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� kUl. hcıb.I._ oroçlorll'lI'" kınol QIIW'II«a.h:ı9Iv
"""'" dlO_ k.ill.1 ii. lI.rfıim olanqOı v-.dllll n.rid�' de 
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gırM.c:eIc'lr. T. ı".'d .... Iml •• kotlldıOındo,llmcI CHP' y. 
eel'" 1' .. 1 oylClflndon bır kı�ını olorok bu partinin oy � 
",11'11 ıınırloyotıılltM d.,lııdl potontlyell ii. ıolun top 
lon oylonna "" 44'Un üzerı". .. ı!u;ı,,,,ıuı belclenebillr. 

S_oy ... nrfınWl .... 'oııhl gIJo;l.in bu olc.ılık koraı
.. nda .aı.ln .akın o� belııleyec.ıı.I.,lnl dUlUrm. scıflı
O .... -dcı ıst.lnde tot\IINlIZluk olur. H., tll'IO olc.llıOı gISZ� 
n\)'lde tutmoık,fCllht gUçl.,ln dıeınc:ııluul,..tan""- ıçın 
h . .. arer- boııvuroı;.cıklerını unutınCl'l'lCllı ."'Ir. 

..... dun.ondo , TWı:i,..'cMkl to! .... �otlk gt)o;l.1 
,-ii ed., tltgUtl ... ln yı:ıpcıbll.c.elı.I ... � hı .. oImazso timdi-
den kqullorını .ı:ıph:mQCIo tqıoyabllKllkI ... 1 bır giriıim 
_: tÜ"/l denoıokrotlk,ıı ... ld güçı ... den ollJP1,'oıılDt1 teh-

IIk.1 kOl'}lılndcı holk ylOınlarınl nc.ınôo toplrl'fcıbll. -
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CHP GURUP BASKANVEKili 
-

YABANCI SERMAYENiN iŞBiRliKÇiSi 

Sonra da "60000 yatak, günde 60000 kişi" diye CHp'nin "demokratik solcu" grup başkan veki· 
li Ali Nejat ölçen'in yabancı sennaye ile işbirliğinde 
de deneyleri var. Bu nitelikte bir kişinin CHP 'nin 
yüksek kademelerine tınnanması ayn bir konu. ö· 
nemli olan "suret·i haktan" gözükmesi. Fakat yaban· 
cı sennayeyle bu denli içli dışlı olanların çeşitli 
vesilelerle sosyalist teoriye "reddiye" yazmaları bir 
raslan!ı değil. 

zaman zaman haykırır. Ali Nejat'ın aklından şöyle 

CHP grup başkan vekilinin yabancı sennayeyle 
işbirliği DPT'de danışmanlık zamanma uzanıyor, 
Olay, Türkiye'nin güney sahillerinde bir "dünya 
cenneti"nin yabancı sennayeyle kurulması, Proje 
sahibi Danimarkalı Ole Helveg. Proje onaylandığı 
sırada DPT müsteşan, Turgut özal. Danışman, Ali 
Nejat ölçen. 

Olaym bir öyküsünü, CHP grup başkan veki· 
linin özel anılarmda, "Devlet Yokuşu"nda bulmak 
mümkün. Ali Nejat ölçen'e göre öykü şöyle: DPT 'nin, 
yerli'yabancı finnaların projelerini onaylatmak için 
bir "uğrak yeri" haline g.ldiği sıralarda Danimarkalı 
örgüte gelir, "Çok rabat bir görünüm içindedir." Ali 
Nejat, projeyi, müsteşarm önünde inceler: Helveg'in 
projesinin değeri 240 bin dolardır. Ali Nejat'a göre 
'ucuz'dur, Daha sonra, "örgüte ilk kez aklı başında 
bir sözleşme taslağı geldiği" konusunda anlaşılır. 
Ali Nejat, bir ara "Danimarkalıyı özler gibi olur". Bir 
gün içinde sözleşmenin 25 nüshası teksir edilmiştir. 
Imzalanır. 

Ole Helveg'in bir de şartı vardır. DPT'nin ayrı 
bir birim kunnasını ister, projenin gerçekleşmesi için. 
Müsteşar "Ali bey kuracak" diye sorunu çözer. 
Birim kurulur: Adı "Merkez Müdürlülıü"dür. Ve ça· 
Iışmalar başlar, 

Güney sahilleri beraberce gezilir. Ole Helveg, 
"çırılçıplak, soyunuk, denizin içinde saatlerce yürür." 

geçer: "Birkaç tane Ole Elveg gerek bize." Helveg de 
Ali Nejat'a "ne kadar büyük ulus olduğumuzu" anla· 
tır durur. 

Olaym gerçek yüzü başkadır. Helveg'e görev 
verilmesine ilişkin dosyanın numarası S2'dir. Bu do&
yaya göre, Helveg işini bitirdilıinde 270 000 dolar 
net eline geçecek, aynca kendisine 40 000 TL. öde· 
necektir. Sözleşmeden bazı maddeler şöyledir: 

6/1: Araştınna airesi olarak kendisine 8 ay i 
tanınmıştır. 

7/1: Yaptığı iş karşılığında DPT Helveg'e net 
250 000 dolar, aynca baskı masrafı olarak 12 000 
dolar, Türkiye'ye geliş·gidiş masrafı olarak da 8 000 
dolar verilecektir. Helveg'in yurtiçi seyabatlerinin 
karşılanması için de 40 000 TL. ödenecektir. 

8/3: Kesin rapor Helveg tarafından teslim edil· 
dikten sonra, 45 gün içinde DPT tarafından tasvip 
edilecektir. 

Helveg hakkında çıkan yazılarla ilgili olarak, 
zamanında, müsteşar Turgut özal da birçok aç ıklama 
yapmıştır. En büyük tez Helveg'in "üstün yetenek· 
leri" olduğudur. Ali Nejat'ın anılarmda en çok 
dayandıllı noktalardan biri: "Birkaç tane Ole Elveg 
gerek bize." 

Ikinci tez birincisinden daha da güldürücüdür. 
Iddia, projenin 140 000 kişiye istihdam olanallı 
salllayacalııdır. Alay konusu bir iddiadır, bir turizm 
projesinin 140 000 kişiye iş olanalıı sağlaması! 

Sonuç bütün bunlardan daha ilginç olur: NE 
PROJE GERÇEKLEŞMIŞTIR, NE DE BAŞKA BIR 
ŞBY, 

Soruyoruz: DPT, sennaye sofrasına konmadan 
önce kimlerin işbirliği ile "süs" haline getirilmiş? 
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karşılanması için de 40 000 TL. ödenecektir. 

8/3: Kesin rapor Helveg tarafından tarafından teslim edil· 
dikten sonra, 45 gün içinde DPT DPT tarafından tasvip 
edilecektir. 

Helveg hakkında çıkan yazılarla ilgili olarak, 
zamanında, müsteşar müsteşar Turgut özal da birçok aç ıklama 
yapmıştır. En büyük tez Helveg'in "üstün yetenek· 
leri" olduğudur. Ali Nejat'ın anılarmda en çok 
dayandıllı noktalardan biri: "Birkaç tane Ole Elveg 
gerek bize." 

Ikinci tez birincisinden daha da güldürücüdür. 
Iddia, projenin 140 000 kişiye istihdam olanallı 
salllayacalııdır. Alay konusu bir iddiadır, bir turizm 
projesinin 140 000 kişiye iş olanalıı sağlaması! 

Sonuç bütün bunlardan daha ilginç olur: NE 
PROJE GERÇEKLEŞMIŞTIR, NE DE BAŞKA BIR 
ŞBY, 

Soruyoruz: DPT, sennaye sofrasına konmadan 
önce önce kimlerin kimlerin işbirliği işbirliği ile ile "süs" "süs" haline haline getirilmişgetirilmiş? ? 
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TÜRKiYE - DE YOL AYRıMı 
YALÇIN KUÇ UK 

Sanayinin gelişimi, kendi dar boğaZını yarattı. Sanayi gelişti, dar bo
ğazına takıldı. Dar boğaz, bunalım demek. Bunalım, yol ayrımı demek. Bugün 
Türkiye, yol ayrımının eşiğinde. Egemen sınıflar da işçi sınıfı. da diğer emekçi 
kütleler de yol ayrımına geldiklerini duyuyorlar. Türkiye'de son yıllarda her
kes yol ayrımını yaşıyor. Türkiye'de bütün sınıflar yol ayrımında yolunu arı
yor. Bir yanda, bilinçli ve örgütlü olarak. Diğer yanda, bilinçsiz ve örgütsüz 
olarak. Örgütlenme ve bilinçlenmenin, yaşanan günlerde, bu kadar ön plana 
çıkmasının nedeni burada. Yolu bulmak, örgütlenmeye, bilinçlenmeye ve 
bilinçlendirm�ye bağlı. Yol ayrımında yol arama ile örgütlenme ve bilinçlen
menin bu denli iç içe girmesinin nedeni burada. 

Egemen sınıflar, bilinçli ve örgütlü. Egemen sınıfların yolları belli. 
1970 yılına dönerken yollarını açıkça seçtiler. Seçimlerini açıkça resmi dökü
mana koydular. Bugüne kadar da seçtikleri yoldan dönmediler. Bugün de 
aynı yoldan gitmeye kararlı olduklarını belli ediyorlar. 

Seçilen yol bugün de yürürlükte olan Üçüncü Beş Yıllık Plan'a kay
naklık·ediyor. Üçüncü Beş Yıllık Plan'ın temel belgeleri arasında. Başbakanlık 
tarafından yayınlanan, 12 Mart döneminin Meclis'lerinin onayını kazanmış 
olan Üçüncü Seş Yıllık Plan'ın "Kalkınma Planlamasının Anayasal Temelleri" 
başlığını taşıyan bölümü son derece açık. Hem sanayinin, aradan geçen yıl
larda değişmeyen dar boğazını ve hem de egemen sınıfların yol seçimini gös
termesi bakımından son derece açık. 

Ilgili bölüm şöyle diyor: "Milli yücelme ülküsü ve plan disiplini 'milli 
tasarrufların' artırılmasını gerektirir. Bunların hizmetlere ve yatırımlara dönüş
türülerek, Devletin iktisadi ve sosyal görevlerinin yerine getirilmesi ile Anaya
sa'nın 53'üncü maddesine göre 'Iktisadi gelişme ile mali kaynakların yeterli
liği ölçüsü'ne bağlanmıştır. O halde iktisadi gelişme hızlandırılacak, mali 
kaynaklar artırılacaktır. Bunun için önce mevcut kaynakların belli bir 'ağırlık 
merkezi'nde toplanması gerekmektedir. Bu ağırlık merkezi tarihte denenmiş 
ve milletçe benimsenmiş bir alternatif olarak sanayileşme cephesinde tesis 
edilecektir." 

"Cephe" kavramının, resmi dökümanlara, daha 12 Mart döneminin 
karanlıklarında girmiş olduğunu saptamak çok aydınlatıcı. Ancak "cephe" 
kavramı kadar aydınlatıcı olanlar da var. Sanayileşme almaşığının "tarihte 
denenmiş ve milletçe benimsenmiş" olduğu dönemleri hatırlamak da aydın
latıcı. Bu dönem, kaynaşmış millet ve sınıfsızlık sloganlarının arkasında sığı
narak işçi örgütlerinin dağıtıldığı ve köklü bir faşizmin kurulmaya çalışıldığı 
1930 yılları. Sermayenin bilinci üstün bir tarih birikimini sergiliyor. 

Ama iş burada kalmıyor. "Kalkınma Planlamasının Anayasal Temel
leri" devam ediyor: "Kaynakların böyle bir ağırlık merkezinde toplanması 
alternatifi, kısa dönemde bazı iktisadi ve sosyal haklarda, özüne dokunulmak
sızın, ciddi ve disiplinli fedakarlıkların benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. 
Bu fedakarlıklar, bir yandan milli yücelme ülküsünün, öte yandan, Devletin 
iktisadi ve sosyal ödevlerinin 'yeterince' yerine getirilmesinin 'teminatı ola
caktır." Işçi sınıfının bin bir zorla kazanmış olduğu haklarının 'özüne dokun
madan' askıya alınması, işçi sınıfının bu konuda göstereceği "fedakarlıklar", 
"milli yücelme ülküsünün" gerçekleştirilmesinin teminatı olacak. 

Gayet açık. Ancak açıklığa gözleri kapalı olanlar için bu yeni Ana
yasa yorumunu okumaya devam etmekte sakınca yok: "Istihdam imkanları
nın artırılması, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve gelir dağılımının iyileş
tirilmesi için uygulanacak politikalar, perspektif dönemde sanayileşme hızı
nı yavaşlatmayacak bir dengede tutularak geliştirilecektir." Kısacası ücretler 

dondurulacak, işçilerin kendi haklarını arayan, kendisine ihanet etmeyen 
sendikalara akımı durdurulacak. Bitmeyen gündem, dönülemeyen yol ayrımı 
burada. 

Neden, burada? Çok basit ve çok açık olarak görünen şöyle: Sanayi 
burjuvazisi karlarını artırmanın yanında sınıfsal iktidarını genişletmek ve 
perçiniemek için hızlı büyümek zorunda. Hızla büyüme, finansman ve pazar 
�runlarının yanında, sermaye burjuvazisinin toprak ağalığı, ithalatçı ve ban
ka sermayesiyle tazelediği ittifakların yarattığı engellerle de karşı karşıya. 
1970'den sonra tazelenen ve siyasal planda devamlı ve artan ölçüde baskı 
uygulamalarıyla kendisini gösteren bu ittifak, sanayi burjuvazisinin finansman 
ve pazar sorununu hafifletici önlemlerin alınmasını güçleştiriyor. Bu ittifak 
hem mevcut baskının hem de faşist özlemlerin kaynağı oluyor. Sanayi bur
juvazisi için faşizme giden yolu, zorunlu almaşık haline getiriyor. 

Üçüncü' Plan dökümanında yer alan ve sermayenin bugün de sahip 
çıktığı "Kalkınma Planlamasının Anayasal Temelleri" buradan kaynaklanıybr. 
Bilinçlenme ve örgütlenme bunun etrafında. Ancak bunun karşısında olan 
bir bilinçlenme ve örgütlenme de var. Bu da işçi sınıfı içinde. Yirmi beş 
yıllık son sanayileşme dönemi, büyük kentlerde ve görece olarak büyük işlet
melerde, işçi sınıfının yoğunlaşmasına yol açtı. Işçi sınıfının niceliksel olarak 
artışının yanında, niteliksel değişmeler ortaya çıktı. Bugün işçi sınıfı içinde 
köyden bağlarını kesinlikle koparanların ve "işçi oğlu işçiler" olmasa bile, 
uzunca bir zamandan beri fabrikalarda çalışanların payı gittikçe artıyor. 

Işçi sınıfı içindeki bu niteliksel ve niceliksel değişimlerinin etkileri 
hemen görülüyor. jşçi sınıfının ilerici ekonomik örgütlerine akım hızlandı. 
Sermaye, yalnızca, bu akımı durdurmak için bile baskı yöntemlerini kullan
maktan geri kalmıyor. Bunun ötesinde, artık işçi sınifının sosyalizme geçişi 
dolaylı olmuyor. Işçiler, ilerici ekonomik örgütler aracılığıyla değil doğrudan 
doğruya sosyalist örgüte geçiyor. O kadar ki, bugünkü eğilim, "tarihte denen
miş" liderlik kadrosunun örgütleme gücünü bile zorlayacak düzeye ulaştı. Bu
gün ilerici ekonomik örgütlerin tavanında değil tabanında sosyalist işçiler 
yaygınlaştı. 

Sanayi burjuvazisi, gerici ittifaklarını !aZelerken işçi sınıfı siyasal 
kadroları aracılığıyla kütle' örgütleri içindeki etkinliğini artırmaya başladı. 
12 Mart sonrası dönemin en belirgin ayrılıklarından birisi de burada. Geçmiş 
deneyimlerden ayrı olarak bugün sosyalistler, demokratik kikle örgütleriyle 
çok daha güçlü ve yakın bir ilişki içinde. Bunda toplumsal yapıdaki değişme 
ve gelişmelerin toplum içindeki netleşmeyi artırmasının yanında, geçmiş de
neyimlerden alınan olumlu derslerin etkisi büyük. Demokratik kütlelerin ser
mayenin siyasal düzenine gittikçe daha çok yabancılaşması ile işçi sınıfı 
hareketinin kütleler içinde birlikte yürümeye gösterdiği özen bu olumlu sonu
cun ortaya çıkmasına yol açtı. 

Türkiye yol ayrımında. Yıllarla ölçüiebilecek bir yol ayrımında. Sa
nayi burjuvazisi genişlemek ve iktidarını yaygınlaştırmak için hızlı büyümek 
zorunda. Ancak tazelemiş olduğu sınıf ittifakları, bugün iktidarını sürdürmek 
için kurmuş olduğu bağlar, önüne engeller çıkarıyor. Hem bu bağları kırmak 
hem de işçi sınıfı ile hesaplaşmak için faşizmi zorunlu almaşık olarak görü
yor. Buna karşın işçi sınıfının yakın zamanda niceliksel olarak hızla büyümek 
diye bir sorunu yok. Demokratik sınırlar içinde işçi sınıfının sayısal konu
munda hızlı artış söz konusu değiL. Fakat işçi sınıfı da yol ayrımının bilin
cinde. Bu yol ayrımından sonra hızla büyümek sorunuyla karşılaşacak. Hızlı 
sanayileşmenin ürünü ile gücünü perçiniemek için. "Tarihte denenmiş" örnek
lerde olduğu gibi. 
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ülküsünün" gerçekleştirilmesinin teminatı olacak. 

Ancak açıklığa gözleri kapalı olanlar için bu yeni Ana
okumaya devam etmekte sakınca yok: "Istihdam imkanları

güvenliğin yaygınlaştırılması gelir dağılımının iyileş

dondurulacak, işçilerin kendi haklarını arayan, kendisine 
sendikalara akımı durdurulacak. Bitmeyen gündem, dönülemeyen 
burada. 

Neden, burada? Çok basit ve çok açık olarak görünen 
burjuvazisi karlarını artırmanın yanında sınıfsal iktidarını 
perçiniemek için hızlı büyümek zorunda. Hızla büyüme, finansman 
�runlarının yanında, sermaye burjuvazisinin toprak ağalığı, ithalatçı 
ka sermayesiyle tazelediği ittifakların yarattığı engellerle 
1970'den sonra tazelenen ve siyasal planda devamlı ve 
uygulamalarıyla kendisini gösteren bu ittifak, sanayi burjuvazisinin finansman 
ve pazar sorununu hafifletici önlemlerin alınmasını güçleştiriyor. 
hem mevcut baskının hem de faşist özlemlerin kaynağı oluyor. 
juvazisi için faşizme giden yolu, zorunlu almaşık haline getiriyor. 

Üçüncü' Plan dökümanında yer alan ve sermayenin 
çıktığı "Kalkınma Planlamasının Anayasal Temelleri" buradan 
Bilinçlenme ve örgütlenme bunun etrafında. Ancak bunun 
bir bilinçlenme ve örgütlenme de var. Bu da işçi sınıfı 
yıllık son sanayileşme dönemi, büyük kentlerde ve görece 
melerde, işçi sınıfının yoğunlaşmasına yol açtı. Işçi sınıfının 
artışının yanında, niteliksel değişmeler ortaya çıktı. Bugün 
köyden bağlarını kesinlikle koparanların ve "işçi oğlu işçiler" 
uzunca bir zamandan beri fabrikalarda çalışanların payı gittikçe artıyor. 

Işçi sınıfı içindeki bu niteliksel ve niceliksel değişimlerinin etkileri 
hemen görülüyor. jşçi sınıfının ilerici ekonomik örgütlerine 
Sermaye, yalnızca, bu akımı durdurmak için bile baskı yöntemlerini 
maktan geri kalmıyor. Bunun ötesinde, artık işçi sınifının 
dolaylı olmuyor. Işçiler, ilerici ekonomik örgütler aracılığıyla 
doğruya sosyalist örgüte geçiyor. O kadar ki, bugünkü eğilim, 
miş" liderlik kadrosunun örgütleme gücünü bile zorlayacak 
gün ilerici ekonomik örgütlerin tavanında değil tabanında 
yaygınlaştı. 

Sanayi burjuvazisi, gerici ittifaklarını !aZelerken 
kadroları aracılığıyla kütle' örgütleri içindeki etkinliğini 
12 Mart sonrası dönemin en belirgin ayrılıklarından birisi 
deneyimlerden ayrı olarak bugün sosyalistler, demokratik 
çok daha güçlü ve yakın bir ilişki içinde. Bunda toplumsal 
ve gelişmelerin toplum içindeki netleşmeyi artırmasının yanında, 
neyimlerden alınan olumlu derslerin etkisi büyük. Demokratik 
mayenin siyasal düzenine gittikçe daha çok yabancılaşması 
hareketinin kütleler içinde birlikte yürümeye gösterdiği özen 
cun ortaya çıkmasına yol açtı. 

Türkiye yol ayrımında. Yıllarla ölçüiebilecek bir 
nayi burjuvazisi genişlemek ve iktidarını yaygınlaştırmak 
zorunda. Ancak tazelemiş olduğu sınıf ittifakları, bugün iktidarını 
için kurmuş olduğu bağlar, önüne engeller çıkarıyor. Hem 
hem de işçi sınıfı ile hesaplaşmak için faşizmi zorunlu almaşık 
yor. Buna karşın işçi sınıfının yakın zamanda niceliksel olarak 
diye bir sorunu yok. Demokratik sınırlar içinde işçi sınıfının 
munda hızlı artış söz konusu değiL. Fakat işçi sınıfı da yol 
cinde. Bu yol ayrımından hızla büyümek sorunuyla 
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"Cenabı Allah yardımcımız oIsım! .. " 
Sekiz aya yaklaşan MC yönetimi· 

nin başı, partisinin Meclis grubunda 
yaptı�ı konuşmayı bu sözlerle tamamla· 
dı geçti�imiz haftanın Perşembe günü. 

Hükümet . Parlamento ilişkilerinin 
gözden geçirildi�i AP Millet Meclisi 
grup toplantısında Süleyman Demirel 
"genel memleket meselelerine" iliş· 
kin göriişlerini açıklarken galiba en 
do�ru sözü en sonda söylüyordu. 
Aslında satır araları bu sözlerle dolu 
olan konuşmasının bir bölümünde De· 
mirel "Derhal ifade edeyim ki, herşey· 
den gönlümün istedi�i kadar memnun 
de�i1im" de diyordu. 

Elbette Türkiye, Demirel'i "mem· 
nun edecek" kadar karanlık de�ildi. 
Çaresiz bunları da itiraf etmek zorunda 
kalıyordu Demirel: 

"Dünyada 20 sene öncesine nazaran 
bir çok de�işmeler ve gelişmeler olmuş· 
tur. 20 sene evvel çok önem arzeden 
konular bugünkü dünyada önemini kay· 
betmiş, başka hedefler ve meselelere 
yönelen dengeler teşekküı etmiştir" 
diyordu ... 

önceki haftalarda parti grubunda, 
Türkiye'de demokrasi cephesindeki saf· 
laşmayı ve bundan duydu� endişe· 
yi, kendi üslubu içinde, � eliyle sol 
kula�ıru göstererek açıklamalta çalışan 
Cephe başının sıkıntılarını anlamak güç 
de�i1dir ... 

DEMIREL'IN "UFAK MESELE"SI! .. 

Demokrasi üzerine şemsiyeledilti 
cephe balonunu tek parma�ının üstün· 
de tutmaga çalışan Demirel, cephe· 
deki tepişmeleri de şu sözlerle açıkla· 
ma�a ÇalıŞtı: 

"Biz Adalet Partisi olarak, mesele· 
lere çok büyük ve geniş bakmak mecbu· 
riyetindeyiz, Y öneldiltimiz hedefiere na· 
zaran bazı meseleler ufak kalmaktadır. 
Ufak meseleleri hiç bir zaman büyük 
hale getirmeyiz ... " 

Demirel'in "ufak mesele" olarak 
niteledilti olayı tahmin etmek zor 
deltildir. MSP'nln kulaklarını çınlatan 
bu sözler şöyle devam etmektedir: 

"Partiyi daha büyük yapmak için 
gayretlerimizi artıracaglZ. Gönlümüzü, 
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BUYUK SERMAYE 
OWSTURMAYA 

kafamızı, partiyi büyütme davasına açık 
tutaca�ız. Başlattıltım"", bütünleşme ha· 
reketini genişleteceitiz ... " 

Cephe başının yazılı halde basına 
. dagıtılan konuşması dışında kalanlar 

ise hiç de, .süsleme�e ÇalıŞtıltı metin gibi 
de�i1di... 

Demirel, gerek grup konuşmasında 
gerekse parti yöneticileriyle yaptı�ı 
göriişmelerde "ufak mesele" olarak nite· 
ledi�i MSP 'nin ipinden söz etmiş, 
bu ipin, kuyuya inilemeyecek kadar 
çürük oldu�nu ileri sürmüştü. 

Haftalardır kamuoyunda merakla 
beklenen, parlamentodaki başkanlık se· 
çimleriyle bu "ip" arasmda yo�un ilin· 
tiler mevcuttu. Sorun, sözün tam anIa· 
mıyla "kuyuya inmek"ten çok, kuyu· 
dan çıkmak çabasıyla ilgiliydi. Kuyuda· 
ki cephecilerin güneş ışıllma tırrnanma 
çabaları ise iple de�iI, birbirlerinin 
sırtına binmekle mümkün olabiliyordu. 
Altta kalan CGP ve MHP örneklerine 
bakarak MSP, kuyunun kenarına tutu· 
nacak elin kendisine ait olmasını isti· 
yordu ve patırdı da bundan kopuyor· 
du ... 

DALGALAR VE BÖLÜNMELER ... 

14 Ekim 1973 seçimleriyle içine 
düştü� karanııgı Demirel Itiraf ediyor· 
du: 

• "1975 seçimlerinde elde ettilti· 
miz sonuçlar başarıdır. 1975 yılı, 1973 
şartlarından çok farklıdır. 1973'de bü· 
yük oy dalgalanması ve bölünmesi ol· 
muştur. 1975 bunu geniş ölçüde tamir 
etmiştir ... " 

Cephe başı 'nın 1973 seçimleriyle 
ilgili olarak nitelendirdiiti "dalgalanma" 
elbette demokratik safiara katılan dalga· 
lanmadır. "Bölünme" ise sal! oylardaki 
çeşitlenmedir. "Dalgalanmaya" karşı 
konuşmasında "Cenabi Allahtan" yar· 
dım isteyen Demirel, "Bölünme" kar· 
şısında tek reçetenin "Bütünleşme hare
ketinin genişletilmesinde" yattıitını söy· 
lemek Istemektedir ... 

Tabii bütün bunlar, "şecaat arze· 
derken sirkatin söylemek "ten öte şeyler 
deltildir. 

Oç haftadır, "türıü·çeşitll" çambaz· 
lıklarla sürilncemede bırakılan başkanlık 
seçimlerinin hangi amaçtan kaynaklan. 

_ dıltı, yine Demirel'in ifadeleriyle teyit 

olunmaktadır. "Bütenleşme için her yol 
mübahtır" biçiminde özetlenen hattı·ha· 
rekat, pek hantal çizgilerle gözler önün· 
dedir ... 

BUNAlıM TEORİSI 

Emperyalist allın içinde dışa baltım. 
Iılıl!ın nimetiyle çöplenen, külfetiyle Ü1. 
keyi biraz daha gerilere iten tekelci 
büyük sermayenin ve antidemokrntik 
güçler ittifakının kızamıllım teşkil eden 
MC'nin, gözle görünür biçimde "Buna· 
lım teori"leriyle ullraştıllına da tanık 
olunmaktadır. Bunalım kundakçılıltınm 
mümkün oldu� oranlarda sivil kılıf· 
lar içinde gündeme sokulması, cephe ba· 
şını meşgul eden başlıca sorundur. 

Ostesinden gelinemeyen ekonomik 
sorunların ve hali nazırda adına "Ta· 
viz"den başka bir ad bulunarnayan Kıb· 
ns konusunda daha etkili bir politika 
uygulanması zorunlulu�nun, bir "ara 
dönem" hükümetinin sırtına yüklenmesi 
ciddi ciddi düşünülmektedir ... 

"Bu haliyle memleket idaresi müm· 
kün olmayan bir Anayasa" ve ancak 
"kararlı bir hükümet eliyle degiştiril· 
mesi mümkün olabilecek" sendikalar ya· 
sası da, gündemin başlıca sorunlarını o· 
luşturmaktadır. Anayasaya duyulan ilgi· 
nin sahibi AP Genel Başkanı Süleyman 
Demirel, Sendikalar yasasına duyulan ii· 
ginin de sahibi Türk·lş Genel Sekreteri 
Sadık Şide'dir. Tabii sonuç "Al birini 
vur öbürüne" dir; yani büyük sermaye 
çıkarlarıdır ... 

Geçtiltimiz haftanın sonuna kadar 
siyasal ortamın incelikli bir delterlen. 
dirilmesi yapılırsa MC başı, bu konudaki 
girişimlerinden pek mutlu dellildir ... 

"SANA UÇAK AUCAM" 

Imam 'ın haltetmesinde, cemaatın 
ne yapacaltı aşagı yukan malum oldu� 
üzere; deve yürüyüşüyle ilerleyen baş: 
böylesine karmaşık hesaplar yaparken, 
AP sözcüsü bir gazetenin yazarı da ka· 
Itıdı berbat etmekle meşguldü. 

Tarzan Türkçesiyle, "Görilş"lerini 
anlatmaga çalışan sütun sahibi, bayram 
deitilken, seyran degiiken, eniştesine 
yanak uzatan kayınço rolünü yükleni· 
yordu ... 

"Bir gazetede, Cumhurbaşkanhgı i· 
çin 93 milyon liraya uçak alınacaltını" 

okumuştu. Böyle bir düşüncenin uzun 
zamandan beri mevcut oldu�nu bili· 
yordu ama "sıhhat derecesine"inanarnı· 
yordu!.. Ama "Gönlü böyle bir haberin 
gerçekleşmesini arzu ediyordu ... " 

Hem kendi devlet ve hükümet 
başkanlarımız için hem de ziyaretimi· 
ze gelen devlet ve hükümet başkanla· 
n için böyle bir uçak alınsa ne olurdu 
yani ? .. 

Sonra .. 
"Devlet ve hükümet başkanlanmız· 

dan ayn olarak Genelkurmay Başkanı· 
mız ile Kuvvet Kumandanlarımızın dahi 
binebilecegi bir uçak yoktu ... " 

1976 bütçesi ile bu mesele bir 
neticeye balllanmalıydı! .. 

"Görüş" ve "Gönülden arzu" böyle 
noktalanıyordu! .. 

Sayfa komşusu "Denge"cinin deyi· 
miyle, "Vasat"lıllı, bir hayli tartışma 
götürür bu zeka 'nın, "Nerelere seıam·ne· 
reye devam" parıltısına dayandılimı yo· 
rumlamaya gerek yok ... 

StSTE SIYASET 

Aslında gelişmelerin sisli trafillinde 
daha başka belli niyetlerin belli hedef· 
lere doltru yol aldıllı da gözlendi geçti· 
lIimiz hafta ... 

Meclis Başkanlıllı sorunu, AP'nin 
hedefledilli dogrultuda resmi ya da 
gaynresmi bir cepheci aday üzerinde 
çözümlenirse Senato 'da ne olacaktı ? .. 

Senato 'daki başkanlık sorunu gelip 
gelip kontenjan grubunda dü�leni· 
yordu. Bu gerçek, haftalar önce sezil· 
miş ve bir açıklamayla erken yol alın· 
mıştı ... 

. ORTAK 
Ortak Pazar 'la ilgili bakanlık ve ku· 

ruluşların temsilcileri, Türkiye 'nin, Or· 
tak pazar'a karşı, aradaki anlaşmalar 
uyarınca, 1976 'da zorunlu olarak yerine 
getirmesi gereken yükümlülüklerini erte· 
leme karan aldı. Konu Yüksek Plan· 
lama Kurulunda görüşülerek son karara 
baltlanacak. Ilgili çevreler, karar kesin· 
leştilti takdirde, bunun Ortak Pazar 'dan 
çekilmeye yönelik bir adım olarak 
dellerlendirilebilecegini, ancak AP'nin 
bu karara yanaşmayabilecej!ini belir· 
tiyor. 

Konuyla ilgili olarak, teknik düzey. 
de yapılan toplantıya, Sanayi ve Tekno. 
loji, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynak. 
lar, Maliye, Gümrilk ve Tekel Bakanlık. 
lan ile Devlet Planlama Teşkilatı kaWdl. 
Her zaman Ortak pazar'dan yana ta. 
vır alan Dışişleri Bakanlıııı ise toplantı. 
ya katılmadı. 

ORTAK PAZAR'A KARŞI 

YÜKÜMLOLÜKLER 

Türkiye ile Ortak Pazar arasında. 
ki ticari ilişkileri Katma Protokol 
adıyla bilinen anlaşma düzenliyor. Bu 
anlaşma 1973 yılında yürilrlül!e girdi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden de 
geçen anlaşma aynı zamanda kanun 
hUkmünde bir özellilte sahip. Türkiye 
Katma Protokol'un yürürlüge girişiyle, 
Ortak Pazar ülkelerinden 1967 yılında 

yardımcımız oIsım! .. " 
yaklaşan MC yönetimi· 

Meclis grubunda 
sözlerle tamamla· 

Perşembe günü. 
Parlamento ilişkilerinin 

Millet Millet Meclisi Meclisi 
Süleyman Demirel Demirel 

memleket meselelerine" iliş· iliş· 
açıklarken galiba en en 

sonda söylüyordu. söylüyordu. 
bu sözlerle dolu dolu 

bölümünde De· De· 
edeyim ki, herşey· herşey· 

kadar memnun memnun 

Demirel'i Demirel'i "mem· "mem· 
karanlık de�ildi. de�ildi. 

etmek zorunda zorunda 

öncesine nazaran 
gelişmeler olmuş· 

önem arzeden arzeden 
dünyada önemini kay· kay· 

ve meselelere meselelere 
teşekküı teşekküı etmiştir" etmiştir" 

parti grubunda, 
demokrasi cephesindeki demokrasi cephesindeki saf· 

duydu� endişe· endişe· 
içinde, � eliyle sol sol 

açıklamalta çalışan çalışan 
sıkıntılarını sıkıntılarını anlamak anlamak güç güç 

MESELE"SI! .. 

şemsiyeledilti 
parma�ının parma�ının üstün· üstün· 

Demirel, cephe· cephe· 
sözlerle açıkla· açıkla· 

olarak, olarak, mesele· mesele· 
bakmak mecbu· mecbu· 

öneldiltimiz hedefiere na· na· 
ufak kalmaktadır. kalmaktadır. 

zaman zaman büyük büyük 

kafamızı, partiyi büyütme davasına açık 
tutaca�ız. Başlattıltım"", Başlattıltım"", Başlattıltım"" bütünleşme ha· 
reketini genişleteceitiz ... " 

Cephe Cephe başının başının yazılı yazılı halde halde basına basına 
. dagıtılan dagıtılan konuşması dışında kalanlar kalanlar 

ise hiç hiç de, de, .süsleme�e .süsleme�e ÇalıŞtıltı ÇalıŞtıltı metin gibi gibi 
de�i1di... 

Demirel, Demirel, gerek gerek grup konuşmasında konuşmasında 
gerekse gerekse parti yöneticileriyle yaptı�ı yöneticileriyle yaptı�ı 
göriişmelerde göriişmelerde "ufak mesele" olarak nite· nite· 
ledi�i ledi�i MSP 'nin ipinden söz etmiş, etmiş, 
bu bu ipin, ipin, kuyuya kuyuya inilemeyecek inilemeyecek kadar kadar 
çürük oldu�nu ileri sürmüştü. 

Haftalardır Haftalardır kamuoyunda kamuoyunda merakla merakla 
beklenen, beklenen, parlamentodaki başkanlık se· se· 
çimleriyle çimleriyle bu "ip" arasmda yo�un ilin· arasmda yo�un ilin· 
tiler tiler mevcuttu. Sorun, sözün tam anIa· anIa· 
mıyla "kuyuya mıyla "kuyuya inmek"ten çok, kuyu· kuyu· 
dan dan çıkmak çabasıyla ilgiliydi. Kuyuda· Kuyuda· 
ki ki cephecilerin güneş ışıllma tırrnanma anma 
çabaları çabaları ise iple de�iI, birbirlerinin birbirlerinin 
sırtına sırtına binmekle mümkün olabiliyordu. olabiliyordu. 
Altta Altta kalan CGP ve MHP örneklerine örneklerine 
bakarak bakarak MSP, kuyunun kenarına tutu· tutu· 
nacak nacak elin kendisine ait olmasını isti· isti· 
yordu yordu ve patırdı da bundan kopuyor· kopuyor· 
du ... 

DALGALAR VE BÖLÜNMELER ... 

14 Ekim 1973 seçimleriyle içine 
düştü� karanııgı Demirel Itiraf ediyor· 
du: 

• "1975 "1975 seçimlerinde seçimlerinde elde elde ettilti· ettilti· 
miz miz sonuçlar başarıdır. 1975 yılı, 1973 1973 
şartlarından şartlarından çok farklıdır. 1973'de bü· bü· 
yük yük oy dalgalanması ve bölünmesi ol· ol· 
muştur. muştur. 1975 bunu geniş ölçüde tamir ölçüde tamir 
etmiştir ... " 

Cephe Cephe başı başı 'nın 'nın 1973 1973 seçimleriyle seçimleriyle 
ilgili ilgili olarak nitelendirdiiti "dalgalanma" "dalgalanma" 
elbette elbette demokratik safiara katılan dalga· dalga· 
lanmadır. lanmadır. "Bölünme" ise sal! oylardaki oylardaki 
çeşitlenmedir. çeşitlenmedir. "Dalgalanmaya" karşı karşı 
konuşmasında konuşmasında "Cenabi Allahtan" yar· yar· 
dım dım isteyen Demirel, "Bölünme" kar· kar· 
şısında şısında tek reçetenin "Bütünleşme harehare
ketinin ketinin genişletilmesinde" yattıitını yattıitını söy· söy· 
lemek lemek Istemektedir Istemektedir ... Istemektedir ... Istemektedir 

olunmaktadır. "Bütenleşme için her yol 
mübahtır" biçiminde özetlenen hattı·ha· 
rekat, pek hantal çizgilerle gözler önün· 
dedir ... 

BUNAlıM TEORİSI 

Emperyalist allın içinde dışa baltım. 
Iılıl!ın nimetiyle çöplenen, külfetiyle Ü1. 
keyi keyi biraz biraz daha gerilere iten tekelci tekelci 
büyük büyük sermayenin sermayenin ve antidemokrntik antidemokrntik 
güçler güçler ittifakının ittifakının kızamıllım teşkil eden eden 
MC'nin, MC'nin, gözle görünür biçimde "Buna· "Buna· 
lım lım teori"leriyle ullraştıllına da tanık tanık 
olunmaktadır. olunmaktadır. Bunalım kundakçılıltınm kundakçılıltınm 
mümkün mümkün oldu� oranlarda sivil kılıf· kılıf· 
lar lar içinde içinde gündeme gündeme sokulması, sokulması, cephe cephe ba· ba· 
şını meşgul eden başlıca sorundur. 

Ostesinden Ostesinden gelinemeyen ekonomik gelinemeyen ekonomik 
sorunların sorunların ve hali nazırda adına "Ta· "Ta· 
viz"den başka bir ad bulunarnayan Kıb· Kıb· 
ns konusunda daha etkili bir politika politika 
uygulanması zorunlulu�nun, uygulanması zorunlulu�nun, bir "ara "ara 
dönem" hükümetinin sırtına yüklenmesi yüklenmesi 
ciddi ciddi düşünülmektedir ... 

"Bu "Bu haliyle haliyle memleket memleket idaresi idaresi müm· müm· 
kün kün olmayan bir Anayasa" ve ancak ancak 
"kararlı bir hükümet eliyle degiştiril· degiştiril· 
mesi mesi mümkün olabilecek" sendikalar ya· ya· 
sası sası da, gündemin başlıca sorunlarını o· o· 
luşturmaktadır. Anayasaya luşturmaktadır. Anayasaya duyulan ilgi· ilgi· 
nin sahibi AP Genel Başkanı Süleyman Süleyman 
Demirel, Demirel, Sendikalar yasasına duyulan ii· ii· 
ginin ginin de sahibi Türk·lş Genel Sekreteri Sekreteri 
Sadık Sadık Şide'dir. Tabii sonuç "Al birini birini 
vur vur öbürüne" dir; dir; yani yani büyük büyük sermaye sermaye 
çıkarlarıdır ... 

Geçtiltimiz haftanın sonuna kadar 
siyasal ortamın incelikli bir delterlen. 
dirilmesi yapılırsa MC başı, bu konudaki 
girişimlerinden pek mutlu dellildir ... 

"SANA UÇAK AUCAM" 

Imam Imam 'ın 'ın haltetmesinde, haltetmesinde, cemaatın cemaatın 
ne yapacaltı yapacaltı aşagı yukan malum oldu� oldu� 
üzere; üzere; deve yürüyüşüyle ilerleyen baş: baş: 
böylesine böylesine karmaşık hesaplar yaparken, yaparken, 
AP AP sözcüsü bir gazetenin gazetenin yazarı yazarı da da ka· ka· 
Itıdı berbat etmekle meşguldü. 

miyle, miyle, "Vasat"lıllı, 
götürür götürür bu 
reye reye devam" 
rumlamaya rumlamaya 

Aslında 
daha daha başka 
lere lere doltru 
lIimiz lIimiz hafta 

Meclis 
hedefledilli hedefledilli 
gaynresmi gaynresmi 
çözümlenirse çözümlenirse 

Senato 
gelip gelip kontenjan 
yordu. Bu 
miş ve bir 
mışmıştı tı ... ... 

. ORTAK 
Ortak 

ruluşların ruluşların 
tak tak pazar'a 
uyarınca, uyarınca, 1976 
getirmesi getirmesi gereken 
leme leme karan 
lama lama Kurulunda 
baltlanacak. baltlanacak. 
leştilti leştilti takdirde, 
çekilmeye çekilmeye 
dellerlendirilebilecegini, dellerlendirilebilecegini, 
bu bu karara karara 
tiyor. 

Konuyla 
de yapılan 
loji, loji, Ticaret, 
lar, lar, Maliye, 
lan lan ile Devlet 
Her Her zaman 
vır alan alan Dışişleri Dışişleri 
ya katılmadı. 

ORTAK PAZAR'A 

YÜKÜMLOLÜKLER 

Türkiye 
ki ticari 



ccBUNAUM TEORisi 
CALISIYOR 

Cumhuriyet Senato su kontenjan 
grubu, yaptı�ı açıklamada, "Centil
meniik anlaşmasının' ihlalinden duydu
�u endişeleri belirtmişti. Bu, Meclis
teki başkanlık sorunu "Centilmenlik 
anlaşması" dışıoda çözümlenirse, "Ben, 
anahtar durumundayım" deme!!e ge
liyordu. Böyle bir durumda, CHP'nin 
Senato'da AP'ye bir misillerne yapma
smın do!!allıeı gözönüne alınıyor, CHP 'Ii 
bir senatörün başkanlı!!ı aritmetik ola
rak söz konusu olamıyaca!!ma göre, 
"Benim içimden pekala seçilebilir" 
denmeye getiriliyordu. 

Senato başkanlı!!ı için kontenjan 
grubundan aday kim olabilirdi? Elbette 
grup başkanı ilk akla gelebilecek isimdi. 
12 Mart rejiminin "balyoz" amblemli 
başbakanı Nihat Erim, panayar politi
kasına ilişkin ince bilgisini bu yöne se
ferber etmişti_o. 

Geçti!!imiz hafta Perşembe günü 
MC'ciler ortak imzalanyla, ba!!ımsız ol
duğu ileri siiriilen Kemal Ziya öztürk 'ü 
meclis başkanlı!!ma aday gösterir gös
termez, Nihat Erim, partilerin senato 
grup başkan vekilleriyle ilk temaslan 
yapmakta gecikmedi... 

Tabii üslubu içinde bastırmaya 
ÇallŞtı!!1 iştah Senato Başkanlı!!ına 
yönelikti ... Erim, senato başkanlı!!ından 
ilerde Cumhurbaşkanhllma giden yol
lan araştınyordu_._ 

. TUR'LAR VE OVLAR ... 

MC 'nin, Kemal Ziya öztürk 'ü mec
lis başkanlı!!ma aday göstermesi ise, 
kendi yapısı içindeki çelişkilerin dışa-

nya karikatür biçiminde yansımasından 
öte anlam ifade etmedi. 

AP ve MSP grup yöneticileriyle 
Saadettin Bilgiç ve CGP'!i Talat Olluz'
un ortak imzalarıyla Kemal Ziya öztürk 
başkanlılla aday gösterildikten sonra 
yapılan oylamada öztürk 'e 171 oy 
Çıktı_ Oysa Genel Kurul'da oylama sıra
smda 203 cepheci milletvekili bulun
muştu. Kendi başına adaylı!!ını koyan 
Şener Battal 21 oyu çekmişti ama geri 
kalan 11 oya ne olmuştu ?_ 11 cep
heci hangi adaya oy atmışlardı?. 

Tabii bunlara kafa yormak, Cephe'
nin çok perdeli oyunununda boşa me
sai sarfetmek olacaktır. 

Devlet eldiveniyle her gün suç 
işleyen Cephe, parlamentoda oynuyor
du ... 

Iki faküıte mezunu Şener Battal, 
"Kendi şahsi girişimiyle karanlıea mum 
oldullunu" söylerken, MSP grup başkan
vekilIeri Süleyman Arif Emre ve Şevket 
Kazan, cephe ortaklanyla Kemal Ziya 
öztürk-u aday gösteriyoriardı. Şevket 
Kazan, bir yandan da gazetecilere 
Şener Battal'ın hareketinin "Tabii" 
oldu!!unun izah mı yapıyordu ... 

MSP·DEKI .. ÇATAL KAZIK ..... 

GÖlÜnen oydu ki, MSP kendi 
kendini zapt-ü rapt altına alamıyordu_ 
"Çok konuştuğu gerekçesiyle içteki 
muhalifler tarafından susturuldullu"söy
lenen Erbakan'ın susması için sebepd 
ve zorunluluklar alabildiiline çoktu 
tabii. Demirel'in pek sevdilli deyimle 
MSP içinde de bir "Çatal kazık" mev
cuttu ... 

Aslında bir Kemal Ziya öztürk'e 
"evet" deyip bitiverecek gibi gÖlÜnen 
başkanlık sorununun MSP'deki çözüm
siizlül!ü bu çatal kazılla kadar uzanıyor
du ... 

MC'nın kuruluş günlerinde, DP'den 
istifa etmesi, eski parti arkadaşlan • 
tarafından "Kemal Bey dürüst bir in
sandır ama son günlerde. mali sıkıntı
lan vardı" şeklinde izah olunan öztürk'
ün başkanlık sorunu görünüre göre, 
kolay kolay mümkün gÖlÜnmemektedir_ 

YüRüYüŞ'ün dizgiye hazırlandı!!ı 
saatlerde, AP grup başkanvekilierinin 
CHP grup yöneticileriyle temas imkan
lan aradıklan haber veriliyordu... Ge
lişme, "Centilmenlik anlaşmasına" yö
nelik olarak nitelendiriliyordu_ 

"VEKALETIN VEKALETI" 
SORUNU 

öte yandan, geçtillimiz haftanın 
bir başka tartışmalı konusu da, Cum
hurbaşkanı Fahri Korutürk'ün Pakis
tan gezisiyle ortaya çıkan vekalet soru
nuydu. Cumhurbaşkanlıllma vekalet, he
nüz başkanı seçiiemeyen Cumhuriyet 
Senatosunun en yaşlı üyesi sıfatıyla 
Fahri özdilek tarafından yerine getiril
di. öz dilek 'in bu görevi üstlenmesi el
bette zorunluydu. Ancak, ortaya çıkan 
durumun hukukililli hayli tartışmalıy
dı. CumhUrbaşkanlıilı makamının iki 
basamaklı vekaletle doldurulması el
bette akıllara Anayasaya uygunluğu so
rusunu takıyordu. 

Cumhuriyet Senatosu 'nda konuy
la ilgili olarak gÖlÜşlerini açıklayan 
CHP Ankara Senatöıü U Ilur Alacakap-

tan sorumlu olarak Curnhurbaşluını 
Fahri Korutürk'ü gösteriyordu, Alaca
kaptan ortaya çıkan bunalımlı duruma 
Cumhurbaşkanmın yol açtı�mı ileri 
sürdü, Alacakaptan 'ın konuşması CHP 
sıralanndan yükselen alkışlarla onay
landı, "Korutürk, Pakistan gezisini erte
leyemez miydi ? .. Bu soruyla nokta
lanan Alacakaptan 'ın konuşması, Sena
to 'da yeni bir sesi de simgeliyordu,_. 

"BİR TÜRK DONv AVA BEDELDİR" 
VE BM. 

Geçen Perşembe gecesi, BM Genel 
Kurulu, 5 balllantısız ülkenin Kıb
ns'la ilgili olarak hazırladıllı karar ta
sansmı 1 red ve 9 çekimser oya kar
şılık 117 oyla kabul etti_ Karara tek red 
oyunu kullanarak Türkiye, böylece 
"bir Türk dünyaya bedeldir" sözünü 
kanıtladı (!). Bu oylamadan önce 
Insan Hakları Komisyonu 'nda da, ko
misyon üyesi 99 ülkeden yine sadece 
Türkiye, kayıp 2 bin Rum 'Ia ilgili karar 
tasansına karşı Çıktı. 

Bu olaylar MC hükümetinin dış 
politikasının BM'de iflasını noktalamış
tır. Bu dış politikanm özü, Kıbns'ta 
gerici Denktaş yönetiminin desteklen
mesi, onun tatmini temeline dayan
maktadır. Durum böyle olunca, "Müs
lüman" diye nitelenen Arap ülkele
rinin Türkiye lehinde tutum almama
ları da şaşırtıcı de!!ildir. Dünya kamuo
yunun Türkiye karşısındaki tutumu, 
Türkiye halkı karşısında dellll bu po
litika karşısmda alınan bir tutumdur. 

Karar BM'de az raslanır bir oy 
birlilli ile kabul edilmiştir. Bu da gös
termektedir ki, karar tasansı, çok çe
şitli batta birbiriyle birçok bakımdan 
çatışan çıkarlann ellilimini birleştir
mektedir. 

PAZAR YÜKUMLULUKLERi 
yaptı!!ı ithalatın % 35 'ini serbestleştir
di. Serbestleştirme (liberasyon), sapta
nan malların herhangi bir kısıtlamaya 
tabi tutulmaksızın Türkiye 'ye girmesi 
demek_ Katma Protokol gere!!ince 1976 
başında bu oranmın % 5 fazlasıyla 
% 40'a çıkarılması gerekiyor_ Bundan 
başka Ttirkiye'nin kısıtlı .listesinde yer 
alan Ortak Pazar kontenjanlannm arttı
nIması zorunlu. 

VÜKÜMLÜLÜKLER NEDEN 
ERTELENlvOR 

Türkiye ithalatının büyük bir kısmı
nı Ortak Pazar ülkelerinden yapıyor. Bu 
ithalatın oranı % 50'yi buluyor. Itha
latın serbestleşmesi, Türkiye'nin yeni 
kurulan sanayi dallarını koruyabilme 
olanaeını ortadan kaldırıyor. En önemli 
neden bu. Bunun ötesinde dışticaretin 
bugün geldi!!i düzey de önemli rol oy
nuyor. Toplantıya katılan teknik perso
nele göre % 5'lik arttıom, Türkiye'nin 
ithalatının önümüzdeki yıllarda daha da 
artmasına neden olacak. Ege Sanayi 
Odalan Başkanı Şinasi Ertan'ın bol 
keseden savurdu!!u, Türkiye sanayici
lerinin Ortak Pazar 'la rekabet edebi
lecek güçte oldu!!u iddialarına karşı 
teknokraUann hiçte aynı görüşte olma
dıeı görülüyor. 

MSP Ortak Pazar'a kuruldu!!undan 
bu yana karşı. Ancak iktidar tırmanı-

şında hep Ortak Pazar yanlısı ortak
larla hükümet ku!"yor, CHP ile koalis
yon ortaklı�ında, bu parti de MSP'ye 
olanak tanımadı. Şimdi MSP, Ortak Pa
zarla ilişkileri işlemez duruma getirmek 
istiyor. Bu da MSP'nin gelenekselle
şen taktilli. Katıldı!!ı koalisyonlann fii
len işlemezUllini salllamak gibi. 

Ancak MSP'ye, farkh nedenlerle de 
olsa, Ortak Pazar konusunda hak ver
memek olanaksız. Ortak Pazar'ın Türki
ye'de kurulu sanayie verdi�i zarar bir 
yana, gerek Iran'la gerekse Pakistan'la 
kurulacak ticari ilişkilerde de Ortak 
Pazar bir duvar gibi Türkiye 'nin karşısı
na çıkıyor. Orta Dollu 'nun bu ve 
diller Müslüman ülkeleriyle ticari ilişki
lerini bozan Ortak pazar'a MSP'nin kar
Şıtlı!!ı ise son derece do!!al. 

MSP'nin unuttu�u ise bir süredir 
sürdülÜlen, Türkiye-Almanya ekonomik 
ilişkiler komitesinin çalışmalan ve bu 
kanaıla gelecek Alman yabancı serma
yesi. Halka teorisinin bir parçası olarak 
geliştirilen ilişkiler, Alman sermayesiyle 
Türkiye'de üretime ve Orta Do�u ülke
lerine ihraç etme esasına dayanıyor. Bu 
koşullar çerçevesinde önerilen erteleme
nin gerçekleştirilebilmesi şimdilik pek 
olanaklı gÖlÜnmüyorsa da, önerinın ko
alisyonu karıştıraca!!ı bir gerçek. Ancak, 
şimdilik % 5 'lik arttınmlarla ilgili ça
lışmalar da durduruldu. Yeniden başla
ması alınacak olumsuz karara ba!!lı. 

ERTELENiYOR 
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çelişkilerin dışa-

"Kendi şahsi girişimiyle karanlıea mum 
oldullunu" söylerken, MSP grup başkan
vekilIeri Süleyman Arif Emre ve Şevket 
Kazan, cephe ortaklanyla Kemal Ziya 
öztürk-u aday gösteriyoriardı. Şevket 
Kazan, bir yandan da gazetecilere 
Şener Battal'ın hareketinin "Tabii" 
oldu!!unun izah mı yapıyordu ... 

MSP·DEKI .. ÇATAL KAZIK ..... 

GÖlÜnen oydu ki, MSP kendi 
kendini zapt-ü rapt altına alamıyordu_ 
"Çok konuştuğu gerekçesiyle içteki 
muhalifler tarafından susturuldullu"söyldullu"söyldullu"
lenen Erbakan'ın susması için sebepd 
ve zorunluluklar alabildiiline çoktu 
tabii. Demirel'in pek sevdilli deyimle 
MSP içinde de bir "Çatal kazık" mev
cuttu ... 

SORUNU 

öte yandan, geçtillimiz haftanın 
bir başka tartışmalı konusu da, Cum
hurbaşkanı Fahri Korutürk'ün Pakis
tan gezisiyle ortaya çıkan vekalet soru
nuydu. Cumhurbaşkanlıllma vekalet, he
nüz başkanı seçiiemeyen Cumhuriyet 
Senatosunun en yaşlı üyesi sıfatıyla 
Fahri özdilek tarafından yerine getiril
di. öz dilek 'in bu görevi üstlenmesi el
bette zorunluydu. Ancak, ortaya çıkan 
durumun hukukililli hayli tartışmalıy
dı. CumhUrbaşkanlıilı makamının iki 
basamaklı vekaletle doldurulması el
bette akıllara Anayasaya uygunluğu so
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larla hükümet ku!"yor, CHP ile koalis
yon ortaklı�ında, bu parti de MSP'ye 
olanak tanımadı. Şimdi MSP, Ortak Pa
zarla ilişkileri işlemez duruma getirmek 
istiyor. Bu da MSP'nin gelenekselle
şen taktilli. Katıldı!!ı koalisyonlann fii
len işlemezUllini salllamak gibi. 

Ancak MSP'ye, farkh nedenlerle de 
olsa, Ortak Pazar konusunda hak ver
memek olanaksız. Ortak Pazar'ın Türki
ye'de kurulu sanayie verdi�i zarar bir 
yana, gerek Iran'la gerekse Pakistan'la 
kurulacak ticari ilişkilerde de Ortak 
Pazar bir duvar gibi Türkiye 'nin karşısı
na çıkıyor. Orta Dollu 'nun bu ve 
diller Müslüman ülkeleriyle ticari ilişki
lerini bozan Ortak pazar'a MSP'nin kar
Şıtlı!!ı ise son derece do!!al. 

MSP'nin unuttu�u ise bir süredir 
sürdülÜlen, Türkiye-Almanya ekonomik 
ilişkiler komitesinin çalışmalan ve bu 
kanaıla gelecek Alman yabancı serma
yesi. Halka teorisinin bir parçası olarak 
geliştirilen ilişkiler, Alman sermayesiyle 
Türkiye'de üretime ve Orta Do�u ülke
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MC OYUNU 
- -

ıZMIR 
SAHNESiNDE 

MC iktidarının, öarenci olaylarını İzmiıle de sıçratmak için düzenledi�i oyun
lar sürerken. sal' basında yer alan konuya ilişkin bir başka "ö�renci yürüyü
şü"ne dikkat etmek gerek. Salı basına göre, solcular tarafından "yurtlarından 
atılan masum ö�renciıer" dertlerini Ankara'da Cumhurbaşkanı'na anlatmak 
üzere ızmir · Ankara yürüyüşüne başladılar. 19 Kasım 1975 Çarşamba günü 
Tercüman bu gençlerin ne denli "tarafsız" ve "masum" olduklarını kendi, 
ağzından açıklıyor. Gazetede, yürüyüş üzerine yayınlanan bir izlenim yazısın
da şu satırlar yer alıyor: "Yürüyüş, Turgutlu yakınlarında "Dur" buyruA'u ile 
durdu. Hemen konaklama yerinin ortasına Türk Bayralıı ile bozkurt bayraltı 
dikildi" . 

Okumak isteyen, ama solcuların lfM"d+M ul'rayıp yurtlarından "atılanl l ,  
"tarafsız" gençlerin bozkurt bayraltına bu derece düşkün olmalarının nedeni 
üzerinde düşünmek gerekmez mi? 

KOMANDOLARıN HACETIEPE 
ÜNİVERSITESINİ ELE GEÇIRME 
PLANLARı GERlLETlLIYOR 

Komandolar bugüne kadar Orta 
Do!!u 'da hiç etkinli!!e sahip olamadılar. 
Etkinlik bir yana uzun zamandır OOTtl'· 
de Ülkü Ocaklan üyesi ölırenci bile 
görülmedi. Burada tek. bir olay yarata· 
bildiler; o da minibüslere bindirilmiş 
komando ekiplerinin sabahın a1tısında o· 
kulu basmaları biçiminde düzenlenmişti. 
Genel kanı, komandoların şehir dışında 
kurulan sitelerde etkin olamayacaklan 
şeklinde. Çünkü şehir içinde sa�ladık· 
ları sil�1ı destekten mahrum kalıyor· 
lar. En azından silahlı ekiplerini şehir 
dışı sitelere sık sık taşımaları mümkün 
de�iı. 

ODTü'ye benzer bir site gene 
ODTÜ'nün biraz ilerisinde Beytepe'de 
kuruldu. Burası Hacettepe Üniversitesi '. 
nin. Komandolar ODTü örnelıinden 
çıkardıklan dersle, buraya baştan yük· 
lenme çabası içerisinde. Okul açıldıeın· 
dan bu yana Beytepe'de bergün olay 
çıkartıyorlar. öi!rencilerin üzerine ateş 
ediyorlar; öldürmeye, yaralamaya çalışı· 
yorlar. Y ÜR ÜY Ü Ş 'te daha önce de 
yer a1dl!!1 gibi faşistlerin bu saldınlan 
ö!!rencilerin kararlı mücadelesiyle geri· 
letiliyor. 

Komandolar MHP Kurultayına daha 
çok insan götürmek için silah zoruyla 
boykot Ilan ettiler. Bu zoraki boykot 
ölırencilerin karşı koyması sonunda kı· 
rıldı. Daha sonra okul içinde sa�a 
sola ateş eden komandoları gene dev· 
rimci ö!!renciler yakalattılar. Silahlı 
saldırganlar girdikleri antide sıkıştırıl· 
dılar. Öi!rencileri antiye sokmayan jan· 
darma boş kovanları bulmakla beraber, 
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ateş edenlerin silahlarını bulamadı! 
Herşeye ra�men olayın üzerine iS

rarla giden devrimci öerenciler saldır· 
ganiardan hiç olmazsa, birini mahkeme 
önüne çıkartınayı başardılar. Bu arada 
okul jandarma karakolundaki Rifat 
Başçavuş 'un, tarafsız davranmak iste· 
yen Yüzbaşı'ya karşı Çıktı!!ı ve koman· 
dolardan yana tavır aldıl!ı görüldü. 

Gelişen öerenci tepkisini sindirmek 
amacıyla olacak, Ülkü Ocalıı militanları 
geçtilıimiz perşembe günü Hacettepe 
otobüslerine silahla girerek arama yapa· 
caklannı söylediler. Şeref Kalem adlı 
ölırenci silahlı aramaya boyun e!!· 
medilıi için demir çubukla ve tabanca 
kurşurılanyla yaralandı. 

Arkadaşlarının al!ır yaralı oldultunu 
ö�renen öl!renciler aynı gün forum ya· 
parak bir günlük direniş kararı aldılar. 
Açık saldınlar karşısında iyi niyetli ida· 
reciler ve ö!!retim üyeleri de sessiz 
kalamıyordu. Rek.tör Yardımcısı Gürol 
Ataman, insanları sevmeyen düşünce· 
lerin karşısında oldu�unu, ö�rencile· 
rin kararlannı saygıyla karşıladı�ını 
açıkladı. ö�renciler basma yaptıkları 
açıklamada "MC iktidarının yönetimi ai· 
tında yaşıyoruz.Bu iktidarın yönetimi· 
nin sonucudur ki, kanlı katiller elle· 
rinde silahlan ile okulumuza saldırmak· 
ta sonra da hiçbir şey olmamış gibi a· 
ramızda dolaşmaktadırlar. Bu günler, 
kurultaylarında, "gördültümüzü öldüre· 
celıiz" sloganlarını atanlann iktidar kol· 
tul!unda oturdu�u günlerdir" dediler. 
ö!!rencilerin açıklamalan, saldınlar kar· 
şısında yılmayacaklarını vurgulayarak 
sona eriyor. 

Yeni ve bu kez kalıcı bir 12 Mart 
özlemi ile yanıp tutuşuyor egemen ser· 
maye çevreleri. MC'nin, ilerici üniversite 
gençli�ine karşı, iktidarı eline geçirdi· 
ilinden beri açık açık hazırlayıp perde 
perde sahneledil!i provokatif faşizan 
kanlı terör hareketlerinin amacı, demok· 
ratik hak ve özgürlükleri adım adım kı· 
sıtlama. Provokati f  hareketler, kamu· 
oyunda bu uygulamalar için bir zemin, 
en azından bir "tarafsızlık" yaratmayı 
amaçlıyor. Düzenin sarsıldı�ını, bunun 
karşısında "zinde güçlerin" tahammülü· 
nün azaldıl!ını fısıldayan gelişmeler de 
dikkati çekiyor. Genel Kurmay Başka· 
nı 'nın 10 Kasım tarihli demeci bu ge· 
lişmeler içinde belirli bir nokta olarak 
görülüyor. 

Provokatif girişimlerin 10 Kasım· 
dan sonra yo�unluk kazanması dikkat· 
lerden kaçmadı. Hatta, dil!er illere de 
yayılması için MC üyesi partileree bızlı 
bir hazırlık devresine geçildi. Bunun so· 
mut örnel!ini ise ızmir ilerici üniversite 
öilrencilerine karşı MHp · AP işbirli�i ile 
hazırlanan kanlı bir plan vermektedir. 

PLANLANAN OYUN 

Bir süre önce MHP Genel Başka· 
nı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş, Milliyet Başyazarı Abdi Ipek. 
çi 'nin bir sorusu üzerine ızmir'de ile· 
ncı ölırencilerin MHP'li ölırencileri 
üniversite yurtlarına sokmadıkları gerek· 
çesi ile üniversiteye ait yurt blokların· 
dan birini salt MHP'li ö!!rencilere 
tahsis etmek istedilıini söylemiş ve bu· 
nun için de bir müfettişin görevlendi· 
rilerek ızmir'e gönderildi!!ini belirt· 
mişti. 

Çalınan minareye k.ılıf niteli�indeki 
bu gerekçenin ardında yatan gerçek ise, 
del!il yurt bloku, bir apartman katı 
dahi dolduramayacak sayıları ile MHP 
sempatizanı ö�rencilerin ızmir ö�renci 
çevrelerinde etkinliklerinin kesinlikle 
bulunmayışıydı. 

. Oysa en az üniversite ö!!rencileri 
kadar tüm Türkiye balkının da yüz ver· 
meyip oylan ile mahkum etti�i bu parti, 
egemen çevrelerin istedilıi koşullan 
yaratmak için MC ortaklannca girişi· 
len "TAHAMMVL "e ilişkin yarışta en 
ön .safı kimseye kaptırmak istemiyordu .. 
Işte "MHP'li ö�rencilere Özgü Yurt" 
sorunu da şimdiye kadar bu "Koşul" 
yaratma amacı ile sahnelenen kanlı oyu· 
nun perdelerinden birinin hazırlı�ı idi 
sadece. Denetimi bir avuç MHP'U ö!!ren· 
ci ye bırakılacak bu yurda, ö�renci 
adı altında çeşitli yerlerden devşirme 
komando bozuntusu çapulcular yerleş· 
tirilecek ve burılar aracılıl!ı ile başlatı· 
lacak karılı olaylarla ilerici öl!renciler 
p.-ake edilme�e çalışılacaktı. 

TIP ıZMIR öRGOTU UYARıYOR 

Şu an en az ilerici öl!renciler ka· 
dar tüm ızmir halkını da tedirgin eden 
bu gelişmeleri zamanında ve yerinde 
de�erlendiren TIp ızmir il örgütü 
adına 5.11.1975 tarihinde basına bir açık· 
lama yapan iı Başkanı Gündüz Mutluay 
ızmir'in ilerici gençUl!ine şu uyarıda 
bulunmuştu : 

"Yeni öl!renim yılının başlaması ile 
birııkte gençliilin demokratik mücadele· 
sini bastırmak için yıııardır sürdürülen 
faşizan terör Istanbul, Ankara, Konya'. 
dan başlayarak bütün yurtta yaygınlaş· 
tırılmaya çalışılmaktadır. 

ö!!rencllerin, yurt, yemek, kitap gi· 
bi en acil ihtiyaçlarını bile çözme 
konusu da en küçük bir girişimde bu· 
lunmayan gerici MC iktidan, polis, ko· 
mando işbirlil!i ile gençlil!i sindlrmelıe 
çalışıyor. 

Demokratik . Akademik mücadele 
sürdüren gençli�imiz ba!!ımsızlık . de· 

mokrasi . sosyalizm mücadelemizin bü· 
tünlülıü içinde kendisine düşen görevi 
her türlü baskı ve şiddete ra�men sür· 
dürecektir. 

Faşist saldm ve provokasyonlano 
ızmir'de tezgahlanmaya hazırlanıldli!ı 
şu günlerde gençlil!imiz kararlı müca· 

delesinde uyanık olmaya, oyuna gelm� 

meye azami dikkat göstermelidir." 

SANCAR 'IN KONUŞMASı 

Ancak sahneye konulan bu oyun 

Til' ızmir tı örgütünün bu uyarısının 

hemen ardından gelen Genelkurmay 

Başkanı'nın "Gençlerin öldwmesine 
Tahammülümüz kalmadı," konuşması ile 

birden hız kazanmış ve yurt sorununun 
halli falan beklenmeden ögrenci çevre
lerinde kendilerine "Komando" adı· 
m veren bir takım devşirme yabancı 
çapulcu yüzler peydahlanmıştır. Kala· 
balık guruplar halinde ve marşlar söyle· 
yip uluyarak gövde gösterisi yapmaıta 
oldukça meraklı bu çal!nsız konuklar 
küçüklü büyüklü olaylarda da baş rolü 
oynamaıta başlamışlardır. 

DEVREYE BORNOVA BELEDIYESI 
GIRIYOR 

Işte tam bu sırada gazetelerde 
çıkan bir haber, olayların nasıl dal 
budak salacalıını merak eden ilerici 
çevreleri aydınlatıverdi ... Günlük gazete· 
lerin iç sahifelerinde küçük başlıkları. 
geçiştirilen, ancak dikkatli gözlerden 
kaçmayan bu baberde Bornova 'nın 
"Demirel'in Adamı" olarak tanınan 
AP1i Belediye .Başkanı Naşit Kılıç'ın 
Ege Üniversitesine otobüs eferlerirıl 
kaldırdii!I belirtiliyordu. 

ızmir'i tanımayanJar, Ege ürılnlli· 
tesinin ızmir'in Bornova ilçesinin d"m· 
da ve de şehirden çok uzakta bulundu· 
!!unu bilmezler. Ve her gün şehire gidip 
gelme durumunda olan ö�renciler bu 
yolculuklarını sadece Bornova Beledi· 
yesi otobüsleri ile gerçekleştirebilmek· 
teydiler. Aynca Bornova Belediyesi de 
bu işten hem de hatın sayılır bir kir 
sa!!lamaktaydı. 

Peki ne diye böyle tatlı bir k irdan 
vaz geçmişti Bornova'nın AP'li Belediye 
Başkanı Kılıç? Üstelik Belediye görev· 
leri/ıi aksatma pahasına? ... ..  

Niyesini A.A. kaynaklı bir gazete 
haberinden birlikte okuyalım : 

"AP 'li Belediye Başkanı Naşit Kı· 
lıç, Ege Üniversitesinde meydana gelen 
son ö�renci olayları sırasında Bele· 
diyeye ait otobüslere kurşun sıkJldl· 
�ını ve bu araçları kullanan şoforle· 
rin silah tehdidi altında tutuldu!!unu 
öne sürmüş, "I milyon lira de!!erinde ve 
halkın katkısı ile alınan bu otobüsleri 
kendini bilmez bir . iki ö!!rencinin 
kaprislerine karşı üniversite içinde Çalı,· 
tıramam" demiştir." 

"Demirenn adamı" AP'li Belediye 
Başkanı hazırlanan oyunun küçükbir fj. 
güranı idi ve görevini yapmıştı. Hem de 
başarı ile ..... 

OYUNUN SONU ..... 

Ve şimdi oyunun sonu merak ve 
kuşkıı ile bekleniyor. 

Bilhassa geceleri kuş uçmaz . ker· 
van geçmez bir görünüm kazanan 
Bornova . Universile arası şehir dışı 
ıssız yolda AP'li Belediye Başkanının 
karan ile ikişer . üçer kişilik guruplar 
halinde her türlü said ın ya açık olarak 
yurUanna gitme durumunda bırakılan 
ve de ustalıkla işlenmiş "Saldınlar· 
dan resmi otobüslerin dahi koruna· 
madı!!ı" temasıyla kelimenin lam anlamı 
lle kışkııtılan gözü kanlı çapulcu ko· 
mando bozuntularının kurşunlarına 
ya da topyekün saldınlarına karşı ile· 
rici öRrencilerin tutumu, tepkisi ne 
olacak? 

öarenci olaylarını İzmiıle de sıçratmak için düzenledi�i oyun
basında yer alan konuya ilişkin bir başka "ö�renci yürüyü

gerek. Salı basına göre, solcular tarafından "yurtlarından 
ö�renciıer" dertlerini Ankara'da Cumhurbaşkanı'na anlatmak 

yürüyüşüne başladılar. 19 Kasım 1975 Çarşamba günü 
gençlerin ne denli "tarafsız" ve "masum" olduklarını kendi, 

Gazetede, yürüyüş üzerine yayınlanan bir izlenim yazısın
alıyor: "Yürüyüş, Turgutlu yakınlarında "Dur" buyruA'u ile 

konaklama yerinin ortasına Türk Bayralıı ile bozkurt bayraltı 

ama solcuların lfM"d+M ul'rayıp yurtlarından "atılanl l ,  
bozkurt bayraltına bu derece düşkün olmalarının nedeni 

gerekmez mi? 

KOMANDOLARıN HACETIEPE HACETIEPE HAC
ÜNİVERSITESINİ ELE GEÇIRME 
PLANLARı GERlLETlLIYOR GERlLETlLIYOR GERl

bugüne kadar Orta 
sahip olamadılar. 
zamandır OOTtl'· 

üyesi ölırenci bile 
bir olay yarata· 

büslere bindirilmiş 
sabahın a1tısında o· 

düzenlenmişti. 
komandoların şehir dışında 

olamayacaklan 
içinde sa�ladık· 

mahrum kalıyor· 
silahlı ekiplerini şehir 

taşımaları mümkün 

bir site gene 
biraz ilerisinde Beytepe'de 

Hacettepe Üniversitesi '. 
ODTü örnelıinden 
buraya baştan yük· 

Okul açıldıeın· 
Beytepe'de bergün olay 

encilerin üzerine ateş 
yaralamaya çalışı· 

daha önce de 
istlerin bu saldınlan 

mücadelesiyle geri· 

Kurultayına daha 
için silah zoruyla 

zoraki boykot 

ateş edenlerin silahlarını bulamadı! 
Herşeye ra�men olayın üzerine iS

rarla giden devrimci öerenciler saldır· 
ganiardan hiç olmazsa, birini mahkeme 
önüne çıkartınayı başardılar. Bu arada 
okul jandarma karakolundaki Rifat Rifat Rif
Başçavuş 'un, tarafsız davranmak iste· 
yen Yüzbaşı'ya karşı Çıktı!!ı ve koman· 
dolardan yana tavır aldıl!ı görüldü. 

Gelişen öerenci tepkisini sindirmek 
amacıyla olacak, Ülkü Ocalıı militanları 
geçtilıimiz perşembe günü Hacettepe 
otobüslerine silahla girerek arama yapa· 
caklannı söylediler. Şeref Kalem adlı 
ölırenci silahlı aramaya boyun e!!· 
medilıi için demir çubukla ve tabanca 
kurşurılanyla yaralandı. 

Arkadaşlarının al!ır yaralı oldultunu 
ö�renen öl!renciler aynı gün forum ya· 
parak bir günlük direniş kararı aldılar. 
Açık saldınlar karşısında iyi niyetli ida· 
reciler ve ö!!retim üyeleri de sessiz 
kalamıyordu. Rek.tör Yardımcısı Gürol 
Ataman, insanları sevmeyen düşünce· 
lerin karşısında oldu�unu, ö�rencile· 
rin kararlannı saygıyla karşıladı�ını 
açıkladı. ö�renciler basma yaptıkları 
açıklamada "MC iktidarının yönetimi ai· 
tında yaşıyoruz.Bu iktidarın yönetimi· 
nin sonucudur ki, kanlı katiller elle· 
rinde silahlan ile okulumuza saldırmak· 
ta da hiçbir şey olmamış gibi 

PLANLANAN OYUN 

Bir süre önce MHP Genel Başka· 
nı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan 
Türkeş, Milliyet Başyazarı Abdi Ipek. 
çi 'nin bir sorusu üzerine ızmir'de ile· 
ncı ölırencilerin MHP'li ölırencileri 
üniversite yurtlarına sokmadıkları gerek· 
çesi ile üniversiteye ait yurt blokların· 
dan birini salt MHP'li ö!!rencilere 
tahsis etmek istedilıini söylemiş ve bu· 
nun için de bir müfettişin görevlendi· 
rilerek ızmir'e gönderildi!!ini belirt· 
mişti. 

Çalınan minareye k.ılıf niteli�indeki 
bu gerekçenin ardında yatan gerçek ise, 
del!il yurt bloku, bir apartman katı 
dahi dolduramayacak sayıları ile MHP 
sempatizanı ö�rencilerin ızmir ö�renci 
çevrelerinde etkinliklerinin kesinlikle 
bulunmayışıydı. 

. Oysa en az üniversite ö!!rencileri 
kadar tüm Türkiye balkının da yüz ver· 
meyip oylan ile mahkum etti�i bu parti, 
egemen çevrelerin istedilıi koşullan 
yaratmak için MC ortaklannca girişi· 
len "TAHAMMVL "e ilişkin yarışta en 
ön .safı kimseye kaptırmak istemiyordu .. 
Işte "MHP'li ö�rencilere Özgü Yurt" 
sorunu da şimdiye kadar bu "Koşul" 
yaratma amacı ile sahnelenen kanlı oyu· 
nun perdelerinden birinin hazırlı�ı idi 
sadece. Denetimi bir avuç MHP'U ö!!ren· 
ci ye bırakılacak bu yurda, ö�renci 
adı altında çeşitli yerlerden devşirme 
komando bozuntusu çapulcular yerleş· 
tirilecek ve burılar aracılıl!ı ile başlatı· 
lacak karılı olaylarla ilerici öl!renciler 
p.-ake edilme�e çalışılacaktı. 

TIP ıZMIR öRGOTU UYARıYOR 

Şu an en az ilerici öl!renciler ka· 
dar tüm ızmir halkını da tedirgin eden 
bu gelişmeleri zamanında ve yerinde 
de�erlendiren TIp ızmir il örgütü 
adına 5.11.1975 tarihinde basına bir açık· 
lama yapan iı Başkanı Gündüz Mutluay 
ızmir'in ilerici gençUl!ine şu uyarıda 
bulunmuştu : 

"Yeni öl!renim yılının başlaması ile 
birııkte gençliilin demokratik mücadele· 
sini bastırmak için yıııardır sürdürülen 
faşizan terör Istanbul, Ankara, Konya'. 
dan başlayarak bütün yurtta yaygınlaş· 
tırılmaya çalışılmaktadır. 

ö!!rencllerin, 

GIRIYOR 

Işte 
çıkan bir 
budak salacalıını 
çevreleri aydınlatıverdi 
lerin iç sahif
geçiştirilen, 
kaçmayan 
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AP1i Belediye 
Ege Üniversitesine 
kaldırdii!I belirtiliyordu. 
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!!unu bilme
gelme durumunda 
yolculuklarını 
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Peki ne 
vaz geçmişti 
Başkanı Kılıç? 
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haberinden 

"AP 'li 
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öne sürmüş, 
halkın katkısı 
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"Demirenn 
Başkanı hazırlanan 
güranı idi 
başarı ile ..... 

OYUNUN 

Ve şimdi 
kuşkıı ile bekleniyor. 

Bilhassa 
van geçmez 
Bornova . 
ıssız yolda 
karan ile 
halinde her 
yurUanna 
ve de 



MEYAK ÖGREniKlERi 
ıSMAIL COŞAR 

Demokratik kitle örgütleri, üç ay önce, kısa adıyla MEYAK olarak 
bilinen Memur Yardımlaşma Kurumuna karşı bir eylem başlattı. 1970'den 
bu yana memurlardan ismi olup cismi bu lunmayan bu kuruma brüt maaş ın 
% S'i oranında para kesiliyor ve bu paralar, dolaylı yollardan, devlet aracıl ığıy. 
la sermaye sınıfına aktarılıyor. Demokratik kuruluşlar aynı zamanda yasal 
dayanaktan yoksun bu kesintilerin durdurulmasını ve faizleriyle beraber geri 
verilmesini istedi. örgütler sonuç alınana dek eylemlerini sürdürmeyi de 
kararfaştırdı. 

Aradan geçen üç ay içinde eylemler sürek lilik kazandı. Bildiriler 
dağılıyor, basın toplantıları yapılıyor afişler asılıyor, Maliye Bakanlığına 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna, belki Türkiye'de 
ilk kez aynı konuda on binlerce dilekçe yağıyordu. Memurlar bütünüyle, 
eylemleri destekledi. Konu kamuoyunca benimsendi. Demokratik kitle ör· 
gütlerinin bu başarılı eylemler dizisi, memurlara çıkar sağlamanın ötesinde, 
bu tür örgütlerin mücadelesine son derece anlamlı boyutlar kazandırdı. 

MEYAK, geniş memur kitlesinin son derece somut bir sorunu. Her 
ay memur maaşlarından kesinti yapılıyor, buna karşın memura yarar sağlan
mıyor. Bir yıl içinde ç ıkarılacağı yasa hükmüne bağlanan MEYAK yasası, 
beş yıldır tasarı halinde sümen altında uyuyor. Ancak MEY AK sorunu Tür· 
kiye'nin sosyo ekonomik yapısından soyut değiL. Sermaye sınıfının dolaylı 
yollardan memurun cebine uzanması rastlandı olarak değerlendirilemez. Ser· 
maye sınıfının finansman sorunu dikkate alınırsa, bu tür fonların bir yasa 
maddesiyle kurdurulması sistemin özünden geliyor. Bu fonların sermaye 
sınıfına aktarılması ise sistemin bir gereği. Bu çerçeve içinde, demokratik 
kitle örgütlerinin MEYAK mücadelesi, memur kitlesinin hem somut sorununa 
çözüm öneriyor, hem de bilinçsiz kesimine bilinç taşıyor. 

ME YAK eylemi, Türkiye'de demokratik kitle örgütlerinin mücade
lesi içinde çok tekrarlanan, bir türlü gerçek anlamıyla sağlanamayan güç. 
birliği isterlerine de ışık tutuyor. Somut sorun Meyak etrafında biraraya 
gelerek eylem birliğinde bulunan demokratik kuruluşlar soyut tartışmalar· 
dan uzaklaşıyor, yapılan, araştırmalarla konu derinleştiriliyor ve bir bütün 
olarak karşı olunan sistemle, sorunun bağları kuru larak somut bir muhalefet 

KAPORTAClLAR , 

TEKNiSYENLER 
MEMUR MUDUR 

Türkiye'de yıllar yılı süıdürülen bir 
çaba var. Egemen çevrelerin istekleri 
doerultusunda orıların temsilcisi siyasal 
iktidarlarca gerçekleştirilmek istenen bu 
çaba, işçilerin memur sayılması yolun· 
da. Ulaşılmak istenen amaç açık: ça· 
lışan yıj!ırılan örgütlenme, grev ve 
toplu sözleşme haklarından mahrum 
etmek. 

Bu çahalann son günlerdeki en çar
pıcı ömej!ini Sosyal Sigortaıar Kurumu· 
nun uygulamaya Çalıştıj!ı bir girişimde 
buluyoruz. Kısa adıyla SSK kurumun 
saj!lık tesisleri ve idari tesislerde Çalı· 
şan, toplu sözleşme kapsamına giren 
25 bin işçiyi memurlaştırmak istiyor. 

Olayın aynntılannı, konu üzerinde 
basına bir açıklama yapan sosyaı Iş 
Genel Başkanı ve SSK Müdürler Kurulu 
Oyesi özcan Kesgeç şöyle anlatıyor: 

"SSK genel bütçe ile ilgisi olmayan 
bir kuruluştur. Personelinin kadroları da 
bu nederıle kadro yasalarında yer almaz. 
Kadrolan SSK Müdürler Kurulu tesbit 
eder, Sosyal Güverılik Bakanlıj!ının 
onayı ile kesinleşir yürürlüj!e girer. 

Bugün SSK 'da; Saelık tesisleri ve 
idari tesislerde çalışan yaklaşık 35 bin 
personelin 25 bini Işçi, dilıerleri memur 
olarak görev yapmaktatır. 

Bugün Kurumun sorunu bu 25 bin 
işçinin dışındaki memur denilen işçi
lerin bu haklanna kavuşmalandır. Ku· 
rumun daha verimli işleyişi, çalışan· 
lann demokratik haklanna kavuşmala· 
rına baghdır. 

Hal böyle iken SSK Genel Müdür· 
lüi!ü, Kurum Müdürler Kuruluna sundu· 
gu 1976 yılı kadro isıeklerinde bunun 
ve aynca yeni bır garabetin örneglni 

vennektedir. · Şöyleki; 
a) Halen mevcut işçi kadrolarını, 

hukuken "memur" yapamadıgı için 
(26 bin işçi toplu sözleşmeler kapsa· 
mIDdadır. Sözleşmeye taraf sendikalar 
ise DISK'e baglı sendikamız ile Türk-Iş 'e 
baglı Salılık·lş'dir) aynen muhafaza 
etmektedir. 

b) 1976 yılı içinda ilı;ve edilecek 
olan işçi pozisyonlan için memur 
kadrosu talep edilmektedir. 

ömegin bugün işçi pozisyonu olan; 
şot6r, hasta bakıcı, teknisyen, kaporta· 
cı, hademe, daktilo, makine görevlisi, 
hemşire vs. gibi 296 adet pozisyon için 
1976 yılında memur kadrosu talep et· 
mektedir. 

Bu gerçekleşir ise, 1976 yılında a· 
lınacak ahÇl, şorör 14. dereceden me· 
mur olarak işe başhyacak veya mevcu t 
işçiler, bu kadrolara aktanlarak memur· 
laştırılacaktır. 

c) Tüm burılar 1.1. 1976 yılı itibari 
ile yeni dönem toplu iş sözleşmelerinin 
yapılacagı dönemde istenmektedir. 

Bu Ise Kurumda grev ve huzursuz· 
luk istemekten başka anlam taşımaz." 

Sosyal Iş Genel Başkanı öz�an 
Kesgeç 'in açıklamalan burılar. Ancak 
Kesgeç, açıklamasında daha da önemli 
bır noktaya parmak basıyor: Bu politi· 
ka yalnızca SSK 'da delıil tüm kamu ku· 
ruluşlarında uygulanmak istenmektedir 
ve bu yoldaki çalışmalar ilerletilmek· 
tedir. 

Ne var ki egemen çevreler bu niyet· 
lerini gerçekleştiremeyecek. çünkü kar· 
şılarında Işçi sınıfı ve onlardan yana tüm 
demokratik güçler dikiliyor. 

gerçekleştiriliyor. Bundan da öte, böylesine somut bir sorundan hareket 
edildiğinde geniş bir kitle desteği sağlanıyor. 

MEYAK kesintilerinin sürdürülmesi ve şimdiye kadar yapılan kesin
tilerin geri verilmemesi aynı zamanda yönetimlerin anti-demokratik bir tutum 
içinde olduklarını gösterdi. Bir yıl içinde yasası ç ıkmayan MEYAK uygulama· 
sı bugün yasal dayanaktan yoksun bulunuyor. Bu gerçeği de dikkate alan 
demokratik kitle örgütleri, MEYAK sorununu, aynı zamanda Türkiye'de de· 
mokrasinin sınırlarının genişletilmesi mücadelesi olduğunu da vurgulayarak 
demokrasi mücadelesini bir yönüyle somutladılar. 

Bu mücadele doğrultusunda, demokrasiden yana tavır alanlar, ortaya 
çıktı. Gültepe Belediye Başkanı, bu demokratik eylemler içinde yerini alan 
ilk yönetici oldu. Gültepe belediye başkanı MEYAK kesinti lerini durdurdu ve 
kesilenleri de geri verdi. Bu tutum, MEY AK mücadelesini yükseltti. Bu de
mokratik karara birkaç belediyenin de katılması, eylemleri güçlendirdi. 

Bu arada MEYAK'a karşı yürütülen mücadeleyi k ırmak isteyenler de 
çıktı. Ancak mücadeleyi sürdüren ve yüzbinlerce memuru çatıları altında ba· 
rındıran demokratik kuruluşların üyelerinden, sürdürülen mücadeleye karşı 
bir tavır gelmedi. Aksine kitle tabanının desteği MEY AK mücadelesinin 
arkasındaydı. Hiç bir örgüte üye olmayanlar da di lekçelerini Maliye Bakan
lığına VP. TBMM dilekçe komisyonuna gönderdi. Kesintilerin iadesine karşı 
çıkan bir mesleki kuruluş 'ise kitle tabanından ne kadar yoksun ve bu taban
dan ne kadar kopuk olduğunu ortaya koydu. 

Demokratik kitle örgütlerinin MEY AK mücadelesine, hangi açıdan 
bakılırsa bakılsın, eylemlerin son derece başarılı olduğu görülüyor. Türkiye'de 
belki de ilk kez demokratik kuruluşlar somut bir sorundan hareketle eylem 
birliklerine süreklilik kazandırdılar ve bugünkü düzeyi itibariyle önemli başa
rılar sağladılar. MEY AK eylemi halen soyut planda slogan muhalefeti sürdür
me yolunda ısrar eden diğer demokratik kitle örgütlerine güzel bir örnek 
olmalıdır. MEYAK mücadelesini başarıyla sürdüren, TÖB-DER, TOM -DE R, 
TOTED, TMMOB, Tüm Öğretim Oyeleri Derneği, TÜS-DER, Ankara Tabip 
Odası, Türkiye OrmanCllar Derneği ve Teknik OrmanCllar Derneğini kutlamak 
gerekir. 

KORKU VE SEFALETi 
"Birlik Sahnesi" Bertol! Brechfin FAŞIZMIN KORKU VE SEFA

LETI adlı oyunuyla perdelerini açıyor. 
"Yeryüzünün değişebilirliğini, değişmesi gerektiğini ve bu değiştir· 

menin tadını "seyircisine verebilmeyi amaçlayan Birlik Sahnesi ilk olaıak 
Bertol! Br"ch!'in "FA ŞiZMIN KORKU VE SEFALETI" adlı oyununu 
sergileyecektir. 

Birlik Sahnesi, oyun için bir EK ÇALIŞMA yapmaktadır. Oyunu 
ALI TA YGUN yönetmektedir. 

Istanbul, Harbiye'de, Yapı E ndüstri Merkezi binasında Kasım ayı 
içinde faaliyete geçecek olan Birlik Sahnesinin kadrosunda: Mehmet Müfıt. 
Vasıf Öngören, Güler Ökten, Ali Sait, Oktay Sözbir, Aydan Sümercan, Nuret· 
tin Şen ve konuk olarak Meral Taygun ve Ali Taygun bulunmaktadır. 

• • 
LENIN LENIN 

Devrim Gürıleri 1 905 4,- Sosyalist Parti ve 
Partisiz Devrimcilik 4,-

Ç ı k ı y o r  
Y e n i  Ç ı k t ı 

50 liradan az istekler için pul gönderilmesi. 
TAN YAYINLARI; Necalibey Cd. Sezerıler Sk. 2/18 
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sistemin özünden geliyor. Bu fonların sermaye sermaye 
sistemin bir gereği. Bu çerçeve içinde, demokratik 

mücadelesi, memur kitlesinin hem hem somut somut sorununa sorununa 
de bilinde bilinçsiz çsiz kesimine kesimine bilinç bilinç taşıyor. taşıyor. 

Türkiye'de demokratik kitle örgütlerinin mücade
tekrarlanan, bir türlü gerçek anlamıyla sağlanamayan güç. 

ışık tutuyor. Somut sorun Meyak etrafında biraraya raraya 
bulunan demokratik kuruluşlar soyut tartışmalar· tartışmalar· 

araştırmalarla konu derinleştiriliyor ve bir bütün bütün 
sistemle, sorunun bağları kuru larak somut bir muhalefet 

AClLAR AClLAR , , 

TEKNiSYENLER 
MUDUR MUDUR 

süıdürülen bir 
istekleri 

siyasal siyasal 
istenen bu bu 

sayılması yolun· sayılması yolun· 
açık: ça· 

örgütlenme, grev ve 
mahrum 

en çar
Kurumu· Kurumu· 
girişimde girişimde 
kurumun 

tesislerde Çalı· Çalı· 
giren giren 

istiyor. istiyor. 
üzerinde nde 

sosyaı Iş Iş 
Kurulu Kurulu 

anlatıyor: 
olmayan 

kadroları da 
almaz. almaz. 
tesbit tesbit 

Güverılik Bakanlıj!ının Güverılik Bakanlıj!ının 

tesisleri ve 
35 bin 
memur 

25 25 bin bin 
memur denilen işçiişçi

kavuşmalandır. Ku· Ku· 
çalışan· çalışan· 

vennektedir. · Şöyleki; 
a) Halen mevcut işçi kadrolarını, 

hukuken hukuken "memur" yapamadıgı "memur" yapamadıgı için için 
(26 (26 bin işçi toplu sözleşmeler kapsa· kapsa· 
mIDdadır. Sözleşmeye mIDdadır. Sözleşmeye taraf sendikalar sendikalar 
ise DISK'e ise DISK'e baglı sendikamız ile Türk-Iş 'e 'e 
baglı Salılık·lSalılık·lş'dir) ş'dir) aynen muhafaza 
etmektedir. 

b) 1976 yılı içinda ilı;ve edilecek 
olan işçi pozisyonlan için memur 
kadrosu talep edilmektedir. 

ömegin bugün işçi pozisyonu olan; 
şotşot6r, 6r, şot6r, şotşot6r, şot hasta hasta bakıcı, bakıcı, teknisyen, teknisyen, kaporta· kaporta· 
cı, cı, hademe, daktilo, makine görevlisi, vlisi, 
hemşire hemşire vs. gibi 296 adet pozisyon için için 
1976 1976 yılında yılında memur kadrosu talep talep et· 
mektedir. 

Bu Bu gerçekleşir gerçekleşir ise, ise, 1976 1976 yılında yılında a· a· 
lınacak lınacak ahÇl, şorör 14. dereceden me· me· 
mur olarak işe başhyacak veya mevcu t t 
işçiişçiler, bu kadrolara aktanlarak memur· bu kadrolara aktanlarak memur· 
laştırılacaktır. laştırılacaktır. 

c) Tüm burılar 1.1. 1976 yılı itibari 
ile yeni dönem toplu iş sözleşmelerinin 
yapılacagı dönemde istenmektedir. 

Bu Ise Kurumda grev ve huzursuz· 
luk istemekten başka anlam taşımaz." 

Sosyal Iş Genel Başkanı öz�an 
Kesgeç Kesgeç 'in açıklamalan açıklamalan burılar. Ancak 
Kesgeç, Kesgeç, açıklamasında daha da önemli önemli 
bır bır noktaya parmak basıyor: Bu politi· 
ka ka yalnızca SSK 'da delıil tüm kamu ku· 
ruluşlarında uygulanmak ruluşlarında uygulanmak istenmektedir 

Demokratik Demokratik Demokr kitle örgütlerinin MEY AK mücadelesine, 
bakılırsa bakılırsa bakılsın, bakılsın, eylemlerin son eylemlerin son derece derece başarılı olduğu başarılı olduğu görülüyor. görülüyor. 
belki belki de ilk kez demokratik kuruluşlar somut bir sorundan hareketle 
birliklbirliklerine süreklilik kazandırdılar ve bugünkü düzeyi itibariyle 
rılar rılar sağladılar. MEY AK eylemi halen soyut planda slogan muhale
me me yolunda ısrar eden diğer demokratik kitle örgütlerine güzel 
olmalıdır. olmalıdır. MEYAK mücadelesini başarıyla başarıyla sürdüren, TÖB-DER, 
TOTED, TOTED, TMMOB, Tüm Öğretim Oyeleri Öğretim Oyeleri Derneği, Derneği, TÜS-DER, 
Odası, Türkiye OrmanCllar Derneği ve Teknik OrmanCllar Derneğini kut
gerekir. 

KORKU VE SEF
"Birlik Sahnesi" Bertol! Brechfin FAŞIZMIN KORKU 

LETI adlı oyunuyla perdelerini açıyor. 
"Yeryüzünün değişebilirliğini, değişmesi gerektiğini 

menin tadını "seyircisine verebilmeyi amaçlayan Birlik Sahnesi 
Bertol! Br"ch!'in "FA ŞiZMIN KORKU VE SEFALETI" 
sergileyecektir. 

Birlik Sahnesi, oyun için bir EK ÇALIŞMA yapmaktadır. 
ALI TA YGUN yönetmektedir. 

Istanbul, Istanbul, Harbiye'de, Harbiye'de, Yapı Yapı E nE ndüstri düstri Merkezi Merkezi bibinasında nasında 
içinde faaliyete geçecek faaliyete geçecek olan Birlik Sahnesinin kadrosunda: 
Vasıf Öngören, Öngören, Güler Güler Ökten, Ökten, Ali Ali Sait, Sait, Oktay Oktay Sözbir, Sözbir, Aydan Aydan 
tin Şen ve konuk olarak Meral Taygun ve Ali Taygun bulunmaktadır. 

• • 
LENIN LENIN 

Devrim Gürıleri 1 905 4,- Sosyalist Parti ve 
Partisiz Devrimcilik 
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30 NISAN 1975 TARIHINDE KURULAN TÜRKIYE 
Işçi PARTIsı' TÜZÜCÜNÜN 24. MADDESI GE· 
RECINCE YILDA IKI KEZ YAPıLMASı GEREKEN 
IL TEMSILCILERI TOPLANTıLARıNDAN ILKINI 
22 • 23 KASIM TARIHLERINDE ANKARA 'DA 
YAPTı . 
TOPLANTıYA PARTI KURUCULARı, MERKEZ 
DISIPLl KURULU VE MERKEZ BÜROLARı 
ÜYELERI, PARTILI KITLE ÖRGOTLERI YÖNE· 
rlCILERI DıŞıNDA, KURULMUŞ BULUNAN 34 
IL VE ILÇE YÖNETICISI VE AYRıCA KURULUŞ 
ÇAlıŞMALARıNıN YÜROTÜLDÜCÜ 2\ IL VE 
ILÇE TEMSILCIsI KATILDI. 
IL TEMSILCILERI TOPLANTıSıNıN CUMARTESI 
GÜNÜ BAŞLAYAN VE DAVETLlLERLE BASıN 
MENSUPLARıNA AÇIK OLAN ILK OTURUMUN· 
DA GENEL BAŞKAN BEHlcE BORAN 'IN YAPTı· 
Cı AÇIŞ KONUŞMASıNıN BIR öZETINI AŞA· 
CmA SUNUYORUZ 

Partimizin kuruıdu�u Mayıs başından bu yana 
dünyadaki duruma bakıldıgında şu gelişmelerin yer 
aldıgı görülür: 

1· Emperyalizmin askeri ve siyasal alan!arda ge
rilemesi, 

2- Kapitalist dünya bunalımınm derinleşerek 
sürmesi, 

3- Sosyalist kamptaki bölünmenin dünyadaki 
kapitalizm - sosyalizm saflaşmasına ve mücadelesine 
yansımasının beLirginleşmesi. 

Bugün dünyadaki temel siyasal olgu, kapitalizm' 
sosyalizm mücadelesidir. Bu mücadele bir yandan bu 
sistemlere sahip ülkelerin, devletlerin mücadelesi, bir 
yandan da sınıflararası mücadele biçiminde somutlaş
maktadır. Detente ve barış içinde bir arada yaşama 
politikalarının anlamı, bu mücadelelerin ortadan kalk
ması ya da gerilemesi degildir. Bu politikaların anla' 
mı, mücadelenin yeni bir dünya savaşına dönüşmesini 
önlemektir. 

Ulusal kurtuluş savaşları da sistemler arası mü
cadelenin bir parçası,  cephesidir. Dolayısıyla yukarıda 
sözünü ettigimiz politikalar ulusal kurtuluş savaş ve 
mücadeleleri için de bir engel teşkil etmez. Ulusal 
kurtuluş savaşları ve mücadeleleri d ışa dogru emper
yalist kapitalizme, içe do�ru da kapitalizm öncesi iliş
ki ve sömürü ile kapitalizme'karşı verilmektedir. 

Ezilen ulusların emperyalist devletlere karşı ke· 
sin mücadele vermeleri dogaldtr, şarttır. Bu mücadele 
şartlar gerektirdiğinde silahlı savaşa dönüşür. Böyle 
durumlarda dünya işçi sınıfı hareketi, sosyalist ülkeler. 
ulusal kurtuluş savaşı verenlerin yanında yer almakta
dır. 

Bu çerçevede düşünüldügünde, yeni bir dünya 
savaşı tüm insanlık için bir felaket olacak, dünyadaki 
kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecini önemli ölçü
de aksatacaktır. Bu &üreç,  barış içinde bir arada yaşa' 
ma şartları içinde çeşitli alanlarda verilecek mücadele
lerle ilerleyip sonucuna varabilir. 

Sistemler mücadelesinin odak noktaları giderek 
Orta Doğu'ya ve Güney Avrupa'ya kaymaktadır. ABD 
nin Orta Dogu politikasının başlıca dayanagı Mısır'dır 
Enver Sedat yönetimiyle birlikte içeride burjuvaziyi 
güçlendiren, dış politikada ise ABD 'ye özellikle son 
ylJlarda iyice yaklaşan Mısır, ısrail meselesinden kur
tulmak istemektedir. Başka bir deyişle Mııır Arap 
milliyetçilitine sut çevirerek kendi başının çaresine 
bakma çabası içindedir. İsrail'le yapılan ara anlaşması 
bu politikanın kanıtıdır. Böylelikle Arap ülkeleri birli· 
ginde önemli bir gedik aÇılmıŞ, bölünme yaratılmıştır. 

Orta Doğu sorunu Arap ülkelerinin ıSrail'le tek 
tek anlaşmalar yapmasıyla çözülemez. Böyle bir giri
şim ancak emperyalizmin işine yarayacaktır. ıSrail'in 
emperyalizm aracılıgının ve genişleme siyasetini Arap 
ülkeleri ancak birlik halinde hareket ederek önleyebi· 
lirler. Cenevre Konferansı yeniden toplanmalı ve tüm 
Orta DoQ:u sorunu ilgili tararıarca bir arada müzakere 
edi lerek çözüme kavuşturulmalıdır. 

Mücadelenin alevlendiği bir diger bölge de Gü· 
ney Avrupa'dır. Yakın yıııarda Ispanya, Portekiz ve 
Yunanjstan'da faşist rejimler hükiim sürüyor, Türkiye 
12 Mart dönemini yaşıyordu. halya ise demokrasi ile 
faşizm arasında tehlikeli bir .. lIantıdaydl. Bugün de 
ıtalya'da işçi ve emekçi sınırıar hareketi (aşizmi geri
letebilmekte, ama tekelci büyük burjuvazinin ve ardın
daki ABD'nin direncini kırıp iktidarı alamamakladır. 

ıtalya d ışındaki ülkelerde durum bu· 
gün de�işmiş ya da degi,meye adaydır. Bununla bir· 
Iikte söz konusu ülkelerde henüz demokratik güçler, 
kitleler lehine zafer kazanılmış, durum açıklıga ka· 
vu,mu, deRiidir. Türkiye'de 12 Mart döneminin baı· 
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kıcı uygulamaları deA'işik biçimlerde sürdürülmekte
dir. Yunanistan'da Cunta gitmiş ama yerini sağcı Ka
ramanlis iktidarı almıştır. Bir önceki rejimin toplum
sal dayanaklarma dokunulmadlA'mdan, üstelik milita
rist bir ortam geliştirildiRinden Karamanlis Hükümeti' 
nin yeni bir askeri yönetimle deliştirilmesi ihtimali 
her zaman düşünülebilir. 

ABD ve AET şimdi tüm çabalarını Portekiz ve 
Ispanya üzerinde yogunlaştırmaktadarlar. Faşizm bir 
kez çatıayıp yarıldığında yıkılan bentlerden suların 
birden taşması gibi demokratik ve sol hareketlerin 
fışkınnasından korkan ABD ve Avrupa tekelleri Por
tekiz'deki yeni boyutları kesip güdükleştirmeyi, Is· 
panya'da ise yeni boyutların kazanılmasın. önlemeye 
çalışıyor. 

Hel�inki Toplantısında varılan sonuçlar emper
yalizmin politik alanda gerileyişinin önemli bir belir
tisidir. 

Emperyalist'kapitalist dünyadaki gerilemenin 
bir başka belirtisi de üç yıldır etkisini sürdüren ekono
mik bunalımdır. Bugün içinde bulunulan bunalımın 
daha önceki durgun1uk ve göreti gerileme dönemlerine 
benzemedi�i burjuva iktisatç ılarınca da kabuL edil
mektedir. 1929 bunahmından sonra ekonomik buna
lımların atlatıldığını sanan bu iktisatçıları asıl şaşır
tan, ekonomik durgunluk ve işsizligin enflasyonla bir 
arada gelişmesidir. Keynes'çi ekonomi politiğe dayalı 
tedbirlerin artık sonuç vermedigi görülmektedir. 

Bugün kapitalist ülkeler, enflasyonla işsizlik a.ra
sında bir tercih yapma durumundalar. lşsizliğ:i daha 
büyük bir bela olarak gördüklerinden enflasyonu daha 
da şiddetlendirrnek pahasına ekonomiyi canlandırma 
yolunu seçiyorlar. Bu yol, açık finansman yoludur. 
ABD ve Federal Almanya bütçelerindeki muazzam 
açıklar bu yüzdendir. Bu açık finansmanla, yani para 
arzının arttıılmasıyla, kapitalist ülkeler, uluslararası ti
careti canlandırmayı, dış ülkelere yaptıkları yatırım
ları hızlandırmayı ummaktadtrlar. Ancak bu açık 
finansman politikası sonucunda, 1977'de enflasyon 
dalgasının tüm ağırlığı ile bastıracağını, ekonomik bu
nalımın daha da şiddetlenecegini batılı ikti .. tçılar bi· 
le kabul etmektedirler. 

Batılı büyüklerin son zamanlarda işbirliğini güç' 
lendirme girişimlerine başvurmalarının bir önemli ne
deni de Aralık ayında azgelişmiş ülkelerrle yapılacak 
toplantıdır. Kendi aralarında dayanışarak ortak ç ıkar· 
larını savunan üçüncü dünya ülkeleri karşııında batılı 
kapitalist ülkeler ortak bir cephe o luşturma gere�ini 
duymuşlardır. 

Sistemler arası mücadelenin bu somut belirtile
rinin ve aldığı biçimlerin açık seçikliğini bulandıran 
bir olay son yıllarda gelişmektedir. O da Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin ve Maoculuk denen akımın dünya 
po litikasında ve işçi sınıfı hareketinde oynadığı roldür. 
1960'ların ilk yıllarından itibaren Çin, sosyalist hare· 
ketin genel çizgisi nden ayrılmış ve giderek ona karşı 
cephe alan, mücadele eden bir duruma gelmiştir. Dün
ya politik ili,kilerinde ise gittikçe emperyalist devlet· 
lerin safına kaymıştır. NATO'dan, AET'den yana ta· 
vır alıp Avrupa ı,birlili ve Güvenlili Konferansı'na 
karşı çıkışı bunun bir kanıtıdır. Bengladeş kurtuluş 
hareketini desteklememesi, Şili cuntası ile ilişkilerini 
sürdürmesi, kredi vermesi ve bugün Angola'da, ABD, 
ıngi ltere, Güney Afrika ve Zaire ile birlikte aynı em
peryalizm yanlısı, karşı güçlere yardım etme
si, aynı olgunun diğer belirtileridir. Çin, emperyalist
kapitalist ülkeleri de�il, başta Sovyetler Birligi olmak 
üzere sosyalist ülkeleri hedef alan yıkıcı bir mücadele 
sürdürmek ted ir. 

Tek tek kapitalist ülkelerdeki işçi ıınırı hareket
lerinde de maocuların hareketi dogru politik çizcide 
yürüyen işçi sınıfı partilerini saldırılarına hedef aldık· 
ları ve saldırılarında faşistlerle aynı IoCa düttükleri ıe;. 
rülmektedir. Türkiye'de de bu çeşit .ldırılar b"..a. 
termiştir ve burada da f .. istlerle aynı çizgide hareket 
etmektedirler. 

Emperyalizm·kapitalizm karş,.,nda looyaIizm 
saflarını sıkılamak, dayanışma ve güçbirliğini peki,tır
mek varken, Çin'in böyle bir ayrıhşa yönelmeli, mara 
da düşmanca mücadeleye girişi eser edilecek bir du
rumdur; eseften de öte, ideolojik ve politik plauda 
mücadele ve tasfiye edilmesi, en azından etkiliz hale 
getirilmesi gereken bir durumdur. Dünya işçi .. nırı ha
reketi bu mücadeleyi etkin biçimde vermektedir. 'Nı. 
kiye işçi sınıfı, hareketi de kendi örgütlenme.ni 1Üç� 
lendirip genişleterek, dogru politik çizgideki mücade
lesini yükselterek Maoculuga ve diğer goşiııt .. pmala· 
ra en etkin cevabı verecektir. Çin'de ille, bqta iKi a
nıfı olmak üzere toplumun saglıklı, devrimci ııiiC;1eri 
ülkeyi doğru rotaya ergeç oturtacaktır. Ve looyaIUt 
ülkeler, emperyalizm-kapitalizme karşı mücadeleDiD 
başını çekmek işlevini sürdüreceklerdir. 

Ana çizgileriyle belirtmeye çalıştıgım bu dünya 
tablosunda Türkiye'nin yeri ne, po litikası ne1 

Türkiye'de yıllardır bir "batılı olma" heveı .... 
çabası sürdürülüyor. Görünüşteki bu heves ve ÇabUllD 
temelinde daha köklü etkenler yatmaktıdır. Türkiy., 
ulusal kurtuluş savaşından sonra emperyaliat·kapitalia 
dünya ilişkileri dışına çıkamamış, çıkma yoluna yö. 
nelmemiştir. Türkiye'yi bu yola yöneltecek toplumaal 
güçler gelişmiş, etkinlik kazanmış degildi. Burjuvui, 
sürdürdüj!ü batılılaşma edebiyatı ve propııanduı aı
tında Batılı kapitalist ülkelerle ilişkileri geli,tiimek, O 
ülkelerle bütünleşmek çabalarına liriyordu. Kendi 
ekonomik güçsüzlügünün bilincinde olan Türkiye bur
juvazisi güvencesini emperyali.t-kapitali.t ülkeler a .. 
Cında yer almakta buluyordu. 

Türkiye'nin NATO, CENTO, AET, Enerji Aj .... 
sı ve benzerlerine girişi hep burjuvazinin politik terei .. 
hi sonucu olmuştur. Ekonomik ve askeri genkler Lo
nucu de�iI. 

Oysa Türkiye değiştikçe, deRifen dünya ,arılan 
etkilerini göstermeye başladıkça Batı düoyuıyla çe
lişkiler de belirmeye başladı. 

örneilin, AET'nin, Türkiye'nin dı .. bagmdı ka· 
pitalist yoldan sanayileşmesine dahi engeller getirdili 
ortaya çıktı. Şimdi hükümet AET'den yeni ödünler 
koparmaya çalışmaktadır. 

Türkiye hükümetleri iç ekonomik şartların .o ... 
laması sonucu bazı açıhmlarda bulunmuştur. Soaya .. 
list ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi, ıncirlik iiaııiinüo 
kullanılmasına karşı çıkılması vb. gibi. 1974 K.ıbrıı çı· 
karması bunun üzerine tuz biber ekti. Şimdi Amerik. 
Türkiye üzerindeki baskılarını yoilunlqtırmaktadır. 
Ambargo, askeri yardımın kesilmesi kredilerin durdu
rulması Türkiye ihracatının genel pre(eranalu d ı,ında 
bırakılması Amerika'nın baskı yöntemleridir. 

ABD 'nin bu tutumu tüm yurtseverleri iıyan et· 
tirmektedir. ABD ile bağları koparmanın tam zamanı· 
dır. Ancak dışa baA'lmlı burjuvazinin iktidarı bunu en
gellemektedir. ABD ile bagları koparmak bir yana hü' 
kümel ABD ile görüşmeleri başlatmıştır bil •. 

Iktidarın sınıfsal yapısı ile dış politika arumda· 
ki balııntı tüm açıklıiıı ile ortadadır. "Dış  politika par
tiler üstü" ( yani sınıflar üstü)dür", "iç polit.ika ile dlf 
politika birbirinden ayrıdır" iddialarının bo,lulu bır 
kez daha kanıtlanmaktadır. 

Kıbrıs sorunu MC hükümetinin ba,aRrıııdır. Bu 
konudaki asıl zorluk, MC hükümetinin Kıbrıl lOrunlı' 

Kapital dünya leşerek 
sürmesi, 

3- Sosyalist kamptaki bölünmenin dünyadaki 
kapitalizm - sosyalizm saflaşmasına ve mücadelesine 
yansımasının beLirginleşmesi. 

Bugün dünyadaki temel siyasal olgu, kapitalizm' 
sosyalizm mücadelesidir. Bu mücadele bir yandan bu 
sistemlere sahip ülkelerin, devletlerin mücadelesi, bir 

da sınıflararası mücadele biçiminde somutlaş
maktadır. Detente ve barış içinde bir arada yaşama 
politikalarının anlamı, bu mücadelelerin ortadan kalk

ya da gerilemesi degildir. Bu politikaların anla' 
mücadelenin yeni bir dünya savaşına dönüşmesini 

önlemektir. 

Ulusal kurtuluş savaşları da sistemler arası mü
cadelenin bir parçası,  cephesidir. Dolayısıyla yukarıda 

ettigimiz politikalar ulusal kurtuluş savaş ve 
mücadeleleri için de bir engel teşkil etmez. Ulusal 
kurtuluş savaşları ve mücadeleleri d ışa dogru emper

kapitalizme, içe do�ru da kapitalizm öncesi iliş
ve sömürü ile kapitalizme'karşı verilmektedir. 

Ezilen ulusların emperyalist devletlere karşı ke· 
mücadele vermeleri dogaldtr, şarttır. Bu mücadele 

gerektirdiğinde silahlı savaşa dönüşür. Böyle 
durumlarda dünya işçi sınıfı hareketi, sosyalist ülkeler. 

kurtuluş savaşı verenlerin yanında yer almakta

Bu çerçevede düşünüldügünde, yeni bir dünya 
tüm insanlık için bir felaket olacak, dünyadaki 

kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecini önemli ölçü
aksatacaktır. Bu &üreç,  barış içinde bir arada yaşa' 

ları içinde çeşitli alanlarda verilecek mücadele
ilerleyip sonucuna varabilir. 

Sistemler mücadelesinin odak noktaları giderek 
Doğu'ya ve Güney Avrupa'ya kaymaktadır. ABD 

Orta Dogu politikasının başlıca dayanagı Mısır'dır 
Enver Sedat yönetimiyle birlikte içeride burjuvaziyi 
güçlendiren, dış politikada ise ABD 'ye özellikle son 

iyice yaklaşan Mısır, ısrail meselesinden kur
istemektedir. Başka bir deyişle Mııır Arap 

etçilitine sut çevirerek kendi başının çaresine 
çabası içindedir. İsrail'le yapılan ara anlaşması 

politikanın kanıtıdır. Böylelikle Arap ülkeleri birli· 
önemli bir gedik aÇılmıŞ, bölünme yaratılmıştır. 
Orta Doğu sorunu Arap ülkelerinin ıSrail'le tek 

anlaşmalar yapmasıyla çözülemez. Böyle bir giri
şim ancak emperyalizmin işine yarayacaktır. ıSrail'in 
emperyalizm aracılıgının ve genişleme siyasetini Arap 

ancak birlik halinde hareket ederek önleyebi· 
Cenevre Konferansı yeniden toplanmalı ve tüm 

DoQ:u sorunu ilgili tararıarca bir arada müzakere 
çözüme kavuşturulmalıdır. 

Mücadelenin alevlendiği bir diger bölge de Gü· 
Avrupa'dır. Yakın yıııarda Ispanya, Portekiz ve 

Yunanjstan'da faşist rejimler hükiim sürüyor, Türkiye 
Mart dönemini yaşıyordu. halya ise demokrasi ile 

arasında tehlikeli bir .. lIantıdaydl. Bugün de 
ıtalya'da işçi ve emekçi sınırıar hareketi (aşizmi geri
letebilmekte, ama tekelci büyük burjuvazinin ve ardın

ABD'nin direncini kırıp iktidarı alamamakladır. 
ıtalya d ışındaki ülkelerde durum bu· 

her zaman düşünülebilir. 
ABD ve AET şimdi tüm çabalarını Portekiz ve 

Ispanya üzerinde yogunlaştırmaktadarlar. Faşizm bir 
kez çatıayıp yarıldığında yıkılan bentlerden suların 
birden taşması gibi demokratik ve sol hareketlerin 
fışkınnasından korkan ABD ve Avrupa tekelleri Por
tekiz'deki yeni boyutları kesip güdükleştirmeyi, Is· 
panya'da ise yeni boyutların kazanılmasın. önlemeye 
çalışıyor. 

Hel�inki Toplantısında varılan sonuçlar emper
yalizmin politik alanda gerileyişinin önemli bir belir
tisidir. 

Emperyalist'kapitalist dünyadaki gerilemenin 
bir başka belirtisi de üç yıldır etkisini sürdüren ekono
mik bunalımdır. Bugün içinde bulunulan bunalımın 
daha önceki durgun1uk ve göreti gerileme dönemlerine 
benzemedi�i burjuva burjuva bur iktisatç ılarınca da kabuL edil
mektedir. 1929 bunahmından sonra ekonomik buna
lımların atlatıldığını sanan bu iktisatçıları asıl şaşır
tan, ekonomik durgunluk ve işsizligin enflasyonla bir 
arada gelişmesidir. Keynes'çi ekonomi politiğe dayalı 
tedbirlerin artık sonuç vermedigi görülmektedir. 

Bugün kapitalist ülkeler, enflasyonla işsizlik a.ra
sında bir tercih yapma durumundalar. lşsizliğ:i daha 
büyük bir bela olarak gördüklerinden enflasyonu daha 
da şiddetlendirrnek pahasına ekonomiyi canlandırma 
yolunu seçiyorlar. Bu yol, açık finansman yoludur. 
ABD ve Federal Almanya bütçelerindeki muazzam 
açıklar bu yüzdendir. Bu açık finansmanla, yani para 
arzının arttıılmasıyla, kapitalist ülkeler, uluslararası ti
careti canlandırmayı, dış ülkelere yaptıkları yatırım
ları hızlandırmayı ummaktadtrlar. Ancak bu açık 
finansman politikası sonucunda, 1977'de enflasyon 
dalgasının tüm ağırlığı ile bastıracağını, ekonomik bu
nalımın daha da şiddetlenecegini batılı ikti .. tçılar bi· 
le kabul etmektedirler. 

Batılı büyüklerin son zamanlarda işbirliğini güç' 
lendirme girişimlerine başvurmalarının bir önemli ne
deni de Aralık ayında azgelişmiş ülkelerrle yapılacak 
toplantıdır. Kendi aralarında dayanışarak ortak ç ıkar· 
larını savunan üçüncü dünya ülkeleri karşııında batılı 
kapitalist ülkeler ortak bir cephe o luşturma gere�ini 
duymuşlardır. 

Sistemler arası mücadelenin bu somut belirtile
rinin ve aldığı biçimlerin açık seçikliğini bulandıran 
bir olay son yıllarda gelişmektedir. O da Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin ve Maoculuk denen akımın dünya 
po litikasında ve işçi sınıfı hareketinde oynadığı roldür. 
1960'ların ilk yıllarından itibaren Çin, sosyalist hare· 
ketin genel çizgisi nçizgisi nçizgis den ayrılmış ve giderek ona karşı 
cephe alan, mücadele eden bir duruma gelmiştir. Dün
ya politik ili,kilerinde ise gittikçe emperyalist devlet· 
lerin safına kaymıştır. NATO'dan, AET'den yana ta· 
vır alıp Avrupa ı,birlili ve Güvenlili Konferansı'na 
karşı çıkışı bunun bir kanıtıdır. Bengladeş kurtuluş 
hareketini desteklememesi, Şili cuntası ile ilişkilerini 
sürdürmesi, kredi vermesi ve bugün Angola'da, ABD, 
ıngi ltere, Güney Afrika ve Zaire ile birlikte aynı em
peryalizm yanlısı, karşı güçlere yardım etme

etmektedirler. 
Emperyalizm·kapitalizm 

saflarını sıkılamak, 
mek varken, Çin'in 
da düşmanca mücadeleye 
rumdur; eseften 
mücadele ve tasfiye 
getirilmesi gereken 
reketi bu mücadeleyi 
kiye işçi sınıfı, hareketi 
lendirip genişleterek, 
lesini yükselterek 
ra en etkin cevabı 
nıfı olmak üzere 
ülkeyi doğru rotaya 
ülkeler, emperyalizm-kapitalizme 
başını çekmek işlevini 

Ana çizgileriyle 
tablosunda Türkiye'nin yeri 

Türkiye'de 
çabası sürdürülüyor. 
temelinde daha 
ulusal kurtuluş savaşından 
dünya ilişkileri dışına 
nelmemiştir. Türkiye'yi 
güçler gelişmiş, 
sürdürdüj!ü batılıl
tında Batılı kapitalist 
ülkelerle bütünleşmek 
ekonomik güçsüzlügünün 
juvazisi güvencesini 
Cında yer almakta 

Türkiye'nin 
sı ve benzerlerine 
hi sonucu olmuştur. 
nucu de�iI. 

Oysa Türkiye değiştikçe, deRifen 
etkilerini göstermeye 
lişkiler de belirmeye 

örneilin, AET'nin, 
pitalist yoldan sanayileşmesine 
ortaya çıktı. Şimdi 
koparmaya çalışmaktadır. 

Türkiye hükümetleri 
laması sonucu bazı 
list ülkelerle ilişkilerin 
kullanılmasına karşı 
karması bunun üzerine 
Türkiye üzerindeki baskılarını 
Ambargo, askeri yardımın kesilmesi kredilerin 
rulması Türkiye 
bırakılması Amerika'nın 

ABD 'nin bu 
tirmektedir. ABD ile 
dır. Ancak dışa baA'lmlı 
gellemektedir. ABD 
kümel ABD ile görüşmeleri 

Iktidarın sınıfsal 
ki balııntı tüm açıklıiıı 
tiler üstü" ( yani 



nun ni\eli�ini anlayamamış olması veya anlamak is
tememesı , bunun için de önerdıği çözüm yolunun 
inandırıcı, kabul edilebilir olmamasıdır. 

önerilen federasyon biçimi geçerli, tutarlı de
�ildır. Merkezi devletin karşısında federe devletler öy· 
lesine güçlü yapılmak isteniyor ki ba�ımsız Kıbrıs dev
leti, gerçek güce sahip iki devlete bölünmüşlü�ü örten 
bir kamuflaj olacakmış kanısını yaratıyor. Federe dev
letlerin merkez.i dpvlet otoritesi altında bagımsız ve 
egemen bir devlet bütünlüğüne kavuşabi lmesi için ada· 
nın ekonomik bütünleşmesi şartken, Türk federe dev
letinin ekonomik açıdan Türkiye ile bütünleşmesinin 
öngörülmesi adanın ergeç Türkiye ile Yunanistan ara· 
sında taksimine varacak bir durumun habercisi olmak
tadır. 

MC hükümeti, Kıbrıs sorununun Kıbrıs Türk ve 
Rum topluluklarını, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere
yi aşan bir sorun olduğunu anlamamış görünmekte
dir. Adada üsler kurabilecek bir devlet, özellikle Orta 
Do�u'daki Arap ülkelerini güçlü bir biçimde tehdit 
edebilecektir. Arap ülkeleri bu nedenle Kıbrıs Cumhu
riyeti'nin baA:ımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip 
ve Lararsız bir devlet olarak varlı�ını sürdürmesi konu
sunda çok duyarlıdıriar. 

Türkiye Kıbrıs sorununu bu boyutlar içinde ele 
almadtkça yalnız kalacak, sorunu bir çözüme kavuş· 
turamayacaktır. Türkiye'nin Kıbrıs tezi, bağımsızlığı. 
egemenli�i. toprak bütünlü�ü garanti altına alın.mış, 
yabancı üslerden arınmış, merkezi devletin ve toplu
luklarm eşit haklara sahip, iç yönetimlerinin demok· 
ratikleştirildilii barışçı bir Kıbrısdevleti olmalıdır. 

Türkiye'nin genel dış politikası konusundaki 
görü,ümüz de şudur: 

· Türkiye NATO, CENTO, AET, Enerji Ajansı 
ve emperyalizmin benzeri kuruluşlarından çıkmalıdır. 

· Askeri bloklar dıŞı, ba�lantısız, dünya barışı ve 
genel silahsızlanmadan yana bir dış politika gütmelidir. 

- Antiemperyalist, gelişememiş ülkelerden yana 
olmalı, emperyalist dünyaya karşı onlarla işbirliııi ve 
dayanışma içinde bulunmalıdır. Ulusal Kurtuluş sa· 
vaşlarını d�steklemelidir. Bu kategorideki ülkelere 
yardımcı olan sosyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirme· 
lidir. 

· Sovyetler Birlilii ve diğer komşu devletlerle 
saldırmazlık ve dostluk paktları yapmaya çalışmalı· 
dır. 

· Güvenliliini tek taraflı askeri b lok lara üye ol· 
makla deliil,. BM ve Avrupa Işbirliği ve Güvenliiii 
konferansı gibi blokları aşan uluslararası örgütlenme 
ve toplantılarda aramalıdır. 

- Bütün devletlerle bağımsızlık , egemenlik ve 
hak eşitliği esası üzerinden i lişkilerini düzenlemeli, 
anlaşmalara girmelidir. 

Türkiye'de 1960 . 70 döneminde göreli olarak 
hızlı bir gelişme gösteren sanayi bu on yılın sonların· 
da, başlıca finansman ve pazar alanında olmak üzere 
bir dar bo�aza dayanmıştır. Bu dar boliazın kaynaliın· 
da, gelir dağılımındaki .büyük eşitsizlikler, işçi ve 
emekçi kitlelerin gerçek gelirlerindeki düşüş, Türkiye 
men,eli mamullerin kalite ve maliyet aç lSlndan millet
leraruı piyasada rekabet edebilir durumda olmaması 
yatmaktadır . 

Türkiye sanayiinin yahrımlar için kendi öz kay� 
nakları yetersizdir. Bankalar kısa vadeli, yüksek faizli 
ticari kredileri, uzun ve orta vadeli daha düşük faizli 
anayi kredilerine tercih etmişlerdir. Sanayie ayrılan 
krediler ihracata yetmediiiinden sanayi kesimi büyük 
ölçüde yüksek faizli ticari kredilerden faydalanmak· 
tadır. Bu maliyete akaetmekte ve sanayii enrlasyonun 
b .. kaynaiiı yapmaktadır. Bu kredi daliılımı durumu, 
anayicilerle bankacılar arasında bir çekişme yarat
maktadtr. Bu iki kesim arasındaki çekişmenin bir baş
ka belirtisi de balkın tuarruflarına kimin el koyacs· 
IKIır. Sanayi kesimi daha ucuz kaynak elde edebilmek 
için ıon yıllarda yüksek faizli ve temettülü tahviller 
ve hiSle ıonetleri çıkarmaya başlamıştır. 

1960'ların sonlarında egemen sınıflar arasında� 
ki ayrışımiar politik düzeyde sali partilerin çojialma· 
ıana, Ap'nin karşısına yeni partiler çıkmasına yol aç
mı,tı. Bugün ise burjuvaii bütününde sıkı,ık durum
dadır, politik açıdan tabanının yitirmekte olduliunu 
ıörmektedir. Bu durumu, onu, iç çelişkiler sürmek le 
birlikte, derlenip toparlanmaya itmiştir. Bunun 8Onu
cu burjuvazinin geri kesimleri etkinliğini artumıştır. 
örneğin, sanayi burjuvazisi sanayie fon aktaracak 
kapitalist. bir toprak reformundan yana olması gerek� 
tijii halde, sembolik hale getirilmiş toprak reformu 
uygulaması bile durdurulmuştur. 

Politik düzeyde ise gerileme büsbütün açıktır. 
Burjuvazi ülkenin hukuk ve siyasal yapısının 12 Mart 
döneminde uA:ratlldığl gerileme ile yetinmemekte, 
yasalar düzeyinde getirilmek istenen yeni sınırlamala
rın yanısıra şiddet uygulamalarına da gidilmektedir. 

munclan hoşnutsuz, olan 
si komnndolara karşı dayanışma içine sokulabilir, bir
leştirilebilir. Hedef azınlıkta olan komandoları tecrit 
etmek, silahlı saldırı alanından çekilip onları az sayı� 
ları ve yalnızlıklorl içinde ortada bırakmaktır. Bu tak� 
lik mücadeleden kaçmak değ:iI, mücadeleyi hasmın 
d8yattl�1 şartlar altında ve yerlerde kabul etmemek, 
onun saldırgan taktiklerine bağımlı duruma düşme
mektir. ıkincisi, düşmanın seçli�i ve dayattığı müca· 
dele biçimini kabul etmemek, kendi mücadele ama
cımızı ve biçimimizi kendimiz saptamaktır. Bu araç 
ve biçim ise örgütlenme ve örgütlü hareket edebilme
dir. Bu işi başarma görevi öncelikle sosyalistlere düş
mektedir. 

Her kitle örgütünün baş işlevi kendi kitlesinin 
sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bunu yap· 
mayan hiçbir örgüt kitleyi örgüte kazanamaz, ona ha· 
kim olamaz, öncülük edemez. Anti-emperyalist, anti� 
faşist mücadele sadece dar anlamda politik düzeyde 
verilmez, toplumun tüm alan ve kesimlerinde verilir, 
çünkü emperyalizm, bağımlılık, gericilik, faşizm top
lumun bütün bölümlerine yansır. 

Baskı ve şiddet hareketleri toplumun dilier ke· 
&imlerine, siyasi kişilere ve örgütlere de sıçratılmıştır. 
Burjuvazinin ve MC iktidarlnm asıl hedefi ise işçi sını
fıdır. ışçi sınıfı üzerine de şiddet hareketleri yöneltil� 
mekte ise de, işçilerin bilinçli, örgütlü direniş gücün
den ürken burjuvazi ve MC, devlet gücüyle anti
demokratik yasalar yoluyla işçileri kontrol altına al· 
rnak, dize getirmek istemektedir. Burjuvazinin birinci 
talebi işçi ücretlerini dondunnak, ikinci talebi, sen� 
dikalaşma özgürlüğünü kısıtlayıp sendikaıarı güdümlü 
hale getirmektir. Burjuvazi, 15 - 16 Haziran olaylarına 
yol açan meşhur 274 ve 275 sayılı kanunların ele alı· 
nıp deA:iştirilmesini istemektedir. 

Sendika sayısının durmadan çoğalması ve işçi� 
lerin bunların arasında dağılması, işçi sınıfının eko· 
nomik mücadelede sendikal birliği aç ısından hareketi 
bölücü, zararlı bir durumdur. Ama bunun çözüm 
yolu. kanunlarda işverenler yararına. işçilerin aleyhi
ne değişiklikler yapmak deliildir. Bunun yolu, işçilere 
referandum hakkının tanınmasıdır. 

İşçi sınuımız burjuvazinin bu taleplerinin ger
çekleşmesine karşı mücadele etmektedir. Burjuvazi
nin isteiii hilafına Türk·lş boşalmakta, DISK geliş· 
mektedir. DISK, içinde sosyalist işçi ve sendikaları 
barındıran bir örgüttür, ama örgütün tüzel kişi olarak 
politik çizgisi bağunSlzlık-demokrasi·sosyalizm müca� 
delesi açısından berraklığa kavuşmuş deiiildir. öte 
yandan, işçi sınıfunız ülkenin tam ba�unsızh�ını ger
çekleştirmek ve demokratikleşme sürecini ilerletmek 
için sadece sendikal alanda ekonomik mücadelenin 
yeterli olmadı�ını anlamakta, politik mücadelenin ve 
bunun için de politik örgütlenmenin (partinin) zorun� 
lu olduğunu kavramaktadır. 

Doliu bölgesinin kaderinde de bırşey değişme· 
diği görülmektedir. Tüm yurdun üzerine çöken anti� 
demokratik yönetim Doğu bölgesinde ırkçı, şoven bir 
politikaya yönelerek aliırlı�ını daha da duyurmakta· 
dır. Bu nedenle, ve de bu bölgede feodal kalıntıların 
daha yoAun olması nedeniyle, demokratik özgürlükler 
mücadelesi özel önem kazanmaktadır. 

TIP tüm toplumsal sorunlara işçi sınıfı sosya· 
lizmi açısından bakar, bilimsel sosyalizmin tüm sorun
lara en geçerli çözümleri getirdiAine inanu. İşçi sınıfı 
ve müttefiki emekçi kitlelerin politik bareketinin bir· 
lik ve bütünlüliünü korumak ve güçlendirmek temel ii· 
kedir. Diler bütün sorunların çözümü bu temel ilkeye 
dayanarak gerçekleştirilebilir. Doğu bölgesinin sorun· 
ları için de durum "böyledir. 

MC'yi iktidara getiren burjuvazi şimdi bu ikti· 
dara getirişi ona ödetme çabasındadır. Ancak MC'nin 
başbakanı Demirel, hem burjuvaziye yaranmak hem 

TÜRKİYE IşçI PARTISI 1 4 IL VE 20 ILÇEDE 
TEŞKILATlNI KURDU 

de oy kaynaııı kitleleri 
tadır. ıktidarın tutarsız, yalpalayıcı görünümü bundan· 
dır. Başbakan kalma çabasındaki Demirel MSP'nin iı· 
tekleri karşısında bunun için bu kadar alttan almıştır. 

MC hükümeti düşerse Demirel kabineyi yeniden 
kendisinin kurabilmesi yollarını arayacaktır. ama 
bunu başarabilece�e benzemiyor. Gerekli meclis arit
metiğini bir türlü saAlayamıyor. Daha da önemlisi ,  
burjuvazi sa�m oylarının yokuş aşaA:ı gittiğini ve De
mirel'in sağ kanada hakim olamadıitin' biliyor. Burju
vazinin asıl partisi yine AP olmakla birlikte, bu du
rumda burjuvazi, AP . CHP koalisyonunu yeğ tutu
yor. Böylece hem AP iktidarda kalmış olacak hem de 
CHP törpülenmiş olacaktır. Demirel iktidardan büsbü· 
tün gitmektense böyle bir koalisyonla iktidarı paylaş
mayı yeli tutar. 

CHP erken seçim şartıyla buna razı olabilir. !S. 
tanbul sermayesi ile Hintili olan kanat şartsız olarak 
da böyle bir koalisyona "evet" demek isteyebilir. ama 
erken seçim şartını bunca ileri sürdükten sonra Ecevit' 
in ve tüzel kişi olarak CHP'nin bundan vazgeçmesi 
zordur. CHP eski görüş ve önerilerini sürdürüyorsa, 
erken seçim şartıyla başka hükümet formüllerini des� 
tekleyebilir. Her halde CHP 'nin dolaylı, dolaysız kat· 
klSl olmadan bu Meclis'ten yeni bir hükümet formülü 
çıkmaz. Hükümet düşerse, anahtar CHP olacaktır. 

CHP bir başka anlamda da anahtar durumunda· 
dtr. Yaşanılan şartlarda, toplumsal mücadelenin en 
güncel biçimi olan demokrasi - antidemokrasi mücade· 
lesinde demokrasiden yana olan kanadın başında CHP 
vardır. En büyük parti olması nedeniyle nice) bakım� 
dan bu böyledir. Nitel aliırlıliı olan ilO işçi sınıfının 
sosyalist hareketi, onun partisidir. CHp'nin demokra· 
si anlayışı ve politikası demokrasiyi mantıki sonucu� 
na, sosyalizme, götürecek nitelikte delildir. CHP fikir, 
söz, örgütlenme gibi klasik demokratik özgürlüklerin 
savunucudur. Bu özgürlüklerin yerleşmesine yardımcı 
olursa tarihsel görevini yerine getirmiş olur. Ama de
mokratik özgürlükleri kendi başına yerleştiremez, zira 
bu özgürlüklerin ekonomik dönüşümlerle ilişkisi ko· 
nusunda açık seçik, tutarlı bir görüşe, politikaya a· 
hip deliildir. Gerici büyük sermayenin ekonomik gücü 
zayıflatılmadıkça demokratik özgürlükler geliştirilip 
yerleştirilemez. CHP'nin demokratik işlevini yapabil· 
mesi için, onun golunda işçi sınıfının sosyalist hare
ketinin gelişip güçlenmesi şarttır. 

Bugünün toplumlarında ve Türkiye'de temel 
d.mokratik güç işçi sınıfıdır. Bu güç etkisini baliım· 
sız politik hareketi aracılıliıyla gösterir. 12 Mart dö· 
neminden Türkiye'de işçi sınıfı hareketi büyük darbe 
yemiş ve yasal partisi kapatılmıştır. Ama işçi sınıfı 
kitlesi bu dönemden daha bilinçli, daha militan çık· 
mıştır. Bu olumlu zemin üzerinde işçi sınıfının aosya
list partisi oluşmuş ve gelişmektedir. Işçi sınıfı par· 
tisi olma iddiasıyla ortaya birkaç partinin çıkmış ol· 
ması ne sosyalizm dostlarını üzsün, ne düşmanlarmı 
sevindirsin. Bunlar doğal elenmeye ulirayacaklar, 
şimdiden uliramaya başlamışlardır bile. Işçi sınıfı 
içinde örgütlenip güçlenebilen, Türkiye'nin somut so
ru nlarına somut, bilimsel sosyalizm açısından geçerli 
çözüinler önerebilen parti kalacak ve baiiımaızlık· 
demokrasi- sosyalizm mücadelesini sonuna kadar ba
şarıyla götürecektir. 

Selam Türkiye'nin aydınlık geleceliine' 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyaıbııkır, 
Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Istanbul, İzmir, 
Kayseri, Kocaeli, Manisa. 

Türkiye Işçi Partisi bundan yaklaşık 6 ay önce 
kuruldu. Kurucular, kuruluş bildirimini 30 Nisan 
i 975 Çarşamba günü Içişleri Bakanlığına vermişlerdi. 

Bunlann dışında örgütlenme çalışmalannın 
hızla ilerlediği iller; Çorum, Denizli, Giresun, ıçel, 
Kütahya, Muğla, Ordu, Sakarya, Uşak ve Tokat. Bu 
bölgelerden gelen 21 il ve ilçe temsilcisi de 22.23 
Kasım tarihlerinde yapılan toplantıya htılddar. O günden bu yana Türkiye Işçi Part isi i 4 il ve 

ilçede teşkilatını tamamladı. LL ve ilçe teşkilatlarıyla 
birlikte diğer parti organJannda görev alanlar hakkın· 
da TIp Genel Merkezi'nden aldığımız bilgilere göre, 
yönetim organlannda görev alanların % 60'1 işçi. Bu 
% 60'ın büyük bir bölümünü sanayi işçileri olu.�turu· 
yor. Geriye kalan % 40 ise diğer emekçi sınıf ve ta· 
ııakalardan gelme kişiler ile sosyalist aydınlar. 

Bugüne kadar TİP'in teşkilat kurduğu iller şun· 
lar: 

Kurulan ve kurulmak üzere oJan il teşkilatıa. 
nnın yanısıra Türkiye Işçi Partisi 20 ilçede teşkila. 
tım kurmuş bulunuyor. Bu ilçeler şunlar: Çankaya, 
Merkez (Ankara), Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Emin. 
önü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartaı, 
Şişli, Osküdar, Zeytinburnu ( İstanbul), Gebze (Koca. 
eli), Salihli (Manisa) ile henüz il teşkilatları kurulma. 
mış bulunan Sandıklı (Afyon), Bandırma (Balıkesir), 
Seydişehir (Konya) ve Ereğli (Zonguldak). 

Son günlerde. gençler üzerindeki provokasyon
lar ve silahlı saldırılar artırılarak, gençler nefis müda
faasına, yani aynı biçimde silahla karşılık vermeye 
zorlanmak istenmektedir. Gen.çler bundan kaçınmalı� 
dır. Unutmamaııdırlar ki, en güçlü, en etkin mücadele 
ıi lahı örgütlenme, örgütlü, Duru-

kuruluşlarından çıkmalıdır. 
ba�lantısız, dünya barışı ve 

bir dış politika gütmelidir. 
gelişememiş ülkelerden yana 

karşı onlarla işbirliııi ve 
içinde bulunmalıdır. Ulusal Kurtuluş sa· 

kategorideki ülkelere 
ilişkilerini geliştirme· 

diğer komşu devletlerle 
yapmaya çalışmalı· 

taraflı askeri b lok lara üye ol· 
Işbirliği ve Güvenliiii 

uluslararası örgütlenme 

bağımsızlık , egemenlik ve 
işkilerini düzenlemeli, 

döneminde göreli olarak 
bu on yılın sonların· 

alanında olmak üzere 
dar boliazın kaynaliın· 

eşitsizlikler, işçi ve 
gelirlerindeki düşüş, Türkiye 

maliyet aç lSlndan millet
edebilir durumda olmaması 

yahrımlar için kendi öz kay� 
vadeli, yüksek faizli 

vadeli daha düşük faizli 
etmişlerdir. Sanayie ayrılan 

sanayi kesimi büyük 
kredilerden faydalanmak· 

sanayii enrlasyonun 
kredi daliılımı durumu, 

bir çekişme yarat
çekişmenin bir baş

tuarruflarına kimin el koyacs· 
ucuz kaynak elde edebilmek 

ve temettülü tahviller 
başlamıştır. 
egemen sınıflar arasında� 

sali partilerin çojialma· 
yeni partiler çıkmasına yol aç

bütününde sıkı,ık durum
yitirmekte olduliunu 

iç çelişkiler sürmek le sürmek le sürmek 
itmiştir. Bunun 8Onu

etkinliğini artumıştır. 
sanayie fon aktaracak 

reformundan yana olması gerek� 
getirilmiş toprak reformu 

gerileme büsbütün açıktır. 
siyasal yapısının 12 Mart 

gerileme ile yetinmemekte, 
istenen yeni sınırlamala

uygulamalarına da gidilmektedir. 

nıp deA:iştirilmesini istemektedir. 
Sendika sayısının durmadan çoğalması ve işçi� 

lerin bunların arasında dağılması, işçi sınıfının eko· 
nomik mücadelede sendikal birliği aç ısından hareketi 
bölücü, zararlı bir durumdur. Ama bunun çözüm 
yolu. kanunlarda işverenler yararına. işçilerin aleyhi
ne değişiklikler yapmak deliildir. Bunun yolu, işçilere 
referandum hakkının tanınmasıdır. 

İşçi sınuımız burjuvazinin bu taleplerinin ger
çekleşmesine karşı mücadele etmektedir. Burjuvazi
nin isteiii hilafına Türk·lş boşalmakta, DISK geliş· 
mektedir. DISK, içinde sosyalist işçi ve sendikaları 
barındıran bir örgüttür, ama örgütün tüzel kişi olarak 
politik çizgisi bağunSlzlık-demokrasi·sosyalizm müca� 
delesi açısından berraklığa kavuşmuş deiiildir. öte 
yandan, işçi sınıfunız ülkenin tam ba�unsızh�ını ger
çekleştirmek ve demokratikleşme sürecini ilerletmek 
için sadece sendikal alanda ekonomik mücadelenin 
yeterli olmadı�ını anlamakta, politik mücadelenin ve 
bunun için de politik örgütlenmenin (partinin) zorun� 
lu olduğunu kavramaktadır. 

Doliu bölgesinin kaderinde de bırşey değişme· 
diği görülmektedir. Tüm yurdun üzerine çöken anti� 
demokratik yönetim Doğu bölgesinde ırkçı, şoven bir 
politikaya yönelerek aliırlı�ını daha da duyurmakta· 
dır. Bu nedenle, ve de bu bölgede feodal kalıntıların 
daha yoAun olması nedeniyle, demokratik özgürlükler 
mücadelesi özel önem kazanmaktadır. 

TIP tüm toplumsal sorunlara işçi sınıfı sosya· 
lizmi açısından bakar, bilimsel sosyalizmin tüm sorun
lara en geçerli çözümleri getirdiAine inanu. İşçi sınıfı 
ve müttefiki emekçi kitlelerin politik bareketinin bir· 
lik ve bütünlüliünü korumak ve güçlendirmek temel ii· 
kedir. Diler bütün sorunların çözümü bu temel ilkeye 
dayanarak gerçekleştirilebilir. Doğu bölgesinin sorun· 
ları için de durum "böyledir. 

MC'yi iktidara getiren burjuvazi şimdi bu ikti· 
dara getirişi ona ödetme çabasındadır. Ancak MC'nin 
başbakanı Demirel, hem burjuvaziye yaranmak hem 

TÜRKİYE IşçI PARTISI 1 4 IL VE 20 ILÇEDE 
TEŞKILATlNI KURDU 

dan bu böyledir. Nitel aliırlıliı olan ilO 
sosyalist hareketi, onun partisidir. CHp'nin 
si anlayışı ve politikası demokrasiyi mantıki sonucu� 
na, sosyalizme, götürecek nitelikte delildir. 
söz, örgütlenme gibi klasik demokratik 
savunucudur. Bu özgürlüklerin yerleşmesine 
olursa tarihsel görevini yerine getirmiş olur. 
mokratik özgürlükleri kendi başına yerleştiremez, 
bu özgürlüklerin ekonomik dönüşümlerle 
nusunda açık seçik, tutarlı bir görüşe, 
hip deliildir. Gerici büyük sermayenin ekonomik 
zayıflatılmadıkça demokratik özgürlükler 
yerleştirilemez. CHP'nin demokratik işlevini 
mesi için, onun golunda işçi sınıfının sosyalist 
ketinin gelişip güçlenmesi şarttır. 

Bugünün toplumlarında ve Türkiye'de 
d.mokratik güç işçi sınıfıdır. Bu güç etkisini 
sız politik hareketi aracılıliıyla gösterir. 
neminden Türkiye'de işçi sınıfı hareketi 
yemiş ve yasal partisi kapatılmıştır. Ama 
kitlesi bu dönemden daha bilinçli, daha 
mıştır. Bu olumlu zemin üzerinde işçi sınıfının 
list partisi oluşmuş ve gelişmektedir. Işçi 
tisi olma iddiasıyla ortaya birkaç partinin 
ması ne sosyalizm dostlarını üzsün, ne 
sevindirsin. Bunlar doğal elenmeye 
şimdiden uliramaya başlamışlardır bile. Işçi 
içinde örgütlenip güçlenebilen, Türkiye'nin 
ru nlarına somut, bilimsel sosyalizm açısından 
çözüinler önerebilen parti kalacak ve 
demokrasi- sosyalizm mücadelesini sonuna 
şarıyla götürecektir. 

Selam Türkiye'nin aydınlık geleceliine' 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, 
Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 
Kayseri, Kocaeli, Manisa. 

Türkiye Işçi Partisi bundan yaklaşık 6 ay önce 
kuruldu. Kurucular, kuruluş bildirimini 30 Nisan 
i 975 Çarşamba günü Içişleri Bakanlığına vermişlerdi. 

Bunlann dışında örgütlenme 
hızla ilerlediği iller; Çorum, Denizli, 
Kütahya, Muğla, Ordu, Sakarya, Uşak ve Tokat. 
bölgelerden gelen 21 il ve ilçe temsilcisi 
Kasım tarihlerinde yapılan toplantıya O günden bu yana Türkiye Işçi Part isi i 4 il ve 

ilçede teşkilatını tamamladı. LL ve ilçe teşkilatlarıyla 
birlikte diğer parti organJannda görev alanlar hakkın· 
da TIp Genel Merkezi'nden aldığımız bilgilere göre, 
yönetim organlannda görev alanların % 60'1 işçi. Bu 
% 60'ın büyük bir bölümünü sanayi işçileri olu.�turu· 
yor. Geriye kalan % 40 ise diğer emekçi sınıf ve ta· 

Kurulan ve kurulmak üzere oJan 
nnın yanısıra Türkiye Işçi Partisi 20 
tım kurmuş bulunuyor. Bu ilçeler şunlar: Çankaya, 
Merkez (Ankara), Bakırköy, Beşiktaş, 
önü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, 
Şişli, Osküdar, Zeytinburnu ( İstanbul), 

üzerindeki provokasyon
artırılarak, gençler nefis müda
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SiYASAL TERCiHLER 
Kimya Mühendisleri Odası tarafından düzenle· 

nen "Sanayi Kongresi 75" geçtilllmiz hafta Pazartesi 
günü çalışmalarına başladı. Oda Başkanı ıhsan Kl)Fa. 
baba, 5 gün süren,' Kongre'nin açış konuşmasın
da, Kongrenin Türkiye'nin "ekonomik., toplumsal ve 
siyasal bakımdan karmaşık sorunlarla çalkalandı!!ı 
günlere rastlamasına" de!!indi. Karababa, bu ortam i
çerisinde sanayün planlanmasından, sanayi üriinleri
nin tüketiciye iletilmesine kadar çeşitli kademelerde 
görev yapan teknik elemanlann sanayileşmenin temel 
sorunlarına kayıtsız kalamayacaklannı vurguladı: 
" Toplumumuzun özellikle son yıllarda tanık oldu!!u 
hızlı de!!işlm ve gelişim, toplumdaki tüm sınıflarla 
birlikte teknik elemanlann da temel sorunlara e!!ilme· 
leri sonucunu do�rmuştur." 

İhsan Karababa açış konuşmasında, III. beş 
yıllık kalkınma döneminde bulunmamlZa karşılık 
Türkiye 'nin sanayi yapısında bu güne kadar ciddi bir 
de!!işikli!!in gerçekleştirilemedi!!ini belirtmiş ve genel 
hatlanyla Türkiye sanayiinin yapısını şöyle tanımla
mıştır: 

"Sanayimizde, kalkınmaya katkısı az, kar 
oranı yüksek tüketim matlan üretimi hakim durum
dadır. Kalkınmada önemli yeri olan aramallan ve yatı
nrn mallan sektörü de ülkemizde tüketim malları sa· 
nayiini geliştirecek niteliktedir. örne!!in, kimyasal 
madde paketlemesi kimya sanayii, taşıt araçlan mon
tajı ve mutfak maJzj!mesi üretimi yatınm sanayii ola
rak sunulmaktadır. Sanayi üretiminde ithal malı 
girdiler büyük oranlar göstermektedir. ,. 

Sanayiin yapısal olarak dışa bal!ımlılıeı nede· 
niyle sanayileşme ve kalkınma yolunda atılacak her 
adımın yabancıların denetimi altında tutuldu!!una 
dikkati çeken Karababa, sanayiin gelişmesi için gerek
li teknolojik birikimin ancak bal!ımsız bir teknolo
ji transferi ve teknoloji üretimi ile mümkün olabile
ce!!ini ileri sünnüştür. 

ECEVIT : ÇÖZÜM SIYASAL 

Kongrede bir konuşma yapan CHP Genel Baş
kanı Bülent Ecevit, sanayideki dışa baeımlılı!!ın teme
linde ekonomik ve. siyasal ba!!ımlılı!!ın yattı!!ını 
söylemiştir. Ecevit, sanayideki dışa ba!!ımlılı!!ın, 
mevcut ekonomik düzenin do!!al bir sonucu oldu!!unu 
belirtmiş, Türkiye'de siyasal sorun yani iktidar sorunu 
çözülmeden tartışılan konularda hiç bir köklü çö
ziline ulaşılamayacal!ını ileri sünnüştür. 

Siyasal iktidarlann etkinli!!ine bir örnek olarak 
Devlet Planlama Teşkilatının bugünkü durumunu 
gösteren Bülent Ecevit. bu kuruluşun bir süs haline 
getirildi!!ini söylemiştir. Planlamanın önemine hiç bir 
zaman inanmayan siyasal iktidarlar yüzünden DPT'ye 
hiçbir şey danışılmadı!!ını, danışılsa bile Planlamanın 
tavsiyelerinin uygulanmadı!!ını sözlerine ekleyen Ece
vit daba sonra Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri 
üzerinde durarak, AET ile olan ilişkilerin yeniden göz
den geçirilmesini ve Balkan, Orta Do!!u ve Do!!u Ak
deniz ülkeleri ile yakın işbirli!!i içine girilınesini 
önermiştir. 

BORAN KONUŞUYOR : KONGRENIN ANLAMı 

Kongreye katılan Türkiye Işçi Partisi Genel 
Başkanı Behice Boran, önce teknik eleman kesimin· 
deki bilinçlenme üzerinde durarak özetle şunlan söy
lemiştir: 

" Bu kongrenin ve benzeri toplantıların yapıl
masının asıl önemli anlamı, teknik elemanlanmlZda, 
uzman aydınlarımlZda toplumsal bilinçlenmeyi gös
termesidir. Kapitalizmin kabuUendi!!i ve yaydı!!ı 
işböıumü, uzmanlaşma anlayışında ve uyguladı!!ı 
işbölümü sisteminde, her farklılaşmış işbölümü a
lanı di!!erlerinden su geçirmez, hava slZdırmaz duvar
larla ayrılmış, kendı içine kapalı bir ul!nış alanı sayı
lır, öyle gösterilmek istenir. Bu alanlarda çalışanlar-
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dan yalnız kendi farklılaşmış uzmanlık işleriyle u!!
raşmaları, gerisine kanşmamaları; yani, kendi u!!raş 
alanlannın di!!er toplumsal alanlarla ilişkileri, toplu
mun bütünü içindeki yeri ve işlevi üzerinde durmama
lan istenir. Teknik elemanlarla bilim adamları özellik
le bu kunıla ba!!1ı tutulınaya ç alışılır. Nükleer fizikle 
ueraş, termonükleer bombalann yapılmasını mümkün 
kıl, ama bu bombaların kullanılmasıyla ilgilenme. 
Petrol bul, işlet, ama iktidarların petrol politikasına 
zinhar kanşma. Fabrika kur, işlet, ama sanayileşme 
politikasının saptanmasını politikacılara, yöneticilere 
bırak. Bu yasaklamaları haki. ve doeru gösterebilmek 
için de sözde bilimsel, aslında ideolojik bir ayının 
yapılıp ortaya sürülmüştür: gerçeklik - realite - yargıla
n ve de!!er yargıları ayınmı. Bilim ve teknik gerçek
lik yargılarıyla meşgul olur, de!!er yargılarıyla de!!i1, 
denilıniştir. Egemen sınıflann ve politik temsilcile
nnın bilimsel ve teknolojik bulguları kendi sınıfsal 
amaç ve çıkarları için kullanabilınelerinin sözde bi
limsel bir kamuflajıdır bu. 

Dünyada ve Türkiye'de bilim adamları, teknik 
elemanlar ve di!!er alanlardaki fikir işçileri bu işbölü
mü anlayışını ve uygulamasını artık reddetmekte, bu 
çizgiyi aşmaktadırlar. Bu kongre bizde bu oluşumun 
bir ifadesidir. Bunun için sevindiricidir, umut verici
dir. Fizikçi, matematikçi; mühendis, mimar; ö!!ret
men, avukat; tomacı, tesviyeci olmadan önce insanız, 
yurttaşız. Insan ve yurttaş olarak sorumluluklarımız 
ve görevlerimiz önce gelir. Bunun bilincindeyiz."  

TEMELDE SIYASAL TERCIH YATıYOR 

Di!!er tüm toplumsal sorunlar gibi, sanayileşme 
- sorunun da siyasetle, iktidar sorunuyla ilgili oldueunu 

belirten Boran, bugüne kadarki siyasal iktidarların, 
yapıları gereei " kapitalist model "i benimsediklerini, 
sorunun da burada düiıümlendi!!ini söyleyerek şöyle 
devam etmiştir: 

" Kapitalizm ve kapitalist yoldan kalkınma bu
gün Türkiye için kaçınılınaz, zorunlu biricik seçenek 
de !!i1dir. Osmanlı Imparatorlu !!unda 19. yüzyıldan 
itibaren toplumsal dellişme başladı!!ı zaman kapita
lizme yönelinmesi, kapitaııstleşme siirecine girilmesi 
kaçınılmazdı denilebilir, ama 20. yüzyıl Türkiyesi 
için aynı şey söylenemez. Tam tersine, Türkiyenin 
kalkınabilmesi için dünya emperyalist - kapitalist 
ilişkiler aeı dışına çıkması ve sosyalizm do!!rultusun
da bir kalkınma yöntemi benimsernesi gere!!i bilimsel 
bir do!!rudur. Ve bugün Türkiyenin böyle bir gelişme 
yöntemi kısa denecek bir sürede hızla 
sanayileşip geri kalmışlıktan kurtulınası, en ileri tek· 
nolojik ve ekonomik düzeye erişme .yoluna girmesi 

mümkündür. Bunu başaracak toplumsal güçler vardır 
ve gelişmektedir. Işçi ve emekçi kitleler bilinçlen
mekte ve örgütlenmektedir. Gerekli teknik kadrolar 
oluşmuştur ve oluşmaktadır. Engel politiktir. Politik 
iktidan elinde tutan egemen sınıf burjuvazi, kendi 
sınıf çıkarları için kapitalist gelişme yolunu zorlamak
tadır. Oysa 20. yüzyılda geri ülkelerin burjuvazileri 
toplumlannı ileri teknoloji ile donatıp sanayileştir
rnek, milli pazan kendi güçleriyle geliştirip ellerinde 
tutmak ve yabancı sermayeyi içeri sokmamak gücün
de de!!i1dirler. Bunun için emperyalist - kapitalist 
dünya ile bütünleşmişlerdir. Emperyalizm aşamasında 
olan üstün, gelişmiş kapitalist ülkelerin nüfuzu ve sö
mürüsü, geri ülkelerin burjuvazilerinin, 19. yüzyılda 
Batılı burjuvazilerin başardıklan işi kendi toplumla
rında başarmatanna engeldir. Türkiye burjuvazisi, bu 
nesnel durumun zorlamalan ve sınıfsal sezisiyle bu 
gerçe!!i görmüştür ve görmektedir." 

DıŞA BACIMUUCIN NEDENI 

"öte yandan, burjuvazi, Türkiye'nin sola kay
dı!!ını da gözlernekte, toplumun sosyalizme yönelıne 
potansiyelinin gücünü iliklerinde hissetmektedir. Işçi 
ve emekçi kitlelerin, aydınlar ve gençlik kesimlerinin 
bilinçlenmesinden, toplumsal mücadelelerinin yükseli
şinden tedirgindir. Tüm faşizan yöntemler, baskı ve 
şiddet uygulamaları, yasalarda girişilen anti - demok
ratik de!!işiklikler hep bunu önlemek içindir. Buıju
vazinin ve iktidarlannın anti - demokratik davranış
larının, faşizme ej!iliminin altında bu yapısal neden
ler yatmaktadır. 

Bu birbirine ba!!lı çifte nedenle Nato 'ya, Cen
to'ya, AET'ye, Enerji Ajansı'na ve benzerlerine giril
miş, ABD ile ikili anlaşmalar yapılmış, Nato 'ya ve 
ABD 'ye üsler verilıniş, ordunun tüm silab ve malzeme 
ikmali, el!itim ve örgütlenme yöntemleri ABD 'ye 
bal!lanmıştır. Bütün bunlar, burjuvazinin ve iktidar
larının bilerek, isteyerek yaptıklan siyasi tercihler 
sonucu olınuştur. 

Bunun için, ilk bakışta paradoksal gibi görünse 
bile, diyebiliriz ki, Türkiye, sermaye, krediler, tekno
loji, askeri donatım alanlarında dışa bal!lı ve muhtaç 
durumda oldu!!u için emperyalist - kapitalist düny. 
ya ba!!ımlı bir ülke durumunda deeildir, tersine 
emperyalist - kapitalist dünyaya bal!ımlı olduRu için 
saydıl!ımız alanlarda bal!ımlılık ilişkileri olmuştur ve 
varlı!!ını siirdürmektedir." 

SONUÇ VE ÇÖZÜM: POLITIK MÜCADELE 

"Bu yaptl!!ımlZ tahlilden, bu kongreyi ilgilen
diren iki sonuç çıkmaktadır: Birincisi, sanayileşme 
sorunlannın iki ayn açıdan, iki ayn düzeyde ele 
alınıp incelenmesi, çözüm yollan saptanabilınesi ve 
böyle ikili bir çalışma yapılması gereltidir. Bugünkü 
düzen çerçevesi, kapitalist çerqeve içinde sorunlann 
incelenmesİ . ve ne gibi çözümlerin geçerli olabilecelti
nin saptanması yapılabilir. Ama bu yapılırken, bir dü
zen de!!işiklilti durumunda yapılabilecekler göz önün
de tutulmalı, bu ikinci durum bir nisbet ve izafet 
çerçevesi olarak kullanılmalıdır. Ancak bu su retle 
sorunlar gerçek niteliklerinde açık seçik kavranabilir. 

Ikinci sonuç,  tüm somut, aynntılı sorunlann 
temelinde politik sorun, iktidar sorunu yattıl!mdan, 
sanayileşmenin sorunları ve çözilinleri aranırken bu 
politik ilintilerin de ele alınması, politik yönde müca
delenin de gere!!i, zorunlulu!!udur. Kitle örgütleri, 
meslek örgütleri politik parti de!!ildirler, dar anlamda 
politika ile u!!raşmazlar ve partiler gibi iktidarı hedef 
almazlar. Ama kendi mesleki sorunlanmn, kendi mes
leklerini ilgilendiren konulan n, örne!!in şimdi olduRu 
gibi, sanayileşme, teknoloji transferi, beyin göçü gibi 
sorunların politik yönüyle ilgilenmeleri ve u!!raşmala
n en do!!al hakları ve toplumsal görevleridir. Emper
ynlizm, dışa bagımlılık, faşizm ve faşizan uygulama-

Karababa açış konuşmasında, III. beş 
döneminde bulunmamlZa karşılık 

yapısında bu güne kadar ciddi bir 
gerçekleştirilemedi!!ini belirtmiş ve genel 

sanayiinin yapısını şöyle tanımla

kalkınmaya katkısı az, kar 
tüketim matlan üretimi hakim durum

önemli yeri olan aramallan ve yatıve yatı
sektörü de ülkemizde tüketim malları sa· 

niteliktedir. örne!!in, kimyasal 
kimya sanayii, taşıt araçlan mon

maJzj!mesi üretimi yatınm sanayii ola
Sanayi üretiminde ithal malı 

oranlar göstermektedir. ,. 
yapısal olarak dışa bal!ımlılıeı nede· 

ve kalkınma yolunda atılacak her 
denetimi altında tutuldu!!una 

Karababa, sanaysanaysana iin gelişmesi için gerek
birikimin ancak bal!ımsız bir teknolo

teknoloji üretimi ile mümkün olabile
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SIYASAL 

konuşma yapan CHP Genel Baş
sanayideki dışa baeımlılı!!ın teme

ve. siyasal ba!!ımlılı!!ın yattı!!ını 
sanayideki sanayideki sana dışa ba!!ımlılı!!ın, 

mevcut ekonomik düzenin do!!al bir sonucu oldu!!unu 
siyasal sorun yani iktidar sorunu 

tartışılan konularda hiç bir köklü çö
ını ileri sünnüştür. 

iktidarlann etkinli!!ine bir örnek olarak 
Teşkilatının bugünkü durumunu 

Ecevit. bu kuruluşun bir süs haline 
söylemiştir. Planlamanın önemine hiç bir 

siyasal iktidarlar yüzünden DPT'ye 
danışılmadı!!ını, danışılsa bile Planlamanın 

uygulanmadı!!ını sözlerine ekleyen Ece
Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri 

AET ile olan ilişkilerin yeniden göz
Balkan, Orta Do!!u ve Do!!u Ak

yakın işbirli!!i içine girilınesini 

KONUŞUYOR : KONGRENIN ANLAMı 

katılan Türkiye Işçi Partisi Genel 
Boran, önce teknik eleman kesimin· 

üzerinde durarak özetle şunlan söy

kongrenin ve benzeri toplantıların yapıl
anlamı, teknik elemanlanmlZda, 

lZda toplumsal bilinçlenmeyi gös
Kapitalizmin kabuUendi!!i ve yaydı!!ı 

lik yargılarıyla meşgul olur, de!!er yargılarıyla de!!i1, 
denilıniştir. Egemen sınıflann ve politik temsilcile
nnın bilimsel ve teknolojik bulguları kendi sınıfsal sınıfsal sınıf
amaç ve çıkarları için kullanabilınelerinin sözde bi
limsel bir kamuflajıdır bu. 

Dünyada ve Türkiye'de bilim adamları, teknik 
elemanlar ve di!!er alanlardaki fikir işçileri bu işbölü
mü anlayışını ve uygulamasını artık reddetmekte, bu 
çizgiyi aşmaktadırlar. Bu kongre bizde bu oluşumun 
bir ifadesidir. Bunun için sevindiricidir, umut verici
dir. Fizikçi, matematikçi; mühendis, mimar; ö!!ret
men, avukat; tomacı, tesviyeci olmadan önce insanız, 
yurttaşız. Insan ve yurttaş olarak sorumluluklarımız 
ve görevlerimiz önce gelir. Bunun bilincindeyiz."  

TEMELDE SIYASAL TERCIH YATıYOR 

Di!!er tüm toplumsal sorunlar gibi, sanayileşme 
- sorunun da siyasetle, iktidar sorunuyla ilgili oldueunu 

belirten Boran, bugüne kadarki siyasal iktidarların, 
yapıları gereei " k" kapitalist model "i benimsediklerini, 
sorunun da burada düiıümlendi!!ini söyleyerek şöyle 
devam etmiştir: 

" K" Kapitalizm ve kapitalist yoldan kalkınma bu
gün Türkiye için kaçınılınaz, zorunlu biricik seçenek 
de !!i1dir. Osmanlı Imparatorlu !!unda 19. yüzyıldan 
itibaren toplumsal dellişme başladı!!ı zaman kapita
lizme yönelinmesi, kapitaııstleşme siirecine girilmesi 
kaçınılmazdı denilebilir, ama 20. yüzyıl Türkiyesi 
için aynı şey söylenemez. Tam tersine, Türkiyenin 
kalkınabilmesi için dünya emperyalist - kapitalist 
ilişkiler aeı dışına çıkması ve sosyalizm sosyalizm sos do!!rultusun

rında başarmatanna engeldir. 
nesnel durumun zorlamalan 
gerçe!!i görmüştür ve görmekted

DıŞA BACIMUUCIN 
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bile, diyebiliriz ki, Türkiye, 
loji, askeri donatım alanlarında 
durumda oldu!!u için emperyalist 
ya ba!!ımlı bir ülke 
emperyalist - kapitalist dünyaya bal!ımlı olduRu 
saydıl!ımız alanlarda bal!ımlılık 
varlı!!ını siirdürmektedir." 

SONUÇ VE ÇÖZÜM: POLITIK 

"Bu yaptl!!ımlZ 
diren iki sonuç çıkmaktadır: 
sorunlannın iki ayn 
alınıp incelenmesi, çözüm 
böyle ikili bir çalışma yapılma
düzen çerçevesi, kapitalist 
incelenmesİ . ve ne gibi 
nin saptanması yapılabilir. 
zen de!!işiklilti durumunda 
de tutulmalı, bu ikinci 
çerçevesi olarak kullanılmalıdır. 
sorunlar gerçek niteliklerinde 

Ikinci sonuç,  tüm 
temelinde politik sorun, iktidar sorunu 
sanayileşmenin sorunları 
politik ilintilerin de ele 
delenin de gere!!i, zorunlulu!!udur. 
meslek örgütleri politik 
politika ile u!!raşmazlar 
almazlar. Ama kendi mesleki 



BEHlcE BORAN : 

YALÇIN KUÇUK : 
POLITIK IKTIDARı ELINDE TlJfAN EGEMEN SINIF BURJUVAZI 

KENDI SINIF ÇıKARLARı IçIN KAPITALisT GELIşME 
YOLUNU ZORLAMAKTADIR. OYSA 20. YÜZYıLDA 

GER! ÜLKELERIN BURJUVAZILERI TOPLUMLARıNı 
ILERI TEKNOLOJI ILE DONATIP SANAyiLEŞTIRMEK 

MILLI PAZARı KENDI GÜÇLERIYLE GELIşTIRIp ELLERINDE 
TlJfMAK VE YABANCI SERMA YEYl lçERI SOKMAMAK 

GüCÜNDE DECILDIRLER. BUNUN IçIN 
EMPERYALIST - KAPITALIST DÜNYA ILE BÜTÜNLEŞMIşLERDIR 

EMPERYALIZM A ŞAMASıNDA OLAN ÜSTÜN, GELIşMIş 
KAPITALIST ÜLKELERIN NÜFUZU VE SÖMÜRÜSÜ 

TÜRKIYE'DE SANAYIIN YAPıSı, TOPLUMU TAM BIR DAR BOCAZIN 
EŞICINE GETIRDI. SANAYitN KARŞILAŞTICI PAZAR VE 

FINANSMAN SORUNLARININ. MEVClJf ÜRETIM ILIşKILERI IÇINDE 
ÇÖZÜLEMEMESI, TOPLUMDAKI BASKı ÖZLEM VE ECILlMLERININ 

KA YNACı OLUYOR. SANA YiİN Y APıSı, DEMOKRATIK HAK 
ÖZGÜRLÜKLERI TEHDiT EDEN HER GIRIşIMIN DA YANACı 

OLUYOR. BU DAR BOCAZIN KARŞıSıNDA BELLI AÇıLıMLAR 

GERI ÜLKELERIN BURJUVAZILERININ, 1 9. YÜZYıLDA 
BATıLı BURJUVAZlLERIN BAŞARDıKLARI IşI 

KENDI TOPLUMLARıNDA BAŞARMALARıNA ENGELDIR. 

ORTA Y A ÇıKıYOR. SANAYIIN GELIşMESIYLE BIRLIKTE 
Işçi SıNıFıNıN ULAŞTıCı NITELiKSEL VE NlcELIKSEL 
DÜZEY, TÜRKIYE'DE SOSYALIZME DOCRU ILERLEYEN 

YOLDA EN GÜÇLÜ DAYANACı ORTAYA ÇıKARıYOR. 

lar bütün ul!raş alanına yansır, toplumun her kesimini 
etkiler. Her kitle örgütü, meslek kuruluşu demokra
tik mücadelesini en iyi ve etkin biçimde kendi alanın
daki bu yansımalara ve etkilemelere karşı verir. Ba
j!ımsızhk - Demokrasi - Sosyalizm mücadelesi sadece 
dar veya arı anlamda politik düzeyde del!il, toplum 
yapısının ve yaşamının tüm alan ve düzeylerinde veri
len, verilmesi gereken bir mücadeledir. Eşgüdümlü ve 
birbiriyle uyumlu olarak yüriitülecek böyle bir müca· 
dele, hem burjuvaziyi ve iktidarlarını dizginlemede, 
halk yaranna dönüşümleri zorlamada etkin bir araç 
olur, hem de böyle bir mücadele içinde, ona katılan 
kitleler yeni deneyimler kazanıp bilgiler edinerek, 
eylem içinde el!itilerek daha üst düzeyde politik bi
linçlenmeye, örgütlenmeye ve mücadeleye dol!ru iler
lerler. Başka bir deyimle, böyle bir mücadele, bem 
toplum şartlarını etkiler del!iştirir, hem mücadeleyi 
veren kitlelerin kendisini del!iştirip geliştirir." 

ENFLASYONUN NEDENi VE SONUCU 

Sanayi Kongresi 'ne bir teblil!le katılan Yalçın 
Küçük, Türkiye'deki enflasyonist baskının neden
lerine el!ilirken, bu baskının temel nedeni olarak 
Türkıye Sanayiinin yapısını göstermiş ve özetle şun
ian söylemiştir: 

"Bugün Türkiye sanayii, Türkiye'deki en!
Iasyonist baskının, en başta gelen nedeni durumunda. 
Sanayinin yapısı, enflasyonist el!ilimin ortaya çık
masında ve devam elmesinde en başta gelen etkenler
den birisi. çünkü enflasyon, para ve kredi hacminin 
ekonomideki reel gelişmelerden çok daba hızlı bir 
biçimde genişletilmesinden doj!uyor. Para ve kredi 
hacminin hızlı bir biçimde genişlemesi ise sanayiin 
zorlamasından ileri geliyor. 

Bunu şöyle söylemek de mümkün: Türkiye'de 
enflasyonu durdurmak kolay. Ancak 'lUrkiye'de enf
lasyonu durdurmak için sanayiin gelişmesini de dur
durmak zorunlu. Sadece sanayiinin gelişmesini dur
durmak dej!il. Aynı zamanda, enflasyonu durdurmak 
için sanayide çok büyük iflaslara razı olmak gereki
yor. 

- ' 

':. 

Bu söyleneıılerin gerekçeleri çok basit ve basit 
olduj!u kadar da ortada: Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından yapılan yeni bir çalışma, özel kesimin 
yapmayı planladıl!ı 56,1 milyar liralık yatınmın 33,7 
milyar liralık bölümünün kredilere dayandılıını gös
teriyor. özel kesimin yatınm tekliflerine göre ve orta
lama olarak, her yatırımın yüzde 60'1 kredi ve başka 
bir deyişle borçla gerçekleştirilecek. 

Bu çok yüksek bır oran. Bu oranı saglamak için 
para hacmi ile kredi tavanını devamlı olarak geniş-

lelmek zorunlu. Devamlı olarak enflasyon yapmak 
gerekiyor. Ancak DPT 'nin bu araştırmasındaki bil-' 
giler gerçekleri tam yansılmıyor. Türkiye Sınai Kal
kınma Bankası ile kredi ilişkisindeki özel kesim işlet
meleri üzerinde yapılan bir araştırma, özel kesim iş
lebnelerinin öz sermayelerin yüzde 96 'sı oranında 
borç ile çalıştıklarını ortaya koyuyor. Bu oran ABD 
ekonomisinde yüzde 60, Batı Alman ekonomisinde 
yüzde 3S. Bu karşılaştırma, Türkiye'de özel sanayiin 
borçla yatırım yapıp geliştij!ini gösteriyor. Borç ise, 
kredi ve para hacminin gelişmesini zorunlu kılıyor. 
Bu ise enflasyonu. Dolayısıyla Türkiye sanayiinin ya· 
pısı devamlı olarak enflasyonu gerektiriyor." 

YÜKSEK FAIZDEN YüKSEK SÖMÜRÜ ORANıNA 

"Iş bu kadar del!i1. Borç faizle sal!lanıyor. 
Resmi faiz oranı, masraflarla birlikte, yüzde 1S'i 
buluyor. Ancak fiili faiz oranının yüzde 30'u aştıl!ı 
biliniyor. Her yatırım, bu kadar yüksek faiz oranının 
ötesinde bir karlılık oranına ulll§mak zorunda. Bu 
yüzden, büyük ölçüde kredi ve dolayısıyla faiz yükü 
ile karşılaşan Türkiye sanayii, diger ülkelerden çok 
daha yüksek bir sömürü oranını gerçekleştirmek zo
rurı1uluj!u altında kalıyor. Bu ise fiyatlann daha da 
yükselmesi demek oluyor." 

SANA YlDE ÖZEL MÜLKiYET EGEMEN 

"Tablo, son 23 yıl içinde sanayideki mülkiyet 
del!işimini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu 
tablo, Doç. Dr. Ul!ur Korum'un yapmış oldugu bir 
çalışmadaki istatistiklere dayanılarak hazırlandı. Tab
lo giderek Türkiye'de özel mülkiyetin imalat sanayiine 
egemen olduj!unu ortaya çıkanyor. Artık sanayii, 
esas yapısı itibariyle, bir özel mülkiyet alaru haline 
gelmiştir. 

Tablonun ortaya çıkardıl!ı iki önemli nokta 
daha var. Burı1ardan birisi, birinci ve ikinci planlar 
arasındaki fark. Birinci plan, sanayiide kamu mülkiye
tini artırına yönünde önemli adımlar sal!ladl. AP ve 
12 Mart hükümetleri zamanında uygulanan ikinci 
plan, bu el!i1imi tersine çevirdi. 

Yalnız burası o kadar önemli dej!i1. önemli olan 
nokta, üretim araçları içinde ara malları sanayileri n
deki durum. Bu sanayilerde kamu mülkiyeti hala, 
yarıdan fazla. Nedeni üzerinde düşünmek son derece 
açıklayıcı oluyor: Ara malı sanayileri, büyük ölçek ve 
ileri teknolojiyi gerektiriyor. Görece olarak küçük ve 
geri teknoloji ile üretim pahalıya elde ediliyor. Işin 
bir yanı, burası. Diger yanı ise, ara malı sanayilerinin 
üretiminin dil!er sanayiler tarafından kutlanılması. 
Dil!er sanayilerde ise özel mülkiyet hakim. Mekaniz
ma açık : özel kesim, pahalı üretimi kamu mülkiyeti 
altında yaratıp, bunun özel kesime maliyetinin altında 
satılmasını saj!layarak, kendi karlannın arlmasını 
garanti altına almış oluyor. Bu durum, kamu işletme
lerinin' neden zararla ç!ı1lştıklannı gösteren önemli 
bir faktörü açıklıyor." 

TÜKETIM ARAÇLARı SANA YIL GENIŞLEME 
SıNıRıNA ULAŞTı 

"Eldeki dil!er verilere göre, Iiiketim araçları 
sanayinin gelişme hızı gittikçe düşüyor. Düşüş nedeni, 
belirli gelir bölüşümünde, tüketim araçlan sanayiinde 
pazarın hızla geliştirilernemesi. Ikinci plan dönemin
deki durum bunu çok iyi gösteriyor. özel kesimin 
tüketim araçlan sanayiine pazar salilayabilmek için 
kamu kesimi tüketim araçları sanayilerinin genişle
mesi fiilen durdurulmuş. Buna raj!men tüketim 
araçları sanayiinin genişleme hızı yavaşlıyor. 

Bu yüzden, üretim araçlan sanayiine dönüş 
kaçınılmaz oluyor. Ancak üretim araçla" sanayiinde 
üretim ölçel!i ve dolayısıyla yatınm hacmi daha geniş 
olmak zorunda. Bu da bir yandan, daha büyük finans-

man sorurı1arı ile pazar sorunlanna yol açıyor. Finans
man sorunu, içerde sömürü oranını artırmaya, 12  
Mart ve benzeri denemelerle ücretleri dondurmaya 
yol. açıyor. Pazar sorunu ise emperyalist ekonomi
lerin itirazları ve karşılıklı sürtüşmelere neden oluyor. 
Son yıllarda Ortak Pazar ile ilişkilere sanayicilerin de 

itiraz etmelerinin temel nedeni burada. Türkiye'nin 
kendi Doj!u ve Güneyinde ticaret yapacak geri ekono
miler ararnasının da nedeni burada. Sanayiin yapısı, 
bunu zorluyor." 

TüRKIYE SANAY1lNDE TEKELLEŞME ECILIMJ 
mZLA ARTIYOR 

"Bunun için yeni bir çalışmadan söz edeceglm. 
Prof. Dr. Haydar Kazgan 'm yaptıj!ı çalışmaya göre 
Türkiye'de şirketleşme, yeni şirketlerin kurulmasm
dan çok eski şirketlerin sermaye artırarak büyümesin
den ileri geliyor. 1954 - 1971 yıllan arasını kapsayan 
bu çalışma bir de şunu ortaya koyuyor: Enflasyonist 
el!i1imlerin arttıgı yıllarda şirketleşme ve özellikle 
eski şirketlerin büyümesi, çok daba hızlaruyor. Bu da, 
enflasyon ile Türkiye sanayii arasındaki ilişkiyi bir 
kez daba dol!ruluyor. Enflasyon, karlann artm8llna 
ve dolayısıyla da mevcut şirketlerin daha çok büyü
mesine yol açıyor." 

GITTIKÇE DAHA ÇOK DıŞA BACIMU 

"Daha önce Makına Mühendisleri için hazır
ladııpm çalışmayı tekrarlamadan şunu söyleyebilirim: 
Sanayi, gittikçe daha çok dışa bal!ımlı hale gelmiştir. 
Ödemeler dengesi sorunlannm en çok sanayi odal. 
nnı ürkütmesinin nedeni budur. Çünkü artan ölçüde 
dış kredi bulunmadıgı takdirde, Türkiye imalat sana
yii durmak sorunu ile karşı karşıya kalacaktır. 

Türkiye sanayii, başkalarının parası ile kurulan, 
özel etlerde yogunlaşan, tekelleşme el!ilimleri artan 
ve tüketim araçları sanayiini genişletmenin sınırla
nna ulaşmış ve artan hızla dış ekonomilere baj!lanan 
bir yapıya sahiptir." 

TABLO 

IMALAT SANAYilNDE KAMU KESIMININ PAYı 
( üretim Hacmine göre yüzde) 

1950 1963 1967 1973 
Tüketim Araçları . . . . . . .  52.1 38.7 48.7 33.0 
üretim Araçları . . . . . . . . 45.6 52.1 45.2 39.5 

a. Ara Malları . . . . .  36.2 60.9 68.2 52.5 
b. Yatırım Malları . .  7 3.6 33.9 23.7 16.6 

TOPLAM . . . . . . . . . . . . . 60.6 44.1 47.8 36.7 
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YÜKSEK FAIZDEN YüKSEK SÖMÜRÜ ORANıNA 

"Iş bu kadar del!i1. Borç faizle sal!lanıyor. 
Resmi faiz oranı, masraflarla birlikte, yüzde 1S'i 
buluyor. Ancak fiili faiz oranının yüzde 30'u aştıl!ı 
biliniyor. Her yatırım, bu kadar yüksek faiz oranının 
ötesinde bir karlılık oranına ulll§mak zorunda. Bu 
yüzden, büyük ölçüde kredi ve dolayısıyla faiz yükü 
ile karşılaşan Türkiye sanayii, diger ülkelerden çok 
daha yüksek bir sömürü oranını gerçekleştirmek zo
rurı1uluj!u altında kalıyor. Bu ise fiyatlann daha da 
yükselmesi demek oluyor." 

SANA YlDE ÖZEL MÜLKiYET EGEMEN 

"Tablo, son 23 yıl içinde sanayideki mülkiyet 
del!işimini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu 
tablo, Doç. Dr. Ul!ur Korum'un yapmış oldugu bir 
çalışmadaki istatistiklere dayanılarak hazırlandı. Tab
lo giderek Türkiye'de özel mülkiyetin imalat sanayiine 
egemen olduj!unu ortaya çıkanyor. Artık sanayii, 
esas yapısı itibariyle, bir özel mülkiyet alaru haline 
gelmiştir. 

Tablonun ortaya çıkardıl!ı iki önemli nokta 
daha var. Burı1ardan birisi, birinci ve ikinci planlar 
arasındaki fark. Birinci plan, sanayiide kamu mülkiye
tini artırına yönünde önemli adımlar sal!ladl. AP ve 
12 Mart hükümetleri zamanında uygulanan ikinci 
plan, bu el!i1imi tersine çevirdi. 

Yalnız burası o kadar önemli dej!i1. önemli olan 
nokta, üretim araçları içinde ara malları sanayileri n
deki durum. Bu sanayilerde kamu mülkiyeti hala, 
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geri teknoloji ile üretim pahalıya elde ediliyor. Işin 
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altında yaratıp, bunun özel kesime maliyetinin altında 
satılmasını saj!layarak, kendi karlannın arlmasını 
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DONYADA 

KANLı BiR 

YASAMIN SONU -

CO OLDU 
Ispanya halkına faşist diktatörlük

lerin en ağırlanndan birini yaşatan, iç 
savaş 

'
sırasında üç ayda bir milyon in

sanın can vennesine neden olan, Ikinci 
Dünya Savaşında HiUer ve Mussolini 
faşizmlerinin müttefiki, 20'yi aşkın yıl
dır Amerikan emperyalizminin Atlanlik 
ve Akdeniz bölgesindeki ileri karakolu 
ve uluslararası kapitalizmin sadık dostu 
Fransisco Franco... "Düşmanlanndan 
kendisini affetmelerini" isteyerek 20 
Kasım 'da öldü. Emperyalist efendileri
nin bile "taziyet" mesajlanndan mah
rum kalarak_ 

Ispanya burjuvazisi, egemenliğini ve 
sömürüsünü sürdürebilmek için, Juan 
Carios - eliyle göstennelik refonnlarla 
Frankizmi sürdünneye çalışacak önü
müzdeki dönemde. Emperyalist ülkeler, 
işçi sınıfı partisinin de yerini aldı!!ı 
bir demokratik işleyişin kurulmasını 
engellemek için Carlos'a elinden gelen 
yardunı yapacak. ülke içinde yeni bir 
baskı ve sindinne dönemi beklemek ge
rekli. Bunun karşısında, iki büyük 
güçbirli!!i örgütü Demokratik Kurul 
(Cunta) ile Birleşme Platfonnu 'nun 
eylemi yer alıyor. 

KANA SUSAMıŞ BiR SUBAY 

Sanjurgo ölünce Franco faşist birlik
lerin tek "başbu!!u" olur. Bundan son
ra da sistematik ve örgütlü katliam 
başlar. 1 Ekim 1936 'da "geçici hükü
met"in başına geçen Franco kendi 
kendini devlet başkanı ilan eder. Kendi
sini Primo de Rivera programını ih
lal etmekle suçlayan Falanjistleri saf dışı 
eder. Daha sonra da, kralın geri dönme
sini şart koşan monarşistlere aynı yön
temi uygular. HiUer ve Mussolini vakit 
geçinneden Franco 'yu tanır. 

HITLER'DEN YENI 
MüTfEFiKLERE 

Ikinci Dünya Savaşının başlamasıy
la, Franco'nun Hitler ve Mussolini 'ye 
borcunu ödemesinin sırası gelir_ Fran
co, Mussolini'ye şöyle -yazar: "Ispan
ya, sizin sanarınlZda çarpışmak için 
eline geçecek ilk fırsatı beklemekte
dir." 

Franco 'nun kurduğu Azul lejyonu 
Ukrayna cephesinde nazilerle birlikte 
çarpışır_ Stalingrad savaşından sonra 
"silah arkadaşlı!!ı" sözü pek kullanılmaz 
olur. "TarafslZlık"tan söz edilmeye 
başlanır. Ta ki, ABD Ispanya'yı belli 
başlı saldırı üslerinden birisi yapana ka
dar ..  

"Gerekirse Ispanya'nın yarısını kur
şurılamaya" söz veren Franco bundan 

DüNYA KAPITA LizMININ TEMSILCILERI 
FRANCO içiN NELER DEDILER 

Franklin Rooıvelt: "Sevgili Generalim, ben sizin sami· 
m l  dostunUolUm." (Kasım 1942) 

Wlnston C h u f C h l l l :  " F ranco ile I spanya'yı, y a d a  I span
ya 110 Franco'yu bir tutmak gülünç 
olur. F ranco benı çok aı ilgilendi
riyor. Asıl önemlisı, savaştan sonra 
i bertk yarımadasının Brıtanya'ya 
düşman olmamasıdır." ( RooseyeU'e 
yazdı�ı mektup, 4 Hazıran 1944) 

Sır Samuel Hoare, 
I ngiltere BUYükOIÇlsl:  "Onun şaşma.: iyimserli�i önünde, 

ülkesini kurtarmak ye yeni bır dOn
yanın kurulmasında önemli bır ro L 
oynamak jçln Tanrı tarafından 
görcvlendlrildlglne olan acık ınancı 
karşısında şaşırıp kaldım." 
(Franco'yla gorOştUkten sonra, 2 2  
Haziran 1940) 

Andre Maginot, 
Fransız Sayas Bakanı: "General Franco, bende gercek bir 

şef,  ye kumandanlık I C i n  gerek l ı  
pSikolojık özelliklere s a h ı p ,  deney 
Ile açıkgorüşlOıükıe dolu bır yOneti
cı izlenimi bırakmıştır." 

Gerald Ford: "Ispanya, 20 yılı aşkın süredir, 
Atlantık ye Akdeniz bölgeıerinin 
refah ye güvenli!1ini  geliştirme gÖre
vinı Amerıka ve Avrupa Ile paylaş
mıştır. Batı dünyasının savunmasına 
yapıl9 1 katkılar için kutlanabilir." 
(Hazıran 1975, Pardo Sarayı) 

Fransisco Franco 4 Aralık lS92'de 
EI Ferrol'da doğdu_ 1907 'de, Tolede 
askeri akademisine girdi. Ispanya'nın 
Fas'a karşı sömürge savaşına girişti!!i 
sırada akademiden asteğmen olarak 
mezun oldu. Gönüllü yazıldı; 1916'da 
ıspanya'ya döndü. 1922'de, yahancı 
lejyonun komutanı olarak yeniden Fas'a 
gitti. 32 yaşında albay, 34 yaşında ge
neral oldu_ 

sonra sesinin tonunu yeniden yükseltir, FliaA � 
balyozunu ağırlaştınr. 

" i' ( ) OLbU "SASIN 

1931 'de Cumhuriyet ilan edildi!!i 
sırada, Franco, Saragosa Genel Askeri 
Akademisinin müdürüdür. Düzenlenen 
bütün komplolarda onun parmağı vardır. 
Bu yüzden Baleares'e uzaklaştınldıktan 
sonra, 1934 'te GiI Robles hükümeti 
tarafından Madrid 'e geri çağnlır. Buıala, 
işçi sınıfı karşısında duyduğu nefretini 
kanıtlar: Asturya'da ve Katalonya'da 
patlak veren grevleri kana boğmak için, 
Fas'ta çarpışan paralı geti
rir_ "Frente Popular" (Halk Cephesi ) 
hükümeti Franco'yu 1936'da Kanarya 
Adalarına sürdüğü zaman genel kunnay 
başkanıdır. 

AYAKLANMA 

LS Haziran ı936'da Tetuan'�i 
askeri ayaklanmanın başındadır. Hiller 
Almanya'sının ve Mussolini I talya'sı
nın desteğiyle ıspanya'ya 15 000 
paralı asker ç ıkarır. Kendisi nin düzenle

diği bir "kaza" sonucunda general 
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SARSILAN REJIM 

Ancak son yıllarda Franco 'nun et
kinli!!i giderek azalmaya ·başlamıştır. 
Çelişkilerin derinleşmesini frenliyeme
miş, burjuvazinin isteklerini karşılaya
mamış, bütün dünyada yalnızlaşmanın 
önüne geçememiştir_ Işçilerin, hızla 
siyasal nitelik kazanan direnişleri ikti
darı sarsmıştır. Bu nedenle Franco yavaş 
yavaş devlet işlerini eski işbirlikçile
rine devretmek zorunda kalmıştır. Ön
ce Carrero Blanco'yu başbakanlı!!a vere
rek yetkilerini ona teslim etmiş, ancak 
Carrero 1973 Aralı!!ında öldürüıün�e. 
onun yerin. bir başka "ultra", Arias 
Navarro getirilmiştir. 

Franco 'nun bir süre önce devlet 
başkanı yetkilerini devretti!!i Prens 
Carlos şimdi Franco 'nun yerine geçmiş 
durumda. Carlos'un birtakım refonnlar 
planladı!!ından söz ediliyor. Ancak 
prens, Madrit'deki faşist kli!!in kamuna
jından başka birşey değil. Olmadığını 
bir - iki hafta içinde yaptıklanyla gös
terdi. Yüzlerce devrimci, yu rtsever tu
tuklandı. Tutuklananlar arasında Ispan
ya Komünist Partisi 'nin altı yöneticisi 
de var. 
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co, Mussolini'ye şöyle -yazar: "Ispan
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eline geçecek ilk fırsatı beklemekte
dir." 

Franco 'nun kurduğu Azul lejyonu 
Ukrayna cephesinde nazilerle birlikte 
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ce Carrero Blanco'yu başbakanlı!!a vere
rek yetkilerini ona teslim etmiş, ancak 
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onun yerin. bir başka "ultra", Arias 
Navarro getirilmiştir. 

Franco 'nun bir süre önce devlet 
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SIKISAN 

DEVLERi N 

Kapitalist dünyanın altı devi olarak 
tanımlanan Amerika Birleşik Devletleri, 
Ingiltere, Fransa, Almanya, ıtalya ve 
Japonya uzunca bir süredir tezgahlanan 
zirveyi geçti�imiz hafta içinde Paris 
yakınlarında Rambouillet'de gerçekleş· 
tirdiler. Zirvenin çok somut kararlar di· 
zisi ile sonuçlanması zaten beklenmi· 
yordu. Ağırlıkla söz konusu olan, eko· 
nomik bunalımın a�ırlı�ını uzun bir sü· 
redir hissetmekte olan kapitalist ülkele· 
rin bir araya gelerek ortaklaşa tedbirler 
üzerinde durmalarıydı. Bir başka deyiş· 
le, ekonomik bunalım ve di�er bazı fak· 
törler, kapitalist dünyanın devlerini, ba· 
zı sorunlar üzerine ortaklaşa eğilmeye 
zorlayacak kadar köşeye sıkıştırmıştır. 

HELSlNKl'DE ATıLAN TOHUM 

Kapitalist dünyadaki bunalımın 
ciddiyetine paralel olarak, Ramboumet 
zirvesinin hazırlıklan yaklaşık. üç ay 
önceki Helsinki Konferansı'na raslamak· 
tadır. Helsinki Konferansı sırasında, 
böyle bir zirvenin yapılması en başta 
Avrupa'lı kapitalist ülkelere çehlci gel· 
miştir. Çünkü, daha öncekilerin tersine 
uzunca bir süredir ethlsini sürdüren 
ekonomik bunalım ve Avrupa'nın kapi· 
talist ülkelerinde işçi sınıfı hareketinin 
yeni ve ileri adımlar atması öncelikle 
Avrupa'nın kapitalist devlerini tedirgin 
etmektedir. Bu tedirginlik öncelikle Av· 
rupa'lı devlerden ikisini, Almanya ve 
Fransa'yı bir araya getirdi. Bu iki ülke, 
yaklaşan tehlike karşısında kapitalist 
ülkelerin ortaklaşa tedbirlere yönelmele· 
ri önerisi ile ortaya çıktılar. Daha sonra 
ise bu ikiliye işçi sınıfının gelişen müca· 
delesinden en çok etkilenen ıtalya ile 

ZiRVESi 
hızla "ikinci sınıf" bir kapitalist ülke ol· 
ma yolunda adımlar atan Ingiltere katıl· 
dılar. 

Büyük kapitalist yuvarlak masası 
böyle tamamlanmıyordu ama. Helsinki 
Konferansı sırasında kendi başlarına ay· 
rıca toplanan Avrupa'1ı devler, gerek 
kapitalist tahlonun tamamlanması, ge· 
rekse duydukları eksikliklerin tamam· 
lanması açısından, kapitalizmin sorunla· 
rının Avrupa dışında kalan iki büyük 
devin yani ABD ve Japonya 'nın da ka· 
tılmasıyla ele alınması kararına vardılar. 

Batı Almanya Devlet Başkanı Hel· 
mut Schmidt bunu, "gerilemenin ve 
işsizliğin Avrupa'daki siyasal sistemleri 
çökertmesini engelleme" girişimlerinin 
ancak ABD ve Japonyanın da işbirli· 
�iyle gerçekleşebilecel!ini açıkça söylü· 
yordu. 

ABD DEVREYE GlRIYOR 

Avrupa'lı devler, kendi bölgelerin· 
de sa�lanacak bir ekonomik "carılan· 
ma"nın ABD deste�i, ya da ABD iş· 
birli�i olmaksızın başarıya ulaşamaya· 
cal!ını düşünürken, ABD 'nin bu konuda 
Avrupa'ya karşı en azından başlarda 
so�uk davrandıl!ı gözden kaçmıyordu. 

Ancak bu, ABD 'nin kapitalist dün· 
yanın lideri olarak Avrupa'yı tehdit e· 
den gelişmelere kayıtsız kalması anlamı· 
na gelmemektedir. Helsinki Konferansı 
sırasında, geçti�imiz hafta yapılan zirve· 
nin haberini veren bir sözcünün Kissin· 
ger tarafından yalanlanması, Rambouil· 
let zirvesinden hemen önce Başkan 
Ford 'un zirveye bizzat katılıp katılma· 
mak ta tereddüt etmesi, yalnızca, ABD '. 
nin Avrupa'lı yardakçılarından daha bü· 

SCHMJDT: SIKIŞAN DE VLERDEN 

yük tavizler koparma manevraları olarak 
del!erlendirilebilir. 

Yoksa, Dünya ölçüsünde darbe üstü· 
ne darbe yiyen ABD emperyalizmi bu· 
gün her zamankinden çok Avrupa'ya 
sıkışmış durumdadır ve Avrupa, ABD 
emperyalizminin bir adım bile geri çe· 
kilmeyi göze a1amayaca�1 son kalele· 
rindendir. ıtalya ve Portekiz'deki geliş· 
meler ABD 'yi Avrupa'ya daha çok ej!i1· 
meye zorlarken son dönemde ABD eko· 
nomisinde görülen nispi canlanma, muh· 
taç 'durumdaki Avrupa kapitalizmine 
karşı koz olarak kullanılmak istenmiştir. 

SON ÇARE : BIRLIK 

Rambouillet Zirvesi konusunda va· 
rıIacak en yanlış yargı, emperyalist Ü1. 
keler arasındaki çelişkilerin sona erdij!i· 
ni, ekonomik bunalım ve sol karşısında 
kapitalist ülkelerin bütünleştij!ini söy· 
lemek olur. Kapitalizmin eşitsiz gelişme 
yasasının bir ürünü olarak gelişmiş ka· 
pitalist ülkeler arasındaki çelişkiler sürüp 
gidecektir. Ne var ki, bu çelişkilerin 
eskiden olduğu gibi bir dünya savaşıyla 
çözülmesi olasılıklarının giderek azalma· 
sı, ulusal kurtuluş hareketlerinin emper· 
yalizme indirdij!i darbeler ve gelişen 
dünya işçi sınıfı hareketi, emperyaliz· 
min at oynatacal!ı alanları daraltmakta· 
dır. Günümüzün kapitalist ülkeleri, arala· 

rındaki uzlaşmaz çelişkilere ral!men, 
birbirlerine çeşitli ödünler verme pahası· 
na ortaklaşa çözümlere yaklaşma zorun· 
luluğunu duymaktadıriar. Rambouillet'· 
te ortaya çıkan en somut karar; "ka· 
pitalist ülkeler arasındaki ticaret savaşı· 
na son verme" bu zorunluluj!un ürünü· 
dür. 

RAMBOUILLET'lN SONRASı 

Rambouillefin gerçek lideri, zirve· 
ye katılanların halen en güçlüsii duru· 
mundaki ABD 'dir. Avrupalı kapitalist 
ülkelere ve Japonya'ya kıyasla ekono
mik bunalımdan kurtulma olasıııilı ve 
askeri gücü en yüksek olan ABD, son 
kalesi olan Avrupa 'daki Iiderliilini bu 
ülkelere kabul ettirmiş durumdadır. 
Rambouillet'te saj!lanan bu birlil!in 
temelinde başka etkenler de vardır. 
Sıralarsak, üçüncü Dünya ülkelerinin 
Birleşmiş Milletler'deki son oylama sıra· 
sında gösterdikleri dayanışma, petrol 
ihraç eden ülkeler karşısında ortak 
tavır alma zorunluluilu ve en önemlisi 
Avrupa'da ciddi olarak gündeme giren 
sosyalizme kayış, kapitalist dünyanın bu 
çelişkili devlerini bir araya getirmiştir. 
Bu birlik ilk sınavını 16 Aralık'ta top
lanacak olan, azgelişmiş ülkeler de 
dahil 27 ülkenin kaWac&l!ı Uluslararası 
Ekonomik İşbirliili Konferansı 'nda ve· 
recektir. 

iSPANYA-DA ANTi - FAŞiST oRGiinER 
DEMOıCRA TıK CUNT A ULUSAL PLATFORMU 

Ispanya Komünist Partisi (Genel Sekreteri Santiago Carillo) 
Sosyalist Ittifak (en önemli kesimi Andalusya kesimidir; Kastilya 
kesiminin yöneticisi Vidal Beneyto) 
Sosyalist Halk Partisi (başlıca yöneticileri Tiemo Galvan ve Raul 
Morodo) 
Ispanya Emek Partisi (eski Enternasyonalist Komünist Partisi) 
Liberal Sal! 
Işçi Komisyonları (başlıca lideri Mareelino Camacho şu anda tu· 
tukludur) 
Liberal MonarşisUer ( Rafael Calvo Serer yönetiminde) 

DEMOKRATIK BIRLEŞME ULUSAL PLATFORMU 

Ispanya Sosyalist Işçi Partisi (eski Ispanya Sosyalist Partisi 'nin 

mirasçısıdır, avukat Felipe Gonzalez tarafından yönetilmektedir) 

Dört hnstiyan-demokrat grup (Bask milliyetçileri, Joaquin Rulz 

Gimenez'in Hristiyan·Demokrat Sol'u, Katalonya llristiyan·De. 

mokrat Birlifıi, Valens Hristiyan·Demokrat grubu) 

Devrimci Emekçiler örgütü O.R.T. (demokratik sendikalarda ça· 

Iışan ilerici hristiyan·demokrat gruplardan oluşmaktadır) 

Karlist Parti ( 1974 Temmuz'unda bir süre için Demokratik Cun· 

ta'ya katılmıştır) 

Sosyal·Demokrat Birlik 
Ispanya Sosyal Demokrat Partisi 
Pallach Katalan sosyal·demokrat grubu 
Ispanya Komünist Hareketi (Maoist) 

IBERIK SOSYALIST KONFERANSı 

Katalan Sosyalist Hareketi 
Galiçya Sosyalist Partisi 
Valenciye Sosyalist Partisi 
Sosyalist Yeniden·kuruluş 

Iberik Sosyalist Konferansı geçenlerde Demokratik Cunta ile 
ortak bir program imzalamıştır. 

DICER öRGOTLER :  

ETA, devrimci Bask örgütü ( IV. Enternasyonal'e bal!1ı olan b u  ör· 
"askeri" ve "siyasi·askeri" olmak üzere iki kola ayrılmıştır) 

FRAP, Devrimci Antifaşist ve Yurtsever Cephe (Komünist Parti· 
si 'nden koparak oluşmuştur, özellikle üniversite çevrelerine dayan· 
maktadır) 
OLLA, Silahlı Mücadeleyle Kurtuluş örgütu (etkınııgi son derece 
azdır) 

. 
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Batı Almanya Devlet Başkanı Hel· 
mut Schmidt bunu, "gerilemenin ve 
işsizliğin Avrupa'daki siyasal sistemleri 
çökertmesini engelleme" girişimlerinin 
ancak ABD ve Japonyanın da işbirli· 
�iyle gerçekleşebilecel!ini açıkça söylü· 
yordu. 

ABD DEVREYE GlRIYOR 

Avrupa'lı devler, kendi bölgelerin· 
de sa�lanacak bir ekonomik "carılan· 
ma"nın ABD deste�i, ya da ABD iş· 
birli�i olmaksızın başarıya ulaşamaya· 
cal!ını düşünürken, ABD 'nin bu konuda 
Avrupa'ya karşı en azından başlarda 
so�uk davrandıl!ı gözden kaçmıyordu. 

Ancak bu, ABD 'nin kapitalist dün· 
yanın lideri olarak Avrupa'yı tehdit e· 
den gelişmelere kayıtsız kalması anlamı· 
na gelmemektedir. Helsinki Konferansı 
sırasında, geçti�imiz hafta yapılan zirve· 
nin haberini veren bir sözcünün Kissin· 
ger tarafından yalanlanması, Rambouil· 
let zirvesinden hemen önce Başkan 
Ford 'un zirveye bizzat katılıp katılma· 
mak ta tereddüt etmesi, yalnızca, ABD '. 
nin Avrupa'lı yardakçılarından daha bü· 

emperyalizminin bir adım bile geri çe· 
kilmeyi göze a1amayaca�1 son kalele· 
rindendir. ıtalya ve Portekiz'deki geliş· 
meler ABD 'yi Avrupa'ya daha çok ej!i1· 
meye zorlarken son dönemde ABD eko· 
nomisinde nomisinde nomis görülen nispi canlanma, muh· 
taç 'durumdaki Avrupa kapitalizmine 
karşı koz olarak kullanılmak istenmiştir. 

SON ÇARE : BIRLIK 

Rambouillet Zirvesi konusunda va· 
rıIacak en yanlış yargı, emperyalist Ü1. 
keler arasındaki çelişkilerin sona erdij!i· 
ni, ekonomik bunalım ve sol karşısında 
kapitalist ülkelerin bütünleştij!ini söy· 
lemek olur. Kapitalizmin eşitsiz gelişme 
yasasının bir ürünü olarak gelişmiş ka· 
pitalist ülkeler arasındaki çelişkiler sürüp 
gidecektir. Ne var ki, bu çelişkilerin 
eskiden olduğu gibi bir dünya savaşıyla 
çözülmesi olasılıklarının giderek azalma· 
sı, ulusal kurtuluş hareketlerinin emper· 
yalizme indirdij!i darbeler ve gelişen 
dünya işçi sınıfı hareketi, emperyaliz· 
min at oynatacal!ı alanları daraltmakta· daraltmakta· dara
dır. Günümüzün kapitalist ülkeleri, arala· 
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Komünist Partisi (Genel Sekreteri Santiago Carillo) 
Ittifak (en önemli kesimi Andalusya kesimidir; Kastilya 
yöneticisi Vidal Beneyto) 

Partisi (başlıca Partisi (başlıca Partis yöneticileri Tiemo Galvan ve Raul 

Partisi Partisi Partis (eski Enternasyonalist Komünist Partisi) 

yonları yonları yonla (başlıca lideri Mareelino Camacho şu anda tu· 

MonarşisUer ( Rafael Calvo Serer yönetiminde) 

BIRLEŞME ULUSAL PLATFORMU 

Sosyalist Işçi Partisi (eski Ispanya Sosyalist Partisi 'nin 
avukat Felipe Gonzalez tarafından yönetilmektedir) 

hnstiyan-demokrat grup (Bask milliyetçileri, Joaquin Rulz 
Hristiyan·Demokrat Sol'u, Katalonya llristiyan·De. 

Hristiyan·Demokrat grubu) 

Sosyal·Demokrat Birlik 
Ispanya Sosyal Demokrat Partisi 
Pallach Katalan sosyal·demokrat grubu 
Ispanya Komünist Hareketi (Maoist) 

IBERIK SOSYALIST KONFERANSı 

Katalan Sosyalist Hareketi 
Galiçya Sosyalist Partisi 
Valenciye Sosyalist Partisi 
Sosyalist Yeniden·kuruluş 

Iberik Sosyalist Konferansı geçenlerde Demokratik 
ortak bir program imzalamıştır. 

DICER öRGOTLER :  

ETA, devrimci Bask örgütü ( IV. Enternasyonal'e bal!1ı 
"askeri" ve "siyasi·askeri" olmak üzere iki kola ayrılmıştır) 



SERMAYENiN 

SORUNLARıNA emperyalizmle 

bağlarıın 

PAKiSTAN- DA güçlendiriyor. 

CÖZÜM ARANıYOR 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 

18 Kasım günü Pakistan'a gitti. Türk 
heyetinin Pakistan yetkilileri ile yap
tı!!ı görüşmelerde, esas olarak, ekono
mik sorunlar üzerinde duruldu. 

Cumhurbaşkanı'nın Pakistan'a git
mesinden önce, '''Illikiye - Pakistan ti
cari ilişkilerini geliştinoe olanaklarını 
yerinde araştınoak üzere" Thrkiye'deki 
iş adamları temsilcilerinin Pakistan 'a 
gitmesi Pakistan ve Thrk hükümet yet
kililerince . uygun göriilmÜŞtü. 7 kişi
lik heyet 8 - 13 Kasım tarihleri arasın
da Pakistan gezisini tamamladı_ Heyet 
Başkanı, TUSIAD'dan, Borusan A_Ş_ 
yetkilisi Asım Kocabıyık 'tı. Heyetin di
iter 6 üyesinden ikisi yine TUSIAD 'dan, 
ikisi Istanbul Sanayi Odası'ndan, di!!er 
ikisi de Odalar Birlli!i 'nden.Türkiye ser
mayesini temsil eden heyette tekelci 
senoayenin agırhgı belirgin biçimde gö
rülüyor. 

İrantla ayın hat iizflt'inde . . . .  

Sanayiciler ve işadamları heyeti, ge
zi sırasında Pakistan ekonomisinin kilit 
noktalanyla ilişki kurdu_ Resmi yetkili
lerle görüştü. Dönüşte, TUSIAD "Pa
kistan Raporu" adında bir rapor yayın
layarak, Pakistan hakkındaki görüşlerini, 
Pakistan 'la ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
için ne gibi tedbirler alınması gerekti
iıini, Thrkiye sanayünin Pakistan 'la iliş
kilerde neler b_kledigini açıkladı_ 

SERMA YENİN BECENMEDlKLERI 

Türk heyetinin Pakistan 'daki prog
ramı, Pakistan 'daki "Ihracatı Geliştirme 
Bürosu" tarafından düzenlendi. Bu büro, 
Tıcaret Bakanhgına ha!!h, fakat başında 
özel sektörden bir yöneticinin bulundu
gu bir kurumdur. ULkenin yabancı sa-
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nayiciler ve  işadamlanyla ilişkilerini bu 
kurum yürütmektedir. 

TUSIAD, Pakistan'la Türkiye ara
sındaki ilişkilerin "platonik"  nitelikten 
çıkartılarak, "maddi baglarla da kuvvet
lendirilmesini" istemektedir_ Iş adamla
n Karaçi ve Islamabad 'da bulunması 
gereken ticari temsilciliklerin bir yıldır 
boş bulunmasını, buralanlaki temsilci
liklerin genellikle bir "cezalandınoa ma
halli " olarak göriilmesini eleştinoekte. 

Yine tekelci senoayenin temsilcile
ri, Pakistan'la Türkiye arasındaki ulaşım 
bagının yok denecek kadar kötü olması 
nedeniyle bakanlıklan suçlamakta ve bu 
konuda tedbirler alınmasını istemekte
dirler_ Aynca navlun ücretlerinin de çok 
yiiksek oldugu ileri sürülmekte, bunların 
indirilmesi şart koşu Imaktadır_ TUSIAD 
yetkilileri, Pakistan 'h senoaye çevrele
riyle yaptıkları görüşmelerde, RCD TI
caret Odasının faal hale getirilmesi,  RCD 
kapsamı içinde ülkelerin ödemeler den
gesini düzeltmek için aynlan fonun ge
liştirilmesi gerektigi sonucuna varmışlar
dır. RCD Ticaret Odası'nın Aralık ayın
da yapacagı toplantıya bu konuda bü
yük ümitler baglanmıştır. 

TUSIAD çevreleri, Thrkiye ile Pa
·kistan arasındaki mal mübadelesinin ve 
diger ilişkilerin bugünkü düzeyini!, çok 
düşük olmasından şikayetçidirler_ 

Dayanıkh tüketim mallan için yurt 
içinde bir pazar bunalımı içinde bulu
nan tekelci çevrelerin sözcüleri, hüküme
te, Pakistan'a mal anında kolaylıklar 
saglanmasını önenoektedirler_ Ancak, 
Pakistan 'h iş çevreleri Türkiye ile iliş
kilerin ReD kapsamı içinde sürdürül
mesini istemekte, ikili ilişkilere yanaş
mamaktadırlar. Oysa TUSIAD' yetkili
leri RCD çerçevesinin yeterli olmadı
gını ileri sürmektedirler_ MC hükümetin
den bu yönde çalışması istenmektedir. 

Anlaşmazlık konulanndan biri de, 
Pakistan iş çevrelerinin devamlı olarak 
"indirimli özel bir tarife rejimi" için 
israr etmeleridir. 

NELER BEKLENIYOR? 

Pakistan'la kurulacak yeni ilişki
lerde Türkiye'nin Pakistan 'a buzdolabı, 
çamaşır makinesi gibi dayanıkh tüketim 
mallan, binek otomobilleri, çimento 
fabrikalan tesisine yarayacak yedek par
ça satabilece!!i; aynca, Thrk müteah
hitlerinin bir konsorsiyum ile Karaçi 
limanının Inşasını, demir-çelik tesisle
rinde tali kontratlarla iş a1abilece!!i 
ileri sürülmektedir. 

Thrkiye senoayedarlarının Pakistan' 
da gördükleri en cazip yan, Pakistan'da 
işçi ücretlerinin çok düşük düzeyde 
olmasıdır. Bu nedenle Iş çevreleri daya
nıklı tuketlm mallarında yalnız ihracat 
iste!!i ile yetinmemekte, buzdolabı ve 
çamaşır makinası gibi malların Pakistan' 
da da imal edilmesini düşünmektedirier. 

TÜRKJYE-lRAN-PAKJSTAN HATTı 
Tekelci senoaye kendisine yeni 

pazarlar ararken, dış ülkelerle yeni eko
nomik işbirli!!i çalışmalanna giderken 
politik tercihlerle hareket etmektedir. 
Bunun en iyi örne!!ini, Suriye, Irak, 
Libya gibi ülkeler Türkiye ile işbirıf!!i
ne hazır olduklannı davranışlanyla orta
ya koyarken, Thrkiye'nin Iran ve Pa
kistan gibi Asya'da ABD 'nin ileri kara
kollugu görevini üstlenen ülkelerle işbir
Iigi yollannı aramasıdır_ Ancak, Iran 
Şabı'nın Türkiye'ye yaptıgı son gezi 
bilindi!!i gibi istenilen sonuçlan venoe
miştir. Pakistan'la yapılacak işbirligi de 
Türkiye ekonomisine katkıda bulunma
yacaktır_ 

Görünen odur ki, Türkiye'de tekelci 
senoaye çevreleri, RCD ve CENTO gibi 
ölmek üzere olan örgütleri yeniden 
diriltmek istemekte, hatta bu çerçeve
yi de aşan ilişkilerle Pakistan ve Iran 'ı 
bir Thrkiye'yle birlikte bir hat üzerin
de birleştinoeye çalışmaktadıriar. Tür
kiye 'nin dış politikasına tekelci iş çev
releri açıktan açı!!a yön verir duruma 
gelmişlerdir. 

Türkiye, Iran ve Pakistan 'ın bir 
hat üzerinde ekonomik olarak birleş
tirilmesi ABD emperyalizminin de çıkar
larına uygundur_ Asya'daki en önemli 
stratejik mevzileri terketmek zorunda 
kalan ABD, şimdi geriye kalan bu hat 
üzerine e!!ilmekte ve bu ülkelerdeki 
a!!ırh!!ını artınoak istemektedir_ 

PAKJSTAN DÜZENI 

Uretimi ve ihracatı büyiik ölçüde 
tanın ürünlerine dayalı olan ve imalat 
sanayii milli gelirde sadece yüzde 11.8 
oranında yer tutan Pakistan da büyiik 
bir dış ticaret açıgıyla karşı karşıya
dır_ Ancak, Türkiye'den fark h olarak, 
Pakistan büyük dış finansman kaynakla
n bulabilmektedir. 1974 - 75 dönemin
de dış borçlanma 1.337 milyon düze
yinde olmuştur. Aynı dönemde yatırım
lar içinde dış finansmanın oranı yüzde 
SO'llr. Bu durumda Pakistan'da bu yıl 
içindeki enflasyon oranı yüzde 23 'e 
ulaşmıştır. 

Ulkedeki ekonomik bunalımın te
mel nedeni Pakistan ekonomisinin 22 
büyük ailenin kontrolünde olmasıdır. 
1971 Aralık'ında Bangladeş'in bagımSlZ
h!! ını kazanmasından sonra Yahya Han' 
ın yerine geçen 1972'de yeniden seçilen 
Başbakan Zülfikar Ali Butto, iktidarı
nın Ilk dönemlerinde bazı refonolar 
vaadetmiş, bazı devletleştinoelere dahi 
gitmişli. Bunlar devletleştinoeden çok, 
devlet kontrolünün kurulmasıydı. Fakat 
bu çabalar, nitelijti sonucu başarısız
Iılıa ujtradı. Butto 'nun amacı bir devlet 
kapitalizmi uygulayarak sosyal çelişkile
ri yumuşatınak' bu arada kapitalizmi 
güçlendlnoekti. Fakat, geri ülkelerde 
kapitalist devlet işletınecililıinin başına 

musa\Jat olan hastalıklardan kurtuluna
madı. Büyük senoayenin egemenü!!i 
sınırlandırılmadıgı, işçi sınıfına karş. 
tedbirlere devam edildi!!i için, devlet 
kontrolüne alınan sektörlerde kaos orta
IıRı kapladı. Mülkleri devlet kontrolüne 
alınan büyiik senoaye aileleri, esas 
fınansman kaynaklarına sahip çıkarak 
sömürülerini sürdürdü_ Yabancı senoaye
ii barıkalar ve şirketler devletleştinoe 
dışı bırakılmıştı. Bu şirketler büyiik 
parababalan ile ortaklaşa devlet işlet
meciliRinin suyunu iyice kuruttular_ 

ABD'LE ORTAKLAŞA 

1972 Aralık 'ında Hindistan ile Pa
kistan arasında kuvvetlerin çekilmesi 
üzerinde anlaşmaya varılınca, Butto 
direksiyonu bütünüyle saga kıvırmaktan 
ve büyük ailelerle tam anlaşmaya gir
mekten çekinmedi. Bundan sonraki dö
nem, işçi hareketlerinin agır tedbirler· 
le bastınldı!!ı, aynı zamanda da Pakistan 
ile ABD arasındaki ilişkilerin yine eski 
sıkı - fıkılıga dönüştügü bir dönem oldu_ 
Butto artık devletleştinoeye gidilmeye
ce!!ini ilan etti. 

Aralanndaki bütün geçici çelişmele
re ra!!men, Pakistan egemen sınıOan ve 
ABD emperyalizmi Butto diktatörtüp 
nü bütün güçleriyle desteklemektedir
ler. Bu güçler arasında, sınıf çıkartan 
temeline dayalı güçlü bir birlik vardır_ 
ABD 'nin Güney DoRU Asya 'da yenilme
sinden sonra bu ittifak iyice pekişmiş
tir. Pakistan'ın, Bangladeş'te Mucibür· 
rahman 'ın devrilmesinde büyiik rolü ol
muştur_ Butlo rejimi Hindistan'ıo da iç
işlerine karışmaya başlamıştır_ 

ABD'nin Güneydoeu Asya'dan çe
kilmeye hazırlandıeı bu yılın Şubat a
yında Zülfikar Ali Butto ABD 'ye gi
derek Amerikan silah satışının yeniden 
başlaması konusunda anlaşmıştır. Pakis.
tan yalnız Hint yanmadasında deliii, 
Basra Körfezi 'nde de ABD 'nin _ strate
jik çıkar1arını korumaktadır_ İran 'la iş
birııeinin yanısıra Abu Dabi ve Suudı 
Arabistan gibi Amerikan yaaoılı ülkeler
le de teknik ve askeri işbirllei yapmakta
dır. Pakistan'ın Orta Dojtu ülkeleri iç 
yardım fonlanndan aldı!!ı 985 milyon 
dolar yanlımın 648 � lran'a, 
160 milyonu Suudi Arabistan 'a, 107 
milyonu Birleşik Arap Emirliklerine a
ittir. Aynca, Pakistan'ın, silah yardımı 
karşılıgında ABD 'ye Kızıl Deniz kıyısın· 
da hava ve deniz üsleri venoek konusun· 
da anlaştı!!ı ileri sürülmektedir_ 

Bütün bunlara karşılık Butto rejimi 
derin toplumsal çelişkilere karşı diren
mek zorunda kalmaktadır. Gerici iktida
nn, Pathan'lar, Baluçi'ler gibi etnik 
gruplar üzerinde yaptı!!ı baskılar çeliş
kileri derinleştinoektedir_ Işçi sınıf' 
ise hızla bilinçlenmektedir. 1974 yılı 
içinde 370 grevde 301 bin işçi gre
ve gitmiştir. 
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BECENMEDlKLERI 

Iş 
n Karaçi ve Islamabad 'da bulunması 
gereken ticari temsilciliklerin bir yıldır 
boş bulunmasını, buralanlaki temsilci
liklerin genellikle bir "cezalandınoa ma
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içinde bir pazar bunalımı içinde bulu
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leri RCD çerçevesinin yeterli olmadı
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den bu yönde çalışması istenmektedir. 

Anlaşmazlık konulanndan biri de, 
Pakistan iş çevrelerinin devamlı olarak 
"indirimli özel bir tarife rejimi" için 
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NELER BEKLENIYOR? 

Pakistan'la kurulacak yeni ilişki
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çamaşır makinesi gibi dayanıkh tüketim 
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Thrkiye senoayedarlarının Pakistan' 

en iyi örne!!ini, Suriye, Irak, 
Libya gibi ülkeler Türkiye ile işbirıf!!i
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Görünen odur ki, Türkiye'de tekelci 
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KOLTOR YE SANATTA YDROYOŞ 

SANAT YAPıTlNIN ccSANATSAL �� 

VE ccmplUMSAl�� iS lEVi 
MEHMET ERC VN 

Şu veya bu dürtünün itelemesiyle sanatsal yaratışta bulunan sanat
çının, bu eylemi ile gerçekleştirmeyi tasarladığı bir ereği vardır mutlaka_ Bu, 
bireysel olabileceği kadar, toplumsal da olabilir_ Yani bir sanaıçı, sanaısal 
yaratışta bulunmakla, kişi olarak bir doygunluğa ulaşmak, birey olarak ken
dini a şmak amacında olabileceği gibi, ıoplumsal bir sorunu sanat alıcısına u
laştırmak, giderek o sorun karşısında bir tavır almasını sağlamak amacında da 
olabilir_ Ürününü ol�ştururken, amacı ile uyumlu araçları seçer. Onları, ama
cına varmayı sağlayacak biçimde bir araya getirir_ Gelgelelim bütün bu uğ
raşlarına karşın ortaya koyduğu ürün, her zaman amacı ile çakışmaz. Kimi 
zaman gerçekleştirmek isteği şeyi aşar ortaya koyduğu ürün, kimi zaman da 
gerisine -hem de oldukça gerisine- düşer. Bu sanatçının sanatsal yöntemi ile 
dünyagörüşü arasında bir çelişkinin, bir uyumsuzluğun bulunmasının doğal 
ve aynı zamanda da kaçınılmaz sonucudur (Balzac ve Tolstoy örneği) .  Bu yüz
dendir ki herhangi bir sanat yapıtını, yaratıcısının varmayı tasarladığı yer'den 
yola kOYUlup değerlendirmeye kalkışmak ta, onu,. yaratıcısını sanatsal yaraıış
ta bulunmaya iıeleyen dürtüden yola koyulup değerlendirmeye kalkışmak 
kadar yanlış bir davranış olur. Sonuçta sanatçıya, gerçekleştiremediği şeyi 
gerçekleştirmiş, kendine rağmen gerçekleştirmiş olduğu şeyleri <ıe gerçek
leştirememiş gözü ile bakmak ta var işin içinde_ O halde, bir sanal yapıtını 
değerlendirmeye kalkışırken dikkat edilmesi gereken temel ilke nedir? Ka
nımca, sanatçının ereğini veya onu sanatsal yaratışta bulunmaya iteleyen 
dürtüyü bilmek, ortaya konan ürünün kimi yönlerini kavramak açısından ya
rarlı olmakla beraber onu değerlendirip bir yerlere olurtmakta pek de öyle 
uzun boylu bir öneme sahip değildir. Yani içeriğe ilişkin kimi yön ve özellik
leri kavramakta bilinmesi yararlı olan dürtü ve erek ikilisi, bir yapıtı değerlen
dirip ilgili olduğu türün ve oluşturulduğu dönemin ideolojileri içerisindeki 
yerini bulmakta büyümsenecek bir öneme sahip değildir. Bunun için sanat 
yapıtını, ilgili olduğu türün genel bağlarnı içerisinde olduğu kadar, okurla iliş
kileri içerisinde ve bir ne'ne olarak düşünmek gerekmektedir. 

Nesneymiş gibi düşündüğümüzde her sanat yapıtının şu iki ni teliğe 
sahip olduğunu görürüz: 

1- Her sanat yapıtı, ilgili olduğu sanatsal türe yeni açılımlar getir
meye adaydır. Bu açıdan bakıldığında, her sanat yapıtının, yerine getirmesi 
olası olan, bir ",nat",1 iflevinden sözedebiliriz_ 

2- Her sanat yapıtı, okurla ilişki aşamasında, belli bir iTl8tlni ve dola
yısıyle de top'um",' ifleve adaydır. Okuyanı şu veya bu doğrultuda etkileye
rek toplum içerisindeki durumunu değiştirme olanağına sahiplir. 

Biz sanatsal ve insansal, giderek de toplumsal bir işlev yerine getir
meye aday olan sanat yapıtını bu bağlam içerisinde ele alıp değerlendirdik 
miydi, sağlıklı yargıiara ulaşabiliriz ancak. Çünkü bu durumda, hem ilgili ol
duğu türe getirdiği açılımları (yani "sanatsal işlevini").  hem de oluşlurulduğu 
dönemin ideolojileri içerisindeki yerini ve buna bağlı bir biçimde yerine ge
tirmesi olası olan işlevi (yani "insani - toplumsal işlevi ") saptayabiliriz. __ 

Sanat yapılını, yaratıcısını sanatsal yaratışta bulunmaya iteleyen 
dürtü ile gerçekleştirmeyi tasarladığı erekten yola koyulup değerlendirmenin 
olanaksız olduğunu, sağlıklı bir değerlendirmenin ancak onu (sanat yapıtını) 
okurun karşısına Çıktığı, yani toplumsal bir olgu haline geldiği anda dikkale 
almakla yapılabileceğini belirledikten sonra, bu değerlendirmede, bir "özne" 
olarak değerlendiricinin konumunun ne olacağının irdelemesine geçebiliriz. 

Nasıl ki şu veya bu dürtünün itelemesi ile sanalsal yaralışta bulunan 
kişinin ister dileğince, isterse de kendiliğinden gerçekleşsin, yapıtlarında uç
veren belli bir görüş varsa ve bunun olması da doğalsa, değerlendiricinin de, 
gerçekliğin şu şekilde değil de bu şekilde ıemellendirilişine, ıemellendirilen 
gerçekliğin şu araçlarla değil de bu araçlarla yansıtılması na ilişkin birtakım 
görüşlerinin bulunması doğaldır. Değerlendirmeyi yapan kişi, belli bir görüş 
adına konuşuyor, belli bir görüşe yaslanıyorsa, onun ele aldığı ve incelemeye 
çalıştığı yapıl karşısında bir lavır lakınması, hem kaçınılmazdır, hem de hak
kı. Bu ıavır, sanat yapıtının iki alanı kapsayan işlevine ilişkin olacaktır kuşku
suz. Sanaısal açıdan olumlu bir işlev yerine getirme şansına sahip bir ürün 
(yani birtakım biçimsel yenilikler geıiriyorsa), ıoplumsal açıdan olumsuz bir 
işleve aday ise (yani gerici bir özün savunusunu yapıyorsa) değerlendirici, 
yaslandığı dünyagörüşü adına, o yapılı, olumlu yönlerinin allını kalınca çize
rek yargılamak durumundadır ve buna da hakkı vardır. SanaIsailık katına ula
şabilmiş, okura bir dünya sunan, ama o dünyanın yanlış veya olumsuz biçim
de ıemellendirildiği bir sanat yapıtını, ıaşıdığı mezi yeılerden ötürü ne denli 
yüceltmek gerekli ise, olumsuzluklarından ölürü eleşlirmek le o derece gerek
lidir. Böyle bir ıutumu, hoşgörünün uzağında bir tavır olarak görmek ise, 
temelden sakat bir anlayışıır. 

Gelgelelim son zamanlarda, bir sanat yapıtını yalnızca ilgili bulundu
ğu ıüre açılım geliren bir olgu olmadığını, onun aynı zamanda insansal ve 
giderek de toplumsaı bir işleve aday olduğunu ileri sürmek, nerdeyse bir yiğiı-

lik sorunu haline geldi. Hele hele bir sanal yapıtını okurla ilişki aşamasında 
ele almak, yerine getirmesi olası işlev açısından onu değerlendirmek ise, 
mangal gibi yüreği gerektiriyor. Bu doğrulıudaki girişimlere hemencecik doğ
matiklik, J danovculuk (Nedir J danovculuk? Bu sıfatı kullanmaktan "bitap" 
düşenler, "lütfedip" te bu konudaki görüşlerini açıklasalardı, ne iyi olurdu !).  
sekterlik ... g ibi  sıfatlar yakıştırılıveriyor. Ama bu sıfatları kullanmakta her
hangi br, sakınca görmeyenler, ne'den yana ve ne'ye karşı olduklarını açıkça 
belirtme yürekliliğini gösteremiyorlar. Çok çok söyledikleri, "sanat adına" 
konuştukları .. Peki ama nedir sanat? Bir anka kuşu mu, yoksa bir tuba ağacı 
mı? Ne bileyim, cennetten kaçnuş bir peri kızı mı, yoksa cehennem kaçkını 
bir zebani mi? işin burasına gelince, "sanat adına" konuştuklarını ileri süren 
bu kişiler, toplumcu sanat anlayışının o çok bilinen genel doğrularını sıra
lamakla yeti nmektedirier. Ancak gözden kaçmayan, bunu yaparken, Türkiyeli 
toplumcu sanatın bu ilkelerle çatışma halinde olduğunu, üslup oyunları ile, 
ima etmeye çalıştıkları ... Yani planlı programlı bir sanatın olamayacağını 
ileri sürerlerken, Türkiyeli toplumcu sanatçıların böyle bir sanatın peşinde 
oldukları söylenmeye çalışılmaktadır. Yine insanoğlunun pek çok etkinliği
nin plana, programa bağlamanın olanaksız olduğunu söylerlerken, söylemek 
isteyip te söyleyemedikleri şey, Türkiyeli toplumcu sanatçıların böyle bir şe
yin peşinde olduklarıdır_ Varmak istedikleri yer ise açıktır: Sanatsal yaratışı 
salt bir duyuş seziş işi haline getirmek, bilinç unsurunu yadsımak._. Ileri sür
dükleri görüşleri, yerli örnekler üzerinde tartışıp somutlaştırmaya yanaşma
yan bu kişilerin amaçları, böylelikle açığa çıkmaktadır : Neruda'lardan.  Ara
gon'lardan, Nazım Hikmet'lerden, Lorca'lardan sözetmelerine, sık sık top
lumcu sanat anlayışının temel kavramlarına sarılmalarına karşın, Türkiyeli 
devrimci, toplumcu sanatı boğmaktır asıl amaçları. Sanatsallık katına ulaşmış
Iığı bir sanat yapıtının büyükıÜğü için yeterli görmeleri, sık sık "Türkiye 
kurtarıcısı olmayan" güçlü romanlardan sözetmeleri ... bunun göstergesidir. 

Biz de onlar gibi sanatsal yaratışın öznel bir eylem olduğunu; insan
oğlunun pek çok etkinliğini plana, programa bağlamak olanaklı iken, sanatsal 
yaratışını planlamanın, programlamanın olanaksız olduğunu; sanat yapıtının, 
yaratıcısı tarafından, oluşturacağı etki önceden hesaplanmadan ortaya kon
duğunu_._ belirtelim. Ancak ayrıldığımız "temel" noktayı belirlemek için şu 
soruyu soralım : Yukarıda sıralananlara karşın sanatçının da, bütün diğer in
sanlar gibi, yapacağı şeyi önceden kafasında kllf-na;oı gerekmez mi? Kafasında 
kurmuş olduğu şeyi, çalışma alanı olarak seçtiği türün araçları ile somutlaş
tırmaya, dışlaştırmaya çalışması gerekmez mi? Yoksa her şeyi rastlantısal 
bir biçimde bir araya getirdikten sonra mı ona bir ad takar? Öyle sanıyorum 
ki bu sorulara, sanat yapıtını salt öznel bir çabanın sonucu olarak görenler 
bile kolaylıkla "evet" diye karşılık veremezler_ Kim karşıt dünyagörüşlerini 
benimsemiş sanatçıların ürünlerinde ortaya çıkan farklılıkların rastlarıtısal 
olduğunu ileri sürebilir? Diyelim ki bir Nazım Hikmet'le bir Yahya Kemal'in 
şiirlerini okuduğumuzda gözümüzün önünde canlanan görüntüler, çağrıştır
dıkları şeyler, bizde yarattıkları duygular ve aralarındaki uyumsuzluklar, bir
takım sözcüklerin rastlantısal bir biçimde bir araya getirilmesiyle mi oluş
muşlardır? 

Kırık inceliklerin peşinde koşanların hakkını yememek için her iki 
sanatçının ürünleri nin de sanatsal olduğunu, esteıik bir tal taşıdıklarını, 
sanatsal ve insani - toplumsal bir işleve aday olduklarını belirtelim. Ama ak
Iımızı kurcalayan ve galiba da "salt sanat" adına sözedenlerin "gericiliklerini", 
"düzenle uyuşmuşluklarını" açığa çıkaracak olan soru 'yu soralım: Sözü geçen 
sanatçılar, sanatsal bir yapı oluşturur, sanatsal bir dünya kurmaya çalışırken 
neden birbirleriyle çatışan görüşlerin ,  duyarlıkların._. yansıtıcılığını yapıyor
lar? Ve sanatçının istediği görüşün, istediğin duyarlığın sözcülüğünü yapma 
özgürlüğü var da, eleştirmenin niye onu eleştirmeye, taşıyıcılığını yaptığı du
yarlıktan, sözcülüğünü yaptığı görüşt�n ötürü onu yargılamaya hakkı olmasın? 

Demek oluyor ki bir sanat yapıtını öznel bir eylemin ürünü olarak 
görmek kadar, nesnel - toplumsal bir olgu olarak ta görmek gerekiyor. Yaratı
cısına da, yansıııcılığını yaptığı duyarlıkıan, sözcülüğünü yaptığı görüşlen ö
IUrü hesap sormak la doğal bir hak haline geliyor. Böyle bir hesaplaşmadan 
olumlu bir biçimde çıkmak isteyen sanaıçının yolu açıktır : Yeıeneğini, 
gelişip serpilmekte olandan yana kullanmak ... Bu da eSirgemrzligi, özveriyi 
gereklirmektedir. Gelişip serpilmekıe olandan yana bir lavır içerısinde sanal
sal yaratışıa bulunurken, ona karşı olanlarla cebelleşmeyi göze almayı gerek
ıirmektedir. Tercih sanaıçınındır. Seçmesini gelişip serpilene karşı olanlardan 
yana yapan bir sanaıçıya, ilgi alanı olarak seçliği tilre geıirdikleri oranında 
bir "prim" verilebilir ancak. Yoksa o büyülü, nerdeyse bir feliş haline geliril
miş sanal kavramının gerisine si nilerek yapılacak olan değerlendirmeler Bekir 
Yıldıı'la Tarık Buğra'yı, Ahmed Arif'le Sezai Karakoç'u aynı kefeye koyma
ya iıeleyebilir kişiyi. 

Yapılmak isıenen de bu mu ne? 

kendine rağmen gerçekleştirmiş olduğu şeyleri <ıe gerçek
gözü ile bakmak ta var işin içinde_ O halde, bir sanal yapıtını 

kalkışırken dikkat edilmesi gereken temel ilke nedir? Ka
ereğini veya onu sanatsal yaratışta bulunmaya iteleyen 

ortaya konan ürünün kimi yönlerini kavramak açısından ya
beraber onu değerlendirip bir yerlere olurtmakta pek de öyle 

öneme sahip değildir. Yani içeriğe ilişkin kimi yön ve özellik
bilinmesi yararlı olan dürtü ve erek ikilisi, bir yapıtı değerlen

türün ve oluşturulduğu dönemin ideolojileri içerisindeki 
büyümsenecek bir öneme sahip değildir. Bunun için sanat 

türün genel bağlarnı içerisinde olduğu kadar, okurla iliş
bir ne'ne olarak düşünmek gerekmektedir. 

gibi düşündüğümüzde her sanat yapıtının şu iki ni teliğe 
görürüz: 
sanat yapıtı, ilgili olduğu sanatsal türe yeni açılımlar getir

açıdan bakıldığında, her sanat yapıtının, yerine getirmesi 
",nat",1 iflevinden sözedebiliriz_ 

yapıtı, okurla ilişki aşamasında, belli bir iTl8tlni ve dola
ifleve adaydır. Okuyanı şu veya bu doğrultuda etkileye

içerisindeki durumunu değiştirme olanağına sahiplir. 
ve insansal, giderek de toplumsal bir işlev yerine getir

sanat yapıtını bu bağlam içerisinde ele alıp değerlendirdik 
yargıiara ulaşabiliriz ancak. Çünkü bu durumda, hem ilgili ol

açılımları (yani "sanatsal işlevini").  hem de oluşlurulduğu 
içerisindeki yerini ve buna bağlı bir biçimde yerine ge

işlevi (yani "insani - toplumsal işlevi ") saptayabiliriz. __ 
yapılını, yaratıcısını sanatsal yaratışta bulunmaya iteleyen 

gerçekleştirmeyi tasarladığı erekten yola koyulup değerlendirmenin 
sağlıklı bir değerlendirmenin ancak onu (sanat yapıtını) 

karşısına Çıktığı, yani toplumsal bir olgu haline geldiği anda dikkale 
almakla yapılabileceğini belirledikten sonra, bu değerlendirmede, bir "özne" 

ndiricinin konumunun ne olacağının irdelemesine geçebiliriz. 
veya bu dürtünün itelemesi ile sanalsal yaralışta bulunan 

dileğince, isterse de kendiliğinden gerçekleşsin, yapıtlarında uç
varsa ve bunun olması da doğalsa, değerlendiricinin de, 

şekilde değil de bu şekilde ıemellendirilişine, ıemellendirilen 
araçlarla değil de bu araçlarla yansıtılması na ilişkin birtakım 

bulunması doğaldır. Değerlendirmeyi yapan kişi, belli bir görüş 
belli bir görüşe yaslanıyorsa, onun ele aldığı ve incelemeye 

karşısında bir lavır lakınması, hem kaçınılmazdır, hem de hak
yapıtının iki alanı kapsayan işlevine ilişkin olacaktır kuşku

olumlu bir işlev yerine getirme şansına sahip bir ürün 
biçimsel yenilikler geıiriyorsa), ıoplumsal açıdan olumsuz bir 

(yani gerici bir özün savunusunu yapıyorsa) değerlendirici, 
yaslandığı dünyagörüşü adına, o yapılı, olumlu yönlerinin allını kalınca çize

durumundadır ve buna da hakkı vardır. SanaIsailık katına ula
dünya sunan, ama o dünyanın yanlış veya olumsuz biçim

bir sanat yapıtını, ıaşıdığı mezi yeılerden ötürü ne denli 
ise, olumsuzluklarından ölürü eleşlirmek le o derece gerek

ıutumu, hoşgörünün uzağında bir tavır olarak görmek ise, 
anlayışıır. 

nin plana, programa bağlamanın olanaksız olduğunu söylerlerken, 
isteyip te söyleyemedikleri şey, Türkiyeli toplumcu sanatçıların 
yin peşinde olduklarıdır_ Varmak istedikleri yer ise açıktır: 
salt bir duyuş seziş işi haline getirmek, bilinç unsurunu yadsımak._. 
dükleri görüşleri, yerli örnekler üzerinde tartışıp somutlaştırmaya 
yan bu kişilerin amaçları, böylelikle açığa çıkmaktadır : Neruda'larda
gon'lardan, Nazım Hikmet'lerden, Lorca'lardan sözetmelerine, 
lumcu sanat anlayışının temel kavramlarına sarılmalarına 
devrimci, toplumcu sanatı boğmaktır asıl amaçları. Sanatsallık 
Iığı bir sanat yapıtının büyükıÜğü için yeterli görmeleri, 
kurtarıcısı olmayan" güçlü romanlardan sözetmeleri ... bunun 

Biz de onlar gibi sanatsal yaratışın öznel bir eylem 
oğlunun pek çok etkinliğini plana, programa bağlamak olanaklı 
yaratışını planlamanın, programlamanın olanaksız olduğunu; 
yaratıcısı tarafından, oluşturacağı etki önceden hesaplanmadan 
duğunu_._ belirtelim. Ancak ayrıldığımız "temel" noktayı 
soruyu soralım : Yukarıda sıralananlara karşın sanatçının 
sanlar gibi, yapacağı şeyi önceden kafasında kllf-na;oı gerekmez 
kurmuş olduğu şeyi, çalışma alanı olarak seçtiği türün araçları 
tırmaya, dışlaştırmaya çalışması gerekmez mi? Yoksa her 
bir biçimde bir araya getirdikten sonra mı ona bir ad takar
ki bu sorulara, sanat yapıtını salt öznel bir çabanın sonucu 
bile kolaylıkla "evet" diye karşılık veremezler_ Kim karşıt 
benimsemiş sanatçıların ürünlerinde ortaya çıkan farklılıkların 
olduğunu ileri sürebilir? Diyelim ki bir Nazım Hikmet'le 
şiirlerini okuduğumuzda gözümüzün önünde canlanan görüntüler, 
dıkları şeyler, bizde yarattıkları duygular ve aralarındaki 
takım sözcüklerin rastlantısal bir biçimde bir araya getirilmesiyle 
muşlardır? 

Kırık inceliklerin peşinde koşanların hakkını yememek 
sanatçının ürünleri nin de sanatsal olduğunu, esteıik bir 
sanatsal ve insani - toplumsal bir işleve aday olduklarını 
Iımızı kurcalayan ve galiba da "salt sanat" adına sözedenlerin 
"düzenle uyuşmuşluklarını" açığa çıkaracak olan soru 'yu 
sanatçılar, sanatsal bir yapı oluşturur, sanatsal bir dünya 
neden birbirleriyle çatışan görüşlerin ,  duyarlıkların._. yansıtıcılığını 
lar? Ve sanatçının istediği görüşün, istediğin duyarlığın 
özgürlüğü var da, eleştirmenin niye onu eleştirmeye, taşıyıcılığını 
yarlıktan, sözcülüğünü yaptığı görüşt�n ötürü onu yargılamaya 

Demek oluyor ki bir sanat yapıtını öznel bir eylemin 
görmek kadar, nesnel - toplumsal bir olgu olarak ta görmek 
cısına da, yansıııcılığını yaptığı duyarlıkıan, sözcülüğünü 
IUrü hesap sormak la doğal bir hak haline geliyor. Böyle 
olumlu bir biçimde çıkmak isteyen sanaıçının yolu açıktır
gelişip serpilmekte olandan yana kullanmak ... Bu da eSirgemrzligi, özveriyi 
gereklirmektedir. Gelişip serpilmekıe olandan yana bir lavır 
sal yaratışıa bulunurken, ona karşı olanlarla cebelleşmeyi 
ıirmektedir. Tercih sanaıçınındır. Seçmesini gelişip serpilene 
yana yapan bir sanaıçıya, ilgi alanı olarak seçliği tilre geıirdikleri 
bir "prim" verilebilir ancak. Yoksa o büyülü, nerdeyse bir 
miş sanal kavramının gerisine si nilerek yapılacak olan değerlendirmeler 



• Kimya Mühendisleri Odası olatak düzenlediği
niz Sanayi Kongresi büyük ilgi uyandırdı. Sizi bu gi
rişime iten etkenleri açıklar mısıruz ? 

Türkiye Mühendis ve Mımar Odaları yasası, ka
munun ve üyelerinin hak ve ç ıkarlarını savunmayı 
mühendis ve mimarlara önde gelen bir görev olarak 
vermiştir. 

Mühendis ve Mimar odaları, kuruluşlarından be
ri zaman zaman kongreler seminerler düzenleyerek 
özel ve genel konular üzerinde tartışmaktadırlar. Bu 
tartışmalar önceleri özel mesleki teknik konular üze
rinde yürütülür, ekonomik ve politik konular üzerinde 
aöz aöyleme yetkili bükümetlere ait olduAu varsayımı 
ile bu konulardan titizlikle kaçınılırdı. Toplumumuz
daki hızlı gelişim ve bilinçlenme sonucu, teknik. ele
manlar topluma karŞı sorumluluklarını anladılar ve 
aynı zamanda da demokratik mücadelelerde yerlerini 
aldılar. 

Bugün bem ülkenin aydınları olan hem de 
üretimde ve kaynakların deAerlendirilmelinde fiilen 
,örev yapan mühendisler i ekonomik -teknik uygulama
ları derinlemesine ara,tlJ'mak ve ülke sorunlarını bu 
açılardan incelemek olanaklarına sahiptirler. 

Kimya Mühendisleri olarak ülke ekonomisinde 
önemli yeri olan sanayi sektörleri ile doital zenginlik
lerimizin deiierlendirilmesinde büyük yükümlülükler 
taşıyoruz. Bu nedenle, sorunları derinlemesine ince
leme çab8ıarımlZ� siirdürmekteyiz. Yapılan çalışma
larda halkımızın ve ülkemizin öz çıkarları dogrultu
sunda gerçekleri saptamak, öneriler getirmek istedik. 

Genel olarak sanayileşmemizin, özel olarak 
kimya sanayinin sorunlarını ve giderek teknik eleman
ların sorunlarını, sosyo.-ekonomik yapunızı.n bozuklu· 
lundan ayrı ele alamayacaA ımız, kesin ve yaygın bir 
görüş olarak ortaya çıkmıştır. 

Benzer çalışmaların kesiksiz süreceAini ve bir 
bütün olarak demokratik mücadelelerde yerimizi ala
calımlZı duyurmak isterim. 

• Genel olarak dışa bağımlı bir nitelik gösteren 
imalat sanayiinin çeşitli dallan arasında kimya sana
yiinin ayırdedici özellikJeri nelerdir ? 

O lkemizde Kimya Sanayi kavramı açıklığa 
kavuşmamıştır. Bugün kimyasal teknolojinin hakim 
oldu�u birçok sanayi sektörü, sektör hacmine göre 
ayrı olarak nitelendirilmektedir. Son olarak DPT Kim
ya Sanayi içerisinden gübre, petrol ve petrokimya 
sanayilerini de çıkartmıştır. Kimya sanayii içerisinde 
genellikle küçük üretim birimleri ile ayrı sektör ola
rak ele alınmasında sakıncalaf görülen Boya, tıaç , 
Deterjan gibi üretim dallarını kapsamaktadır. 

Meslek sahamııa giren sanayi dalları da ele alı
nacak olursa d ışa ba�ımlılık çok daha büyük boyut
lara ulaşacaktır. Soruya baAlı kalarak sadece Kimya 
Sanayii konusunda dışa bağımlılıııı kısaca incelemeye 
çalışacağ ım. 

Kimya Sanayiinde hakim üretim tarzı, üretim 
sanayilerinin genel yapısına benzer olarak. tüketim 
malları üretimidir. K.imya sanayiini karakterize edecek 
ve temel sanayi dallarının girdi leri olan maddeler, 
daha çarpıcı bir örnek olan organik kimya üretim 
kompleksieri, çok cılızdır. Toplam üretimde çok 
küçük pay alan kimyasal maddeler üretimi de ithal 
girdilerle çalışmakta ve en kolay üretim yapılacak 
kademeden üretime başlamak lad ır. 

Kimya Sanayiinde, ilaç,boya ( bovar maddeler 
hariç), deterjan, sabun kozmetik gibi tüketim malları 
% 7 4,8 oranında bir pay almaktadır. Kimya sanayiin
de dışa ba�ımlılık % 43 'tür. Bu sanayi dalında üretim 
girdileri daA:ılıml şöyledir:  

KlMYA MÜHENDIsLERI ODASı BAŞKANı 
ıHSAN KARABABA 'NIN 

YÜRÜYÜŞ'E ÖZEL DEMEtl: 

DEMOKRASi 
MÜCADELESiNDE 
YERiMiZi 
ALACAGIZ 

ışçi1ik, amortisman, sigorta giderleri % 45 
Ithal malı girdi . . . . . . . . . % 4 3  
Yerli malı girdi . . . . . . . . . . . . . . . % 1 2  

Işçilik, amortisman ve sigorta giderlerini çıkar-
dığımız zaman üretimin diğer girdileri olan ham mad
de, makina teçhizatın, yani ithal malı girdilerin oıanı 
% 7S'i bulmaktadır. Kanımca kimya sanayiinin yapısı' 
nı bu değer daha iyi yansıtmaktadır. 

• Genel olarak, imalat sanayiinin tüm dallarında 
ve kademelerinde çalışan teknik elemanlann güncel 
sorunları nelerdir ? Kimya sanayiinde çalışan teknik 
elemanlann kendilerine özgü sonınlanna kısaca deği
nebiUr misiniz ? 

Sanayİmizin dışa bal'unh, tüketime dönük bir 
rnontaj sanayi olduııu artık herkes tarafından bilin
mektedir. Bu sanayinin kendi teknolojisini yaratmak 
gibi bir amacı olmadıııından teknoloji dışarıdan ithal 
edilmektedir. Bu teknoloji tranaerinde, kredileri ve
ren dış kaynaklar ve uluslararası tekelci aermaye et
kin olmakta, ülkemiz koşullarma uymayan veya es
kimiş teknolojileri kendi çıkarlarına uygun olarak 
bize empoze etmektedirler. Bu düzen egemen sınıf
ların da işine geldiAinden, tesisler yabancılara anahtar 
teslim ihale edilmekte, böylece teknik elemanlar 
teknik şartname ve ihale evrakı hazlrlayan yerli kuru- _ 
luşlarla yabancılar arasındaki yazışmaları düzenleyen 
birer evrak memuru haline getirilmektedir. Kredjler, 
yapılabmrLik raporlarının ve projelerin- yabancı mü
hendislik firmalarına yaptırılması koşuluyla verildi
�inden, yerli teknik elemanlarımız mühendislik hiz
metleri yapmaktan ahkonulmaktadır. Sanayi tesis
lerinin yer seçimleri teknik_ elemanlar tarafından 
bilimin verilerine göre deAiI iç ve dış çıkar çevrele
rinin isteklerine göre yapılmaktadır. Bu durumda 
teknik elemanlar teknik hizmet göremeyen, üretime 
katkıda bulunamayan, kendi sanayini destek le yeme
yen bir duruma getirilmişlerdir. Bu da işsizli�e ve 
ücret dü§üklÜııüne yol açmaktadır. 

Imalat, maden ve hizmetl'er sektörlerindeki bü
yük kuruluşların % 90'lna hakim bulunan yabancı 
sermaye ve yerli orlakları sanayileşme, kalkınma ve 
ıeknoloji seç iminin denetimini elinde bulundurmakta
dır. Yapılan bir araştırmaya göre 1970 yılında yaban
cı teknik hizmel ithali için ödenen miklar 1 .5 milyar 
TL dolaylarındadır. 1963 - 1970 yılları arasında ya
bancı mühendislik hizmellerine ödenen para ise 
6,5 milyar liradır. Bu miktar aynı yıllar arasındaki sa
nayi yatırımlarının % 23'üne varlrken ; aynı dönemde 

, bu oran yerli mühendislik hizmetleri için % 1 'e dahi 
vararnamaktadır. 

Mühendislerimizin % 46'sl, tarımla ilgili eleman· 
ların % 67'si, Kimya ve fizik ile ilgili elemanların 
% 7 4 'ü, Teknisyenlerin % 45'j hizmetler sektöründe 
çalışmaktadır. 

Teknik elemanların ve Kimya Mühendislerinin 
sorunları da, tüm çalışanların sorunları gibi, yukarıda 
kısaca belirttiitirniz iç ve dış sömürüden ve bu sömürü 
düzenini korumak için sürdürülen anli-demokratik gi
rişim lerden kaynaklanmaktadır. 

tşsiz teknik eleman sayısı gün geçtikçe artar
ken, yurt dışına göç eııilimleri artmakta ve teknik 
elemanlarımız buna zorlanmaktadır. Bugün teknik 
elemanlarımızın büyük bir çoA'unluA'u geçim sıkıntısı 
çekmektedir. Ve ekonomik-sosyal demokratik hakla
rını koruma ve geliştirme yolunda önemli bir araç 
olan sendikal haklardan yoksundurlar. 

Yıllardır hızla arLmakta olan hayat pahalılıiiı 
karşısında teknik elemanların ücretleri artmamakta
dır. Mühendis bile olmayan yabancı sözde uzmanlara 
ayda 140- 1 50 bin lira ödenirken, kendi teknik .Ie
manlarımıza 2-3 bin lira ödenmesi çok görülmekte-

dir. Teknik elemanlar 657 sayılı kanun kapsamı içine 
hapsedilmekte, ödenen ücretler geçinmeye yetiyar 
varsayıhp sanki fazladan veriyormuş gibi gösterilen 
yan ödemelerle ayrıcalıklar yaratılmakta, Çalışanlar 
birbirlerine düşürülmek istenmektedir. 

Kimya mühendislerinin sorunları di�er teknik 
elemanların sorunlarından ayrı olmamakla beraber, 
işsizlik bu dalda daha yoğundur. Bugün egemen 
sınıfların hükümetleri kendi açtıkları okulları ve ver
dikleri diplomaları tanırnamazlıktan gelmekte, i,e 
alırken okul ayırımı yapmaktadırlar. 

• Bugün sanayimızın içinde buluııduğu çıkmaz 
ya da darboğaz konusunda ne gibi köklü çözümler 
önerilebilir ? 

Sanayileşme sorununun çözümü' konusunda 
doAru görüşler Ketirebilmek için bu soruna da ılDır 
çıkarı açısından bakmak gerekir. Emekçi .. nıf .., 
tabakalar için sanayileşme iş, ekmek ve inanca y .... -
mak için gereklidir. Egemen smırlar için iae daha çok 
kar etme olanaitının yaratılması demektir. Bugiin 
iktidarda olan işbirlikçi burjuvazi d ışa baııımh tüke
tim ve montaj sanayiinden yeterince aşırı kil.rlar -a
lamaktadır. Bundan dolayı işbirlikçi burjuvazi için 
amaç gerçek sanayileşme deııil, emperyalizmin dene
timindeki bu çarpıtılmış kapitalist yapıyı geliştirmek 
ve .genişletmektir. Bir de burjuvazinin uzatı görebi
len bazı kesimleri, sosyal patlamaları önlemek amacıy
la daha ciddi bir sanayileşme çabası arzu ediyor ola
bilir. 

Sınıf çıkarlarının bu çok kaba ve LU .. tahlili 
bize gerçek sanayileşme çabalarının ancak emekçi 
sınır

' 
ve tabakalarının iktidara gelmesiyle başlayabile

ceğini göstermektedir. 
Ancak bu aşamada gerek düzeni halk kitlele

rinin önünde deşifre etmek ve onları bmnçlendirmek. 
gerekse mevcut işbirlikçi iktidarları sık ",tırmak için 
alınması gereken önlemlerden bazıları şunlardır: Yur
dumuzda yapılabilecek tüm mühendi.lik hizmetleri
nin yabancılara yaptınlmaması için mücadele etmek, 
Teknoloji transferini denetleyebilmek ve kendi tek
nolojimizi üretebilmek için Devlet Proje Ofisinin 
kuruLmasını sa�lamak, teknik elemanları, bu konu
ları daha iyi denetleyebilmeleri için ekonomik ve 
demokrati� bakımdan güçlü haklarla donatmak. 

• Kongre 'nizce düzenlenen bir kokteylde bazı 
kişilerin olay çıkarmak istediklerini öğrendik. Bu, siz
ce basit bir olay mıdır ? Yoksa Kongre'nin doğrultu
sundan hoşlanmayan bazı çevrelerin u/ıriki aöz konu
su mudur ? 

Kongremiz onuruna düzenlediA:imiz kokteylde 
basına yansıyan olay do�rudur. Olay basil bir olay 
değil; aksine, bilinçli, düşünülmüş bir olaydır. Daha 
do�rusu. olaylar zinciri yaratılmak yönünde girişimler 
de olmuştur. Kongrenin ikinci günü, çok tanmdıg-ını 
bildiren bir kişi, ..,rgimizdeki TMMOB'ye ait stantda 
sergilenen Birlik Habe� Bültenlerini, özel sektöre karşı 
bulduğunu ve kaldırılmasını isledi�ini bildirdi. Hatta 
ilk anlarda Odalar Birli�i Yöneticileri de bu görüşü 
savunur tutum takınmışlardır. 

Sonuç olarak, Kongrenin gördüı!:ü yakın ilgi ,  
Basın, TRT v e  Kamuoyunun desleRi b u  girişimleri 
amacına ulnştırtmadı .  

Kongremize gösterdiRiniz ilgiye, kongrenin 
amaç ve neticelerini geniş bir kitleye duyurma olana
rıı sarıladığından dolayı, Yürüyüş Dergisin. ve Dergi
nin de�crli elemanlarına teşekkür ederim. 

mimarlara önde gelen bir görev olarak 

Mimar odaları, kuruluşlarından be
kongreler seminerler düzenleyerek 

lar üzerinde tartışmaktadırlar. Bu 
tartışmalar önceleri özel mesleki teknik konular üze

ekonomik ve politik konular üzerinde 
bükümetlere ait olduAu varsayımı 

konulardan titizlikle kaçınılırdı. Toplumumuz
bilinçlenme sonucu, teknik. ele

karŞı sorumluluklarını anladılar ve 
demokratik mücadelelerde yerlerini 

ülkenin aydınları olan hem de 
kaynakların deAerlendirilmelinde fiilen 

mühendisler i ekonomik -teknik uygulama
ara,tlJ'mak ve ülke sorunlarını bu 

olanaklarına sahiptirler. 
Mühendisleri olarak ülke ekonomisinde 

sanayi sektörleri ile doital zenginlik
deiierlendirilmesinde büyük yükümlülükler 

nedenle, sorunları derinlemesine ince
siirdürmekteyiz. Yapılan çalışma

ülkemizin öz çıkarları dogrultu
saptamak, öneriler getirmek istedik. 

sanayileşmemizin, özel olarak 
sorunlarını ve giderek teknik eleman
sosyo.-ekonomik yapunızı.n bozuklu· 
alamayacaA ımız, kesin ve yaygın bir 

çıkmıştır. 
şmaların kesiksiz süreceAini ve bir 

demokratik mücadelelerde yerimizi ala
isterim. 

dışa bağımlı bir nitelik gösteren 
çeşitli dallan arasında kimya sana

özellikJeri nelerdir ? 

Kimya Sanayi kavramı açıklığa 
Bugün kimyasal teknolojinin hakim 

sanayi sektörü, sektör hacmine göre 
nitelendirilmektedir. Son olarak DPT Kim
içerisinden gübre, petrol ve petrokimya 

çıkartmıştır. Kimya sanayii içerisinde 
üretim birimleri ile ayrı sektör ola

sakıncalaf görülen Boya, tıaç , 
dallarını kapsamaktadır. 

sahamııa giren sanayi dalları da ele alı
ba�ımlılık çok daha büyük boyut

Soruya baAlı kalarak sadece Kimya 
dışa bağımlılıııı kısaca incelemeye 

Sanayiinde hakim üretim tarzı, üretim 
yapısına benzer olarak. tüketim 

K.imya sanayiini karakterize edecek 
dallarının girdi leri olan maddeler, 
örnek olan organik kimya üretim 

cılızdır. Toplam üretimde çok 
kimyasal maddeler üretimi de ithal 

ve en kolay üretim yapılacak 

nı bu değer daha iyi yansıtmaktadır. 

• Genel olarak, imalat sanayiinin tüm dallarında 
ve kademelerinde çalışan teknik elemanlann güncel 
sorunları nelerdir ? Kimya sanayiinde çalışan teknik 
elemanlann kendilerine özgü sonınlanna kısaca deği
nebiUr misiniz ? 

Sanayİmizin dışa bal'unh, tüketime dönük bir 
rnontaj sanayi olduııu artık herkes tarafından bilin
mektedir. Bu sanayinin kendi teknolojisini yaratmak 
gibi bir amacı olmadıııından teknoloji dışarıdan ithal 
edilmektedir. Bu teknoloji tranaerinde, kredileri ve
ren dış kaynaklar ve uluslararası tekelci aermaye et
kin olmakta, ülkemiz koşullarma uymayan veya es
kimiş teknolojileri kendi çıkarlarına uygun olarak 
bize empoze etmektedirler. Bu düzen egemen sınıf
ların da işine geldiAingeldiAingel den, tesisler yabancılara anahtar 
teslim ihale edilmekte, böylece böylece böyl teknik elemanlar 
teknik şartname ve ihale evrakı hazlrlayan yerli kuru- _ 
luşlarla yabancılar arasındaki yazışmaları düzenleyen 
birer evrak memuru haline getirilmektedir. Kredjler, 
yapılabmrLik raporlarının ve projelerin- yabancı mü
hendislik firmalarına yaptırılması koşuluyla verildi
�inden, yerli teknik elemanlarımız mühendislik hiz
metleri yapmaktan ahkonulmaktadır. Sanayi tesis
lerinin yer seçimleri teknik_ elemanlar tarafından 
bilimin verilerine göre deAiI iç ve dış çıkar çevrele
rinin isteklerine göre yapılmaktadır. Bu durumda 
teknik elemanlar teknik hizmet göremeyen, üretime 
katkıda bulunamayan, kendi sanayini destek le yeme
yen bir duruma getirilmişlerdir. Bu da işsizli�e ve 
ücret dü§üklÜııüne yol açmaktadır. 

Imalat, maden ve hizmetl'
açmaktadır. 

l'
açmaktadır. 

er l'er l' sektörlerindeki bü
yük kuruluşların % 90'lna hakim bulunan yabancı 
sermaye ve yerli orlakları sanayileşme, kalkınma ve 
ıeknoloji seç iminin denetimini elinde bulundurmakta
dır. Yapılan bir araştırmaya göre 1970 yılında yaban
cı teknik hizmel ithali için ödenen miklar 1 .5 milyar 
TL dolaylarındadır. 1963 - 1970 yılları arasında ya
bancı mühendislik hizmellerine ödenen para ise 
6,5 milyar liradır. Bu miktar aynı yıllar arasındaki sa
nayi yatırımlarının % 23'üne varlrken ; aynı dönemde 

, bu oran yerli mühendislik hizmetleri için % 1 'e dahi 
vararnamaktadır. 

Mühendislerimizin % 46'sl, tarımla ilgili eleman· 
ların % 67'si, Kimya ve fizik ile ilgili elemanların 
% 7 4 'ü, Teknisyenlerin % 45'j hizmetler sektöründe 
çalışmaktadır. 

Teknik elemanların ve Kimya Mühendislerinin 
sorunları da, tüm çalışanların sorunları gibi, yukarıda 
kısaca belirttiitirniz iç ve dış sömürüden ve bu sömürü 
düzenini korumak için sürdürülen anli-demokratik gi
rişim lerden kaynaklanmaktadır. 

tşsiz teknik eleman sayısı gün geçtikçe artar
ken, yurt dışına göç eııilimleri artmakta ve teknik 
elemanlarımız buna zorlanmaktadır. Bugün teknik 
elemanlarımızın büyük bir çoA'unluA'u geçim sıkıntısı 
çekmektedir. Ve ekonomik-sosyal demokratik hakla
rını koruma ve geliştirme yolunda önemli bir araç 

işsizlik bu dalda daha yoğundur. 
sınıfların hükümetleri kendi 
dikleri diplomaları tanırnamazlıktan gelmekte, 
alırken okul ayırımı yapmaktadırlar. 

• Bugün sanayimızın içinde 
ya da darboğaz konusunda 
önerilebilir ? 

Sanayileşme sorununun çözümü' 
doAru görüşler Ketirebilmek 
çıkarı açısından bakmak gerekir. 
tabakalar için sanayileşme iş, 
mak için gereklidir. Egemen 
kar etme olanaitının yaratılması 
iktidarda olan işbirlikçi burjuvazi 
tim ve montaj sanayiinden 
lamaktadır. Bundan dolayı 
amaç gerçek sanayileşme deııil, 
timindeki bu çarpıtılmış kapitalist 
ve .genişletmektir. Bir de burjuvazi
len bazı kesimleri, sosyal patlamaları 
la daha ciddi bir sanayileşme 
bilir. 

Sınıf çıkarlarının bu 
bize gerçek sanayileşme çabalarının ancak 
sınır

' 
ve tabakalarının iktidara 

ceğini göstermektedir. 
Ancak bu aşamada 

rinin önünde deşifre etmek 
gerekse mevcut işbirlikçi ikti
alınması gereken önlemlerden 
dumuzda yapılabilecek tüm 
nin yabancılara yaptınlmaması 
Teknoloji transferini denetleyebilmek 
nolojimizi üretebilmek için 
kuruLmasını sa�lamak, teknik 
ları daha iyi denetleyebilmeleri 
demokrati� bakımdan güçlü 

• Kongre 'nizce düzenlenen 
kişilerin olay çıkarmak istediklerini 
ce basit bir olay mıdır ? Yoksa 
sundan hoşlanmayan bazı çevrelerin 
su mudur ? 

Kongremiz onuruna 
basına yansıyan olay do�rudur. 
değil; aksine, bilinçli, düşünülmüş 
do�rusu. olaylar zinciri yarat
de olmuştur. Kongrenin ikinci 
bildiren bir kişi, ..,rgimizdeki 
sergilenen Birlik Habe� Bültenleri
bulduğunu ve kaldırılmasını 
ilk anlarda Odalar Birli�i 
savunur tutum takınmışlardır. 

Sonuç olarak, Kongrenin 




