus 
Emr<:uyi , tom anlamıyla Hfaiist" bir L V .  Murat ' ı  ve ıobatı l ı  onlamda çağdaf' 
bir K Uheylan"l seçmiı getirmiı festivol için . Seçimin tutar l ı l ığ ına, oyunların 
birbirini bUtUnlemesine diyecek yok , değil m i ?  

Söz festivalden açılmliken, bir baıka gUncel olaya değinel im. Bu y ı l 
ki istanbul Festivali progromı içine al ı nan , oyun gUnleri gazetelerle , basılan 
program l ar l a  duyuru lan " Adsı z  OyunU adlı istanbu l Şehir Tiyatrosunun bir oyu-

nu festival komitesi tarafından s ıradan bahaneler i leri sUrUlerek-örneğin bina
nın turistler için yeterince konforlu  olmaması gibi , oyunun yeni bir deneme 
olduğu gibi -festival Programından çıkarı ldı . Kuıkuya yer vermiyecek den l i  
açık b i r  sansUr olay ı .  lıte, Cephe hukUmetinin kaçın ı lmaz kaderi : b i r  yanda 
sanat özgurlUğU adına festivaller dUzenl iyecek , bir yanda do festivale kat ı 
lan oyunlorı sansUr etmeğe kalkııacak. 

KÜLTÜR EMPERYALiZMi 
MC kulturun tUm alanlarında olduğu kadar sanat alanında do tutar ı ,  

b i r  çizgi götUremiyecek , elbet; devletin tUm olanaklar ın ı  kul lansa do  hangi 
sermaye grubunu memnun edeceğini , hangi ku l turel ıartlanmayı tatmin edece
ğini bi lemiyecek . T . R . T. Kurumunu tam anlamıy la  e l ine geçirse de , 1001 Te
mel Masal larını yeniden yayınlamıya baılasada yapacağı yayınların nitel iği
ni !aptamakta guçluk çekecek . Ve iktidara gel i r  gelmez tiyotroları kapatoca
ğ ın, söyliyen bir baibakan yardımcısı  UKUheylanltl gUI Umseyerek iz lemek zo
runda kalacak-t ıpkı  19 Mayıs gösteri lerinde olduğu gibi . UMi I I i  sanat" diye 
yeri göğU inletenler ne Eurovision1a ses çıkarabi lecekler, ne it Bonanza"ya ; 
ne de burjuva beğenisinin en yaz örnek lerini sunmaya devam edecek olon s i
nemolara, tiyatrolara, plok ıirketlerine ses çıkarabi lecekler. KU l tUrUmUzde 
geleneksel değerleri koruma iddias ıy la ortaya çıkan bir kısım sağcı idealog
lar ,  sermayenin batı l ı  değerlere sıkı sıkıya bağ l ı  temsi l  ci leri , kUltur emperya
i izminin i gUcUnU uçoğdaı Batı uygor l ı l ığ ı"  ndon olon avukatları , ödenek l i  elf!1-
tirmenleri karjısı nda gerilemeğe mahkum.Çunku, MC ortak ları do gerici kul 
tUre taviz vermek konusunda ne denli  gönUI IU  olurlarsa olsunler, tarihi geliıim 
içinde daha i l er i  bir Uretim aıemosın ın  getirdiği Ust yapı i l iıkilerinin ve ulus
lararası teke lci sermayenin  empoze ettiği bir uçoğdoıu kUltUr çizgisi ni korumak i 
feodal ku l tUr ka l ı ntı lar ın ı  veonların gUnUmUzdeki savunucularını bukozmopo
l i t  kUltur "sentez" i  içinde eritmek zorundalar. 

GELSiN SANSÜR . . .  
Sermayenin  kUltUr planı ndcL: i bu i ç  çeliıkisi sUredursun ,  egemen gUç

leri oluıturan ve egemen ideolojiye sahip çıkmaya çalııan sağın bUtun kesim
leri tek amaç etrafındo birleıiverdi ler :  halkım ız ın  gerçek özlemlerinden yana 
bir kavgayı sUrdUren tUm aydı nları n ,  sanatcı lar ın  karıısında olmak ve demok
ratik özgurlukçu ortamda geliıen yaratıcı duıunceye karıı omans ız  bir saldırı
ya geçmek . uMi l l i ll kUl tUr adına hangi değerlere sahip çıkmaları gerektiğini 
bi lerniyenler için yapacak tek ıey kalıyor: f?ıist bir kUl tUrUn oluıumuna kat 
k � da bulunmak Uzere el e le  vermek , ulusal devrimci kUltUrU savunan kiıi ve 
kurumları ortadan kaldı rarak , kul turUmUzU " içine sızmıı tehl ikeli  unsurlardon 
orı ndırmok . lIVe sermayenin ideolajisini kabakuvvetle toplumda YOjatmıya ça
I l jmak . iıte , onun için tiyatralar ın kapısına k i l i t  vuruyarlar-t ıpkı  1971 baharın
da olduğu gibi-devrimci tiyotrolarımızı turnelerinde tertipler l e t  saldırılarlo 
karıı l ı yorlar, çağd ııı usansUr nizamnameleri Uni kul lanıyorlar susturabi Imek için 
sanatçı ları , açık samUrUn yetmediği yerde ' lgiz l i  sansUr" uygu lamalarına gidi-
yerıor, kitaplar, dergi ler,  plaklar, posterler toplanıyor gene, toplotı lma ka
rarı olmodığı zamon her turlu  yasa dıı ı  baskı ve saldırılar ve ekonomik bask ı 
larla önlenmek isteniyor devrimci yayı nların satı lması ; tiyatroların yöneticile
ri lIg iz l i  örgUt kurmak" suçundan mahkemelere veri l iyor. iı.e, TÖB-DER'e yö
nelti len sald ı r ı lar ,  enge l lenen O1 lrgatlO oyunu, iıte Ankara Sanat Tiyatrosu Uze
r i ndeki bask ı l ar ve " Anau olayı , iite TRTlye karıı giriıi len karalama kampan
yası , yoso dııı uygu lanalar, iıte i i i .  istanbul Festivalindeki giz l i  sansUr uy
gulaması . 

M ÜCADELENiN GEREG i  
Ve ijte bu bask ı laro karı i direnen, halk ına karıı sorumlu luğunu biran bi

le  ak l ı ndon çıkormıyon aydınları mız ,  demokratik kuruluılar ımız . iite, sansUr 
uygulamalarına karjl çıkan bi Idiri , iıte i .  TUrk Tiyatro Kongresi uyelerini n sanat
ta özerk l iği  savunan bildirisi , iıte Yazarlar Sendikas ın ın  TRT'deki yaso dııı uy
gu lomaya ve istanbul Festivaline karıı tavr ın ı  belirliyen bi ldiri ler i ,  iıteTÖB
DER Uyelerinin inanç l ı  ve kararlı tutumları , ijte O.  D. T .  Ü.  de fajist bask ı l ara 
karıı direnen öğrenciler ve öğretim Uyeleri . ButUn bunlar, gUnUmUz aydınını , 
Abdulhamit'ten aldığı maajın kesilmesi korkusu i le yabancı bir ulkede elçi l ik 
görevini sUrdUrdUğU 22 yt.l boyuncayazdığı bir tek sotırı b i le  yay ın layamayan 
Abdulhak Hamit gibi bir aydın tipinden ne den l i  fark l ı  bir bUnyeye sahip oldu
ğunu açıkça gösteriyor. 

KU l tUr ve sanot alanında UrUn veren tUm emekçi lerimizin,  Cephe ikt i
darının bu alanda gUn geçtikçe y�unlaıan bask ıs ı  karıısında sanotçı onurlor ı
no yakııan b i r  tavır lo giz l i  ya  do aç ık  her turlu bask ıya, sansUre ve  kOiul ların 
yöneltebileceği oto-sansUre karıı di r�nç gösterecek lerine inanıyoruz. KU l tUr 
yaıantımız bu inancımızı pek ijtiren örnek lerle dol u .  iıte, geçtiğimiz gUnler
de saygı ile ondığımız iki bUyUk usta: Nazım Hikmetve Orhan Kemal . Yajan
tı lar ıy la,  urUnleriyl e ,  k ı sacası kavgalarıyla önUmUzde . Demokratik halk kul 
tUrUmUzUn savunulması ve devrimci kUl tUrUmUzUn oluıluru lması adına verdikle
ri kavga durmayacak . YUrUyecek . 

yURUytjŞ - i Temmuz 1975 - lG 

bi l i rkiıi l i k  görevini tlmuhbir vatanda( l ıktan ayır
sörler aracı l  ığı i le  özgUr dUıUnceye karıı sUrdurulen 

kuvvetlerine yerdımcı olon" bazı gönul l ulerin de katılmasıyla 
Devletin kul tUr ve sanat kurulujları nda çal ıjan i l erici 

larınyeterli bir sonuç sağlamadığını gören Cepheci
rda bUyUk bir ı l temizl ik" harekatına giriıti ler.  Şimdi 
bajalan kadrolara kimlerin a l ınacağı . ÇunkU, kUl tUr 

nda ne tutarl ı  bir politikaları , ne de bunu uygulayocak ye

ÇELişKİ 
' n in  sahip çıkt ığı ku l tUr, özUnde emperyalist kU l tu

ögelerini barındıran, aynı zamanda feodal kUl tUrUn kal ı nt ı larına da 
duyan, tom anlomıyla kozmopol i t  bir kultur . Bir ya

yana sUregelen Batı l ı lajma hareketlerinin "mi l l ı "  ku l
olumsuz etki lerini saptar, Osmanl ı  kUl tUrUnUn tUm kalınt ı la

saymaya ç�l ıı ırken , bir yanıyla uluslararası empe� 
parlak örnek lerini savunmak zorunluğunu duyan bir Cephe, e l 

tüm Ulkelerdeki yerli iıbirlikçilerin ku l tUr alanı nda 
kendisini kurtaramıyacoktı . Bir yanda "mUstehcen l ik" 

aldığınızı  söyleyeceksiniz,  öte yanda çoğdaı emperya
sÖllıUrU sÖllıUrU sÖll olanları ndan biri haline gelen seks ticaretini 
s iniz.  Bir yanda Ergenekon dağlarındon gelen uluma

öte yanda gençliği "-zararl ı  cereyanlar"dan koruya
tezgahladığı her turlu tatlı hayat özlemlerini yaıot

Cepheci partiler junu çok iyi bi l iyorlar ki , ne kadar uğ
planı nda kavgoya girecek gUçleri yoktur. MC ortak 

çeliıki ler-ki bunlar sermayenin Çeıi t l i kesimlerini bir a
çin son derece doğal -her alanda olduğundan da faz
ve eylem birl iğini olanaksız k ı l ıyor. 

VE FrsrivAL . . .  
bir yanda medrese eğitimini savunan, Bot ı l ı l aımanın 

zararlarını anloton, it Hocto fi lmleri yöneterek soğcı 
ni yUklenen bir zat-ı muhterem TRTlye danııman olorok 

yanda gayrı-mi l l i  niteliği apaçık  olon bir istanbul 
gösterdiği i lgiye jaımamak gerek . Sermaye cephesi ,  festi

zorundad ı r ,  çunku bu tUrden ıenl ik lerin kuruluj emaç
di r .  Uluslararası istanbul Festival i ' nin baılangıe ın ın  

denk dUjmesi ne garip bir  rastlantı deği i m i ?  Sanat 
baskı l arın yoğun olduğu, sanatc ı lar ı n  tutukevierini 
bu dönemde batı ıyon bir festival . Yurtdıı ındaki ba

bir fırsat. K im d�miı ki TUrk iye'de özgUrlukler teh
zindanlardad ı r .  lıte keskoca bir sanat festival i .  Hem 

sanatın ve sanatçın ın  dUımanl faıizme yoldız ı .  bir k ı 

seçik seçik birbir' ' iilevi iilevi yUklenen yUklenen festivfestiva l in  a l in  UçUncUsU. UçUncUsU. 
Ve feslivale katı l anların baıındael bette her zaman 
parlak. savunmasınl -gUnUn değiıen politik kOjul la

ayarlamaları yaporak -getiren bir Devlet Tiyatrosu . Devlet 
katı ldığı  oyunlora jöyle bir göz atmak , yazımızın ba

ettiğimiz görUjlere açık l ık  getirecek sanırım. MCnin ku l
hemencecik kavrı yarak , çok yön l u ,  tavizkor b i r  tutumu benim

su'nun becerik l i  genel mUdUrU, H humanistU bir " Yunus 
Hfaiist" bir L V .  Murat ' ı  ve ıobatı l ı  onlamda çağdaf' 

getirmiı festivol için . Seçimin tutar l ı l ığ ına, oyunların 
diyecek yok , değil m i ?  
açılmliken, bir baıka gUncel olaya deği nel im. Bu y ı l 

ğ ın, söyliyen bir baibakan yardımcısı  UKUheylanltl gUI Umseyerek iz le
runda kalacak-t ıpkı  19 Mayıs gösteri lerinde olduğu gibi . UMi I I i  sanat" 
yeri göğU inletenler ne Eurovision1a ses çıkarabi lecekler, ne it Bonanz
ne de burjuva beğenisinin en yaz örnek lerini sunmaya devam edecek 
nemolara, tiyatrolara, plok ıirketlerine ses çıkarabi lecekler. KU l
geleneksel değerleri koruma iddias ıy la ortaya çıkan bir kısım sağcı 
lar ,  sermayenin batı l ı  değerlere sıkı sıkıya bağ l ı  temsi l  ci leri , kUltur 
i izminin i gUcUnU uçoğdaı Batı uygor l ı l ığ ı"  ndon olon avukatları , ödenek
tirmenleri karjısı nda gerilemeğe mahkum.Çunku, MC ortak ları do gerici 
tUre taviz vermek konusunda ne denli  gönUI IU  olurlarsa olsunler, tarihi 
içinde daha i l er i  bir Uretim aıemosın ın  getirdiği Ust yapı i l iıkilerinin 
lararası teke lci sermayenin  empoze ettiği bir uçoğdoıu kUltUr çizgisi ni 
feodal ku l tUr ka l ı ntı lar ın ı  veonların gUnUmUzdeki savunucularını bukoz
l i t  kUltur "sentez" i  içinde eritmek zorundalar. 

GELSiN SANSÜR . . .  
Sermayenin  kUltUr planı ndcL: i bu i ç  çeliıkisi sUredursun ,  egemen 

leri oluıturan ve egemen ideolojiye sahip çıkmaya çalııan sağın bUtun 
leri tek amaç etrafındo birleıiverdi ler :  halkım ız ın  gerçek özlemleri
bir kavgayı sUrdUren tUm aydı nları n ,  sanatcı lar ın  karıısında olmak ve 
ratik özgurlukçu ortamda geliıen yaratıcı duıunceye karıı omans ız  bir 
ya geçmek . uMi l l i ll kUl tUr adına hangi değerlere sahip çıkmaları gerektiğini 
bi lerniyenler için yapacak tek ıey kalıyor: f?ıist bir kUl tUrUn oluıumuna 
k � da bulunmak Uzere el e le  vermek , ulusal devrimci kUltUrU savunan 
kurumları ortadan kaldı rarak , kul turUmUzU " içine sızmıı tehl ikeli  unsurl
orı ndırmok . lIVe sermayenin ideolajisini kabakuvvetle toplumda YOjatm
I l jmak . iıte , onun için tiyatralar ın kapısına k i l i t  vuruyarlar-t ıpkı  1971 
da olduğu gibi-devrimci tiyotrolarımızı turnelerinde tertipler l e t  saldırılarlo 
karıı l ı yorlar, çağd ııı usansUr nizamnameleri Uni kul lanıyorlar susturabi 
sanatçı ları , açık samUrUn yetmediği yerde ' lgiz l i  sansUr" uygu lamalarına 
yerıor, kitaplar, dergi ler,  plaklar, posterler toplanıyor gene, toplotı lma 
rarı olmodığı zamon her turlu  yasa dıı ı  baskı ve saldırılar ve ekonomik 
larla önl enmek isteniyor devrimci yayı nların satı lması ; tiyatroların yöne
ri lIg iz l i  örgUt kurmak" suçundan mahkemelere veri l iyor. iı.e, TÖB-DER'e 
nelti len sald ı r ı lar ,  enge l lenen O1 lrgatlO oyunu, iıte Ankara Sanat Tiyatr
r i ndeki bask ı l ar ve " Anau olayı , iite TRTlye karıı giriıi len karalama 
yası , yoso dııı uygu lanalar, iıte i i i .  istanbul 

karıı 
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karıı 
Festivalindeki giz l i  

gulaması . 

M ÜCADELENiN GEREG i  
Ve ijte bu bask ı laro karı i direnen, halk ına karıı sorumlu luğunu 

le  ak l ı ndon çıkormıyon aydınları mız ,  demokratik kuruluılar ımız . iite, 
uygulamalarına karjl çıkan bi Idiri , iıte i .  TUrk Tiyatro Kongresi uyelerini 
ta özerk l iği  savunan bildirisi , iıte Yazarlar Sendikas ın ın  TRT'deki yaso
gu lomaya ve istanbul Festivaline karıı tavr ın ı  belirliyen bi ldiri ler i ,  
DER Uyelerinin inanç l ı  ve kararlı tutumları , ijte O.  D. T .  Ü.  de fajist 
karıı direnen öğrenciler ve öğretim Uyeleri . ButUn bunlar, gUnUmUz 
Abdulhamit'ten aldığı maajın kesilmesi korkusu i le yabancı bir ulkede 
görevini sUrdUrdUğU 22 yt.l boyuncayazdığı bir tek sotırı b i le  yay ın l
Abdulhak Hamit gibi bir aydın tipinden ne den l i  fark l ı  bir bUnyeye sahip 
ğunu açıkça gösteriyor. 

KU l tUr ve sanot alanında UrUn veren tUm emekçi lerimizin,  Cephe 
darının bu alanda gUn geçtikçe y�unlaıan bask ıs ı  karıısında sanotçı 
no  yakııan b i r  tavır lo giz l i  ya  do aç ık  her turlu bask ıya, sansUre ve  
yöneltebileceği oto-sansUre karıı di r�nç gösterecek lerine inanıyoruz. 
yaıantımız bu inancımızı pek ijtiren örnek lerle dol u .  iıte, geçtiğimiz 
de saygı ile ondığımız iki bUyUk usta: Nazım Hikmetve Orhan Kem
tı lar ıy la,  urUnleriyl e ,  k ı sacası kavgalarıyla önUmUzde . Demokratik 



TÜTED GENEL SEKRETERİ 

Haluk Orhun 
TEK NiK  ELEMANLARıN SENDiKAL MÜCADELELERi işçi 
SENDiKALAR ıN ıN DESTE�i iLE BAŞARI YA ULAŞACAK TıR. BU DESTEK 
SOMUT OLARAK 2. K URULTAY 'DA BAŞLAMIŞHR. DEVRiMCi i şçi  
SENDiKALARı K ONFEDERASYONU 'NA BA�LI SEN DiKALARıN 
TEMSiLCiLERi BA�IMSIZ SENDiKA TEMSiıciLERi, 
TEKN iK ELEMANLARı işçi SENDiKALARlNDA ÖRGÜTLENMEYE 
ÇA�IRM I ŞT IR .  SENDiKAL MÜCADELENiN işçi - T·EK NiK ELEMAN BiRLi �!NiN SA�LANMASIY LA 

• DAHA GUÇLENECE�INI  BELIRT -

• Teknik elemanların c;ağımızdo ne tip bir mU
codel e  vermekte olduğunu s/jy leyebi l i r  misiniz? 

TUrkiye'de ve dünyada teknik elemanlar, öz
gilrce sendikalaşma ve örgütlenme mücadelesine ak
tif olarak katılıyorlar. Bu yönde uluslararası konfe
ranslar toplayarak çeşitli ülkelerdeki deneyimler hıi<
kında bilgi a lı ş verişi yapıyorlar. Gelecek günler ıçın 
birlik-te kararlar alıyorlar. 

Geçtiğimiz Nısan ayında 25 mliyon bilim ada
mı, mühendis,  idareci. kadrC? ve teknisyeni temsil 
eden 42 örgütün temsilcileri İtalya'nınıTorino kentin
de bir arayageldiler. Konferans. sendikal mücadele
ye katılan dünya teknik elemanlarının toplumsal du
rumlarının daha iyi anlaşılması yönünde çalışmalar 
yaptı. Bilim ve teknolojinin giinlük hayata girdiğini. 
insanların değer yargılarını etkilediğini kabul eden 
konferans, çağdaş toplumun bilim ve teknolojideki 
gelişmelere sıkıca bağlı olduğunu vurgulad ı .  Kafa ve 
kol emekçilerinin, bilim ve teknolojldeki gellşme dü
zeyine ayak uydurabilecek gelişmeyf belirleyecek ö
nemli bir etken olduğu açıklandı.  

&ınulan tebıiğlerde. kapitalist eko,\omlierde 
i şverenlerin teknjk elemanları kendi değer yargıları 
ve düşünceleri yönünde kuııanma Istekleri dile geti
rildi. Çalışanları bölmek ve onları daha fazla yönet
mek için yaratılan sun'i  teorilere yer verildi. 

Bu görüşlerden hareket edilerek. teknik ele
manların i stekleriningerçekleşmesinjn, işçi sınıfıyla 
verilecek ortak bır mücadeleden geçtiği belirtildi. 

Teknik elemanların güncel sorunlarının, öz
gürce sendikalaşmak hakkına kavuşmak ve işçi sınıfı 
ile birlikte sermaye karşısında güçlü olabilmek Için 
örgütlenme olduğunu Torino konferansı dilnyil. kamu
oyunaduyurchı, Mücadele yöntemlerini bu genel pren
sipler i şığında her ülkenin şartlarının belirleyeceğini 
de ekled i .  

• TUrkiye'de teknik elemanların ne g i b i  sorun
ları vard ı r ,  bu mUeadeleye nas ı l  katı lmaktad ı rlar? 

Teknık elemanlar r,rev ve toplu sözleşmell 
sendikal hakları için mücadelelerini yıllardır başarı 
Ile sürdürdüler. Bu yolda somut adımlar attılar. 
Teknik elemanlaruzun süred i r  Işçi-memur ayrımları 
ile çalışanlardan ayrı lmak i stendi .  İktidara gelen hü
kümetlerin niteliği. çeşıtlı ekonomik politik buhran
laria Işçi-memur kapsamı bır daraltıldı bır genişle
tildi. İşçi-memur ayrımı bır baskı aracı olarak,sUrek-
11 gündemin önemli bir maddesini i şgal etLi. 

Bir yan ödeme öyküsü var. Teknik elemanlar 
verilen yan ödemelerle personel kanunu dışında tat.
min edilmek I stendi .  Amaç,teknlk elemanlara emeği
nin karşılığını vermek değildi. Yan ödemelerle tek
nik e lemanlar arasına ayrıcalık getirmek. haklarını 
birbirlerinden alır duruma getirilmek i stend i .  Kapı
kulu yaratma çabaları ile. lütuf olarak veriliyor gö
-rüşü yaratıldı. En önemlisI. bu ayrıcalıklar yanında 
yan ödemeler politik baskı aracı olarak kuııanıidı. 
MC HUkUmetinin bakanları mUdUrıuklere yazı yoııa
yarak çokçalışanlara (! ) en U .t yan ödeme verileceıtı
nı belirttiler. Amirierinin teveccüh VP. takdi rierini 
kazanm ış olan görevlilerin kullanılacak olan takdir 
hakkını etklleyeceğlnl özellikle ııettiler. MC'nln ya
nında olanlara yan ödemeler cn Ust dUzeyde tutuldu. 
uygulamaya karşı ç ıkanlar. karşı kıyım başladı. 

Mi şLERDiR • . . .  TEKN iK ELEMANLAR SERMA _ 
YEN i N  K ARŞı S ı N DA GÜÇLÜ OLABiL -

MEK , ANTi-DEMOKRATiK UYGULAMA
LARA KARŞI ÇıKABiLME K ,  EMEK LERi

NiN K ARŞI L I �I N I  ÖZGÜRCE , TOPLU SÖZ
LE ŞME iLE ALABiLMEK VE 

ÜLKE iDARESiNDE SÖZ SAHiB i  O -
LABiLMEK ÜZERE SENDiKAL HAK LARı 

iç iN MÜCADELE VERiYORLAR . 

Yurt çıkarlarına aykırı uygulamalara karşı 
çıkan yurtsever teknik e lemanlar kıyıma uğradı ,  sü
rUldü. İskenderun Demlr-Çelik'te, YSE'de toptan Iş

ten çıkarılmalar ve sürgUnler MC'nin son uygulama
ları oldu. 

Teknık eleman odaları kanunun\l değiştirmek. 
etkisiz duruma getirmek üzere ça1ı l}ll\alar MC'n!n 
gündeminde. ' 

. 

Tüm bu anti - demokratik baskı ve kıyımlar 
yurtsever çalı şanlara uygulanıyor. 

Teknik e lemanlar sermayenin karşısındagi.iç
lü olabilmek, anti-demokratik uygulamalara karşı çı
kabiLmek, emeklerinin karşılığını özgürce. toplu söz
leşme ı ıe alabllınek ve ülke Idaresinde söz sahibi o
labi lmek üzere sendikal hakları Için mücadele veri
yorlar. Bağımsızlık ve demokrasi için çalışanların 
birliğini savunuyorlar. 

Teknik elemanların birliğini sağlamak. birlik
te kararlar almak, giderek tüm çalı şanların birliğini 
sağıamak için teknik eleman kurultayları dUzenledtler. 

• Teknik E leman Kurultayları hakkındo bi lgi 
verir misin iz ? 

Tüm teknik eleman sorunlarının çözümünde 
sendikal hakiarın yattığının bilincinde olarak. teknik 
elemanların birliğini sağlayıcı bir adım olan teknık 
eleman kurultayları başlatıldı. Geçen sene yapılan 
1. Kurultay bu yönde ilk adım oldu. Sorunları tartış
tı. Geçtiğimiz günlerde toplanan 2. Teknik Eleman 
Kurultayı'nda Ise, 150 bın teknik elemanı temsıı eden 
:l3 teknık eleman örgütUnünblrllkte çalışması ile sen
dikal haklarmuz yönlinde önemli ilerlemeler kayde
d ı ıdi .  

Yurt düzeyinde toplantılarla sendikal mücade
le yayıldı ve güçlend i .  2. Kurultay bu mUcadelenln 
aşaması olarak teknik elemanların doğru ve güçlü 
örgülienmesl ıçın şu iıkeleri kabul etti. 

* Teknik elemanların send ikal haklar müca
delesi, halkımızın ve tum çalışanların müca
delesinin bır parçasıdır.  Bu mücadele bağım
sızlık ve demokrasi mUcadelesinden 8oyutla
nam az, tekelci sermayenin egeMenliğine kar
şı antı-faşist. anti-emperyalist mücadele ile 
Iç Içedır. 

* Sendikal haklar mUcad�lesl bır bUtUndür. 
Teknik elemanların blrliktelilı;i mutlaka sa!\"
lanmalıdır.  

• Örgütienme. I şyeri esasına göre güncel 
sorunları savunacak şekilde olmalıdır. 

* Sendikalaşma işçi sendikalarında olınalı
dır. Sendikal hakl.ra sahip olRn teknık ele
manların işyeri sendikalarınn girme mücade
leBI verilmelidir. 

* Teknık elemanların bırlığı doğrultusunda 
bılımsel dilnya görUşünün blrie�tiricl rolU u
nutuhnnma1ıdır. 

HALUK- ORHUN: .. Sendikol hak larımı z  tek e-

manların bi l i nç l i  çaba ları ve iıçi  s ın ıf ın ın  desteği 

i le zafere u l otaeak tır . ii 

Getirilen bu öneriler ışığında teknık eleman
ların örgUtlenmesi yolunda çözümler getirildi: tek
nik elemanların mücadelesini giJçlendlrecek şu karar
lar alındı.: 

• Teknık elemanların sendikal haklarını elde 
etme mücadelesi tüm teknik elemanları çatısı 
altında toplayan demokratik bır kitle örgütU
nün önderliğinde verilecektir. 

• Tüm Teknik Elemanlar Derneğı (TÜTED) 
bu önderliği yüklenebilecek nit�likte tek ör
güttür. 

• TÜTED vereceği mUcadelede tüm teknık 
eleman meslek örgütlerince desteklenmelidir. 

* Türkiye 3. Teknik Eleman Kurultayı TÜ
TED'ln önderliğinde toplanmalıdır. 

2. Kurultayın sendikalaşma biçimi ve geniş 
teknık e leman kitlesinin birllkteliğlni sağlayan örgüt
lenme kararı, gelecek dönemdeki müc!\delemlzi ile
riye götürücü niteliktedir. Mutlaka uygulanması ve 
hayata geçlriimesi geretanektedir.  Ayrıca 2. Kurul
tay teknık elemanların blrlikteııği yanında tüm çalı
şanların birliktellğlni sağlayıcı önemlı adımlar at
mıştır. 

• iıçi sendikaları ve diğer demokratik örgutler 
teknik e leman mUeode lesini nas ı l  etkilemiıtir? 

Teknjk elemanlar üretim süreci Içindeki yer 
lerinin giderek işçi sınıfına yaklaşmpkta olduğunu. 
üzerindeki sömürünün sürekli arttığının bııincindedIr
ler. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bu yaklaş
mayı nızlandırdığı ise apaçık ortada. Günümüı.de tek
nik elemanların toplumsal niteliği üzerine yapılan 
tüm yanlış değerlendirmelere karşı çtkarak Işçi sı
nıfı yanında mUcadeleye katılmaktadır.  Sendikal mü
cadelesini Işçi sendikaları içinde işçilerie bırlıkte 
yürütmeyi amaçı�aktadır.  Thrkiye'de bu yönde so
mut uygulamalar mücadelenin doğruluğunu kanıtla
maktadır. 

Teknik elemanların send ikal mücadeleleri i ş
çi sendikalarının desteği ile başarıya ulaşacaktır. Bu 
destek somut olarak 2. Kuru1tay'dabaşlamıştır. Dev
rimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı sendi
kaların temsilcileri bağımsız sendika lemsllclleri 
teknik elemanları işçt sendikalarında örgütlenmeye 
çağırmı ştı r. Sendikal mücadelenin i şçi-teknık eleman 
birliğinin salı;lanmasıyla daha güçleneceğlni belirt
mi şlerdir. 

Demokratik kltie örgütlerI. memurl_r. öğ
retmenler sendikal mücadelenin birlikte verilmesini 
wrgulnmışlar. 2. Kurultay ' a  bu yönde öneriler ge
tirmişlerdir. 

Tüm Çalı şanlar Kuru1tn�'I'nın ilerde dü7.enlen
mes! için çalışmalara başlanması tüm sendika ve ör
gütlerce önerilmiş ve desteklenml ştir . 

2. Teknik Eleman Kurultayı karıırtan ışığında. 
teknık elemanların demokratik kitle örgiltiı TUTED. 
yurl dü7.eyinde örgütlenme sini. cn küçük birimler olan 
işyerlerinde örgHtlenmesini ynygınlaştıracnktır. 

TUm teknık eleman örg\itlerl TUTED içlndebu 
mUcade leye katılacaktı ... ÖnUmüzdekl dönemde örgüt
lenmemiş tUm teknik elemanlara ulnşılacak ve sendi
kal bi linç veriiecektir. 

Sendikal hakiarım ız teknık elemanların bilinç
Li çabaları ve Işçi sınıfının destel\"i ile zafere ulaşa
caktır. 
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bu anti - demokratik baskı ve kıyımlar 
yurtsever çalı şanlara uygulanıyor. 

Teknik e lemanlar sermayenin karşısındagi.iç
lü olabilmek, anti-demokratik uygulamalara karşı çı
kabiLmek, emeklerinin karşılığını özgürce. toplu söz
leşme ı ıe alabllınek ve ülke Idaresinde söz sahibi o
labi lmek üzere sendikal hakları Için mücadele veri
yorlar. Bağımsızlık ve demokrasi için çalışanların 
birliğini savunuyorlar. 

Teknik elemanların birliğini sağlamak. birlik
te kararlar almak, giderek tüm çalı şanların birliğini 
sağıamak için teknik eleman kurultayları dUzenledtler. 

• Teknik E leman Kurultayları hakkındo bi lgi 
verir misin iz ? 

Tüm teknik eleman sorunlarının çözümünde 
sendikal hakiarın yattığının bilincinde olarak. teknik 
elemanların birliğini sağlayıcı bir adım olan teknık 
eleman kurultayları başlatıldı. Geçen sene yapılan 
1. Kurultay bu yönde ilk adım oldu. Sorunları tartış
tı. Geçtiğimiz günlerde toplanan 2. Teknik Eleman 
Kurultayı'nda Ise, 150 bın teknik elemanı temsıı eden 
:l3 teknık eleman örgütUnünblrllkte çalışması ile sen
dikal haklarmuz yönlinde önemli ilerlemeler kayde
d ı ıdi .  

Yurt düzeyinde toplantılarla sendikal mücade
le yayıldı ve güçlend i .  güçlend i .  güçlen 2. Kurultay bu mUcadelenln 
aşaması olarak teknik elemanların doğru ve güçlü 
örgülienmesl ıçın şu iıkeleri kabul etti. 

* Teknik elemanların send ikal haklar müca
delesi, halkımızın ve tum çalışanların müca
delesinin bır parçasıdır.  Bu mücadele bağım
sızlık ve demokrasi mUcadelesinden 8oyutla
nam az, tekelci sermayenin egeMenliğine kar
şı antı-faşist. anti-emperyalist mücadele ile 
Iç Içedır. 

* Sendikal haklar mUcad�lesl bır bUtUndür. 
Teknik elemanların blrliktelilı;i mutlaka sa!\"
lanmalıdır.  

• Örgütienme. I şyeri esasına göre güncel 
sorunları savunacak şekilde olmalıdır. 

* Sendikalaşma işçi sendikalarında olınalıolınalıolı
dır. Sendikal hakl.ra sahip olRn teknık ele
manların işyeri sendikalarınn girme mücade
leBI verilmelidir. 

• TÜTED vereceği 
eleman meslek 

* Türkiye 3. 
TED'ln önderliğinde 

2. Kurultayın 
teknık e leman kitlesinin 
lenme kararı, gelecek 
riye götürücü nitelikte
hayata geçlriimesi geretanekted
tay teknık elemanların 
şanların birliktellğlni 
mıştır. 

• iıçi sendikaları 
teknik e leman mUeode

Teknjk elemanlar elemanlar 
lerinin giderek işçi sınıfına 
üzerindeki sömürünün 
ler. Bilimsel ve teknolojik 
mayı nızlandırdığı ise
nik elemanların toplumsal 
tüm yanlış değerlendirmelere 
nıfı yanında mUcadeleye 
cadelesini Işçi sendikaları 
yürütmeyi amaçı�aktad
mut uygulamalar mücadelenin doğruluğunu 
maktadır. 

Teknik elemanların 
çi sendikalarının sendikalarının sen desteği 
destek somut olarak 2. 
rimci İşçi Sendikaları 
kaların temsilcileri 
teknik elemanları işçt 
çağırmı ştı r. Sendikal 
birliğinin salı;lanmasıyla 
mi şlerdir. 

Demokratik kltie 
retmenler sendikal mücadelenin 
wrgulnmışlar. 2. Kurulta
tirmişlerdir. 

Tüm Çalı şanlar 
mes! için çalışmalara 
gütlerce önerilmiş ve 

2. Teknik Eleman Kurultayı 
teknık elemanların demokratik 
yurl dü7.eyinde örgütlenme
işyerlerinde örgHtlenmesini 

TUm teknık eleman 
mUcade leye katılacaktı ... 
lenmemiş teknik 




