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FASisRER TECRiT EDiLMELiDiR 
23 Kasım 1975 tarihinde Ankara'da toplanan 

Türkiye Işçi Partisi Merkez Yönetim Kurulu, öR' 
renci olayları ve faşist tırmanış karşısında gençtiRin 
güncel görevleri il. ilgiti olarak bir bildiri yayınla· 
m ıştır. Bildiride, Türkiye Işçi Panisi Programında 
!lerİcİ gençlik hareketinin genel konumunu belirle· 
yen bölüme yer verildiklen sonra bugünkü durumun 
d eııerlendirilmesine geçilmektedir. TIP bildirisinin 
b ir özetini eşaA'lda veriyoruz: 

öCRENCI GENÇLICIN BUGÜNKÜ DURUMU 

o Rtenci gençtiRin bitinçlenmiş, politikleşmiş 
k esiminin büyük çoRuniuRu 12 Mart döneminden ve 
o dönemin deneylerinden yararlanarak hesapsız 
"eylem"lerle, ani silahlı çıkışlarla devrimci müca· 
d elenin yürüıülemeyeceiini, sonuç ahn8mayaca�ınl 
a nlamış görünmektedirler. Bugün kesinlikle ilerici 
s olcu öArenci grupların silahlı baskanıarı, çatış+ 
malar. durumu yoktur. Yalnızca, öArenca kesiminde 
k üçük bir azınlık olan, ancak gördükleri destekten 
cüret alan sa!!cı faşist güruhların silahlı zorbalıkları 
vardır. Bu durum ilerici kesimi nefiı müdafaasma· 
i tmekte, saldırganlara karşı başarılı olabilmek için 
aynı mücadele araçlarını kullanma eiilimi yarat· 
m aktadır. Istenilen de budur. !Ierici gençlik hareke' 
tinin saitlıklı yönde gelişimini engellemek, faşist 
tırmanışa yeni gerekçeler hazırlamak, 12 Mart öncesi 
k argaşalık ortamı yeniden yaratılmak istenmek· 
tedir. 

HEDEF VE TAKTIK NE OLMALIDIR? 

Ilerici, devrimci genç�!!in hedef ve takti!!i, 
gençlik üzerinde oynanan oyunun gözler önüne seriı· 
mesine yönelik olmalıdır. Bu amaçla, küçük bir 

azınlık oluşturan faşist zorbalar tecrit edilmiş duruma 
getirilmeli, bunlarla üniversite yönetimi ve devletin 
k olluk kuvvetleri başbaşa bırakılmalıdır. !leri ci 
devrimci gençlik, faşistlerle aynı düzeydeç atışmayı 
reddetmelidir. Böylece faşistlerin küçük bir azın' 
I ıktan ibaret oldukları ve silahlı saldırıların yalnızca 
o nlardan geIdiRi açıkça ortaya çıkacak, faşistler 
etkisizleştirilebileeektir . 

Savaşta, düşmanın istedi�i yerde ve koşullar· 
da meydan muharebesi verilmesi düşünülemez. 
Oerektiııinde geri de çekilinebilinir. Çünkü amaç, 
her ne pahasına olursa olsun düşmanın istediA'i koşul
larda savaşı kabul etmek delil, &Onunda savaŞı kazan· 
mak, düşmanı kesin olarak dize getirmektir. Savaşın 
bu kuraJlarl, toplumsal mücadele için de aynen 
geçerlidir. 

OORENCI KITLESI FAŞISTLERE KARŞI 
BIRLEŞTIRILMELI 

Faşist .orbalara karşı mücadele taktiııi yal· 
n ızca silahlı said ırı durumlarında geri çekilmeden 
ibaret deRiidir. Faşistleri tecrit edebilmek için büyük 
öitrenci kitlesini onlara karşı birleştirmek gerekmek' 
tedir. Bu kitle ardı arkası gelmeyen baskınlardan, 
saldırılardan tedirgindir. Baskınların, saldırıların kesit· 
mesi, yurtlarda ve üniversitelerde normal yaşam ve 
ö A'renim şartlarının sa�lanması hedefleri etrafında bu 
kitle birleştirilip harekete geçirilebilir. Yapılması 
gereken budur. Unutulmamalıdır ki, en etkin müca· 
dele aracı, disiplinli, birleşik kitle hareketidir. 

ASIL HEDEF: DEMOKRATIK üNIVERSITE 

Bu ilk dayanışma ve birleşme düzeyinden 

s onra ö�renci kitlesi demokratik üniversite hedefine 
yönelik örgütlenme düzeyine doııru kanalize edilebi· 
lir. Toplumdaki genel demokratikle,me ve ilerleme 
m ücadelesinin öA'renci kesiminde belirişi böyle ola' 
cakt.ır. öncelikle kendi kitlesinin özlemlerine anun· 
larma çözümler öneren ve bunun için çalışan bir 
k itle örgütü ancak, kitlesini örgüte kazanıp yönlen· 
d irecek gerçek bir kitle örgütü olabilir; ve gerçek 
bir kitle hareketi yaratabilir. 

Kitle örgütleri siyasal parti del'ıildir, ilerici 
d emokratik mücadeleye asılı kendi alanlarında üzer· 
lerine düşen görevleri başararak katkıda bulunurlar. 

Emperyalizm, faşizm ve gericilik, toplumun 
her kesimine yansır. Kitle örgütleri ve bu arada genç· 
lik örgütleri, kendi kesimlerindeki bu yansımalara 
k arşı mUcadele ederek emperyalizme, faşizme ve 
gericili�e karşı en etkili mücadeleyi vermi, olurlar. 
B u çeşitli alan ve kesimlerdeki mücadeleler birbir' 
leriyle bütünleşerek bir devrimci dalga oluşturur. 
Bu uyum ve bütünleşmeyi sa�ıamak ise işçi ıınıfı 
partisinin görevidir. 

SOSYALIST GENÇLICIN BÜYÜK 
SORUMLULUCU 

Bu durumda en büyük görev ve sorumluluk 
p artili ya da partisiz sosyalist gençli!!e düşmektedir. 
Yukarıda saydıgımız mücadele çizgisi ve hedefleri 
i çin ön planda rol oynayacaklar sosyalist gençler 
olacaktır. Hem faşist wrbalarm tahriklerine kaplı
m aksızın, hem de, 12 Mart döneminden sonra etkin
i ikleri çok azalmış olmakla birlikte çeşitlı grup' 
ç uklar halinde aktifliklerini sürdürmeye çalışan 
"goşist" unsurların kendilerine karşı ileri süreceli 
suçlamalardan yılmaksızın disiplinli, &O�ukkanlı tu· 
tum ve hareketleriyle kitlelere örnek olacaklardtr. 

BiR UYARı GEREKTICINDE "HER ZAMAN BOYKOT" 
FAKAT Hiç BIR ZAMAN "BOYKOT IçiN BOYKOT" DECIL 

o rta Do�u Teknik Universitesi, sa�cı ve ülkücü ö�rencilerin çok 
küçük bir azınlı�ı oluşturdu�u ve küçüklükleri nedeniyle sağcı ve ülkücÜıe· 
rin seçime ginne cesaretini bile gösteremedikleri bir yüksek ö�retim kurumu 
niteli�ini taşıyor. Böyle bir yüksek ö�etim kurumunda ileri, demokrat ve 
sosyalist öğrenci kütlesi, son yap�an öğrenci temsilcili�ine, iki listeye ayrılmış 
olarak girdi. Demokrasi Için Güçbirli�i adayları, öğrenci oylarının yüzde 
otuz ikisini ve Devrimci ODTU·DER adayları ve ba�ırnsızlar da geriye kalan 

oylarıaldı. ODTU-DER adayları, oy olarak da, temsilci sayısı olarak da ço�un· 
lutu elde etti. 

D emokrasi Için Güçbirliği grubunu, Türkiye Işçi Partisi ile Cumhu· 
riyet Halk Partisi'ne yakın öğrenciler oluşturdular. Liderliği, bunlar yaptı· 
lar. Devrimci Grubu ise ODTU·DER 'in liderli�inde, Maocular da dahil geriye 
k alan ö ğrenci çizgileri meydana getirdi. ODTU·DER, seçimlerden sonra 
yayınladığı bildiride TIp ve CHP'yi ma�lup eden "kahramanlar" niteliğini 
üstlendi. 

I steyen istediği kahramanlığı ü&tlenebilir. Ancak bundan önce 
yapılması gereken değerlendinneler var. Bunlardan ilki, bir bütün olarak 
Ye uzun liire devam eden OD'I'U boykotundan sonra ö�rencilerin neden iki 
gruba ayrılarak seçimlere girdiğidir. Bu soruya cevap bulmadan seçim sonuç· 
lannı değerlendirmek mümkün olmaz. 

O DTU öğrencileri bir bütün olarak bir boykot düzenleyip liirdürdü· 
ler. Haklı istekler etrafında, kütlelerden soyutlanmadan liirdürülen bu başa· 
rılı boykot meyvelerini geç de olsa yerdi. Oerici ODTU yönetimi, öğrenci 
isteklerini tartışmak üzere masa başına oturmaya razı oldu. öııretime kaldığı 
yerden devam edileeelini ilan etti. öııretim üyeleri, aynı çizgi etrafında 
demokratik bir üniversite için mücadele etmeye başladı. Bütün bu meyvelerin 
toplanması sıraSında öıırenci kesimi içinde iki e�i1im çıktı. Bunlardan birisi, 
ODTU yönetiminin yeni provokasyonlar yapmasına müsaade etmeden müca· 
deleyi ulaştı}ı yerden devam ettirmekti. Di�eri ise boykota devam etmek. 
I ki çizgi ortaya Çıktı. Birincisi gerektiğinde "her zaman boykot"; di�eri ise, 
"boy)<ot için boykot." ö�renci forumu, boykot için boykot e�ilimini çok 
büyük bir çoğunlukla reddetti. 

Ayrılık buradan başladı. Şimdi burada yeni bir SOru ortaya çıkıyor. 

HAFTAlıK SIYASI HABER VE YORUM DERGISI 

Seçim sonuçları, neden, aynı görünümü vermedi? Bunun cevabı ise şu: UIJ'I'Ü 
öıırencisinin çok büyük bir çoğunluğu "boykot için boykot" eğilimini red· 
detmekle birlikte, Demokrasi Için Güçbirliği grubunu anlamakta güçlük çek· 
t i. Oüçlük, TIP'e yakınlık duyan öğrencilerin, öğrencilerin büyük çoğunluğu
n un uzaklık duyduğu CHP'ye yakın öğrencilerle belirli ve somut bir görev 
için güç birliği kurmalarını;lan ileri geldi. Bu yüzden "boykot için boykot" 
eğilimini reddeden bir çok öğrenci ODTU·DER listesinden aday oldu ve çok 
sayıda öğrenci, bu tür adaylara oy verdi. Dolayısıyla seçim sonuçları, oy ve 
temsilci daıı�ırnının gösterdiğinden çok daha fazla "boykot için boykot" 
e�iliminin reddine yöneldi. 

B u de�erlendirmeden 'sonra yapılması gereken başka değerlendir
meler de var. Bir kez ucuz kahramanlıklardan olduğu kadar, ucuz ithamlardan 
da sakınmak gerekiyor. Türkiyenin devrimci pratiği, böyle bir sakınmanm 
gerekçelerini ortaya koyan örneklerle dolu. 1968'den sOnraki yıllarda da 
sosyalist lider ve örgütleri, pasifizm ve ihanetle suçlayanlar oldu. Suçlamayı 
yapanlar öıırencilik yıllarını geride bırakt�ar. Şu anda bu tür suçlamaları 
yapanların çotunlutunun sosyalizmle ilgisi, Londra'da yapılan güzellik 
yarışmasına gösterdikleri ilgiden fazla de�i1. Ama suçlananlar ayakta. Mücade
lelerine deyam ediyorlar. 

Böyle bir durum Türkiyeşe özgü deııil. Cunhal'in özglirlülün Şa· 
fa�ı yayınlandı. ORrenci, niteliği gereııi, öğrenmek durumunda. Portekiz'de 
görülüyor. Zaman zaman aynı suçlamalarla ortaya çıkanların bir bölümü, 
zaman içinde "elenmiş" durumda. Bir bölümü de Soares'in arkasırida. Ihanet 
cephesinde. Suçlamalarını yapanlar, geleeek günleri düşünmek zorundalar. 

Her boykottan korkmak, saıı sapm&dır. Boykotu fetiş yapıp, fetişi 
devrimcilikle özdeşleştirmek ise sol sapma, saıı sapma da, sol sapma da her 
zaman aynı kökten kaynak alıyor. Türkiye'de de. Saıı sapma , işçi sınıfının 
demokrasiyi korumadaki gücüne inanmamaktan. Sol sapma, işçi sınıfının 
sosyalizme yürümedeki gücüne inanmamaktan. Sağ sapma da, sol sapma da' 
zararlı. Ancak güncel koşullar içinde bazan birinin zararı dij!erini aşabIIi· 
yor. Demokratik kütle ve örgütlerde sol sapmanın yeniden tezgahlanmaya baş· 
landıııı şu günlerde hatırlamakta yuıır var. 

Y.K. 

SAH1BI: 
Nihat SARGIN 

ADRES : 
Konur Sokak 15/8 
Kızılay · Ankara 
Tel:174li81 

ILAN KOŞULLARI 
Arka Kapak Renkli :7.500 TL 

:6.000 
20TL 

Baskı: Daily News Web·Ofset Tesisleri 
Kaynak gösterilmeden alıntı 
yapılamaz. 

SORUMLU YöNETMEN: 
Taner TUNCEL 

TEKNIK SEKRETER: 
Ullur OKMAN 

ISTANBUL: 
Piyerloti Cad. 21/1 
ÇemberUtaş 

KAPAK DUZENI: ıbrahim NİY AZIOCLU 

Arka Kapak Siyah Beyaz 
Iç sayfalarda sütun santimi 
Iç sayfalardakI yayın ilanlan 
% 50 indirimlidir. 

Istanbul Dağıtım: FUAT BüTE 
Ege Dağıtım :DATlç 

Gönderilen yazı ye fotoilraOar Iade 
edilmez. 

ABONE KOŞULLARI: 
Yıllık: 200 TL 
6 aylık: 100 TL 

TAKTIK NE OLMALIDIR? 

genç�!!in hedef ve takti!!i, 
oynanan oyunun gözler önüne seriı· 
olmalıdır. Bu amaçla, küçük bir 

kitle kitle birleştirilip harekete geçirilebilir. Yapılması geçirilebilir. Yapılması 
gereken gereken budur. Unutulmamalıdır ki, en etkin müca· müca· 
dele dele aracı, aracı, disiplinli, disiplinli, birleşik birleşik kitle hareketidir. hareketidir. 

ASIL HEDEF: DEMOKRATIK üNIVERSITE 

Bu ilk dayanışma ve birleşme düzeyinden 

çin planda 
olacaktır. Hem faşist 
m aksızın, hem de, 12 
i ikleri çok azalmış 
ç uklar halinde aktifliklerini 
"goşist" "goşist" unsurların kendilerine 
suçlamalardan yılmaksızın 
tum ve hareketleriyle 

UYARı GEREKTICINDE "HER ZAMAN BOYKOT" 
FAKAT Hiç BIR ZAMAN "BOYKOT IçiN BOYKOT" DECIL 

Do�u Teknik Universitesi, sa�cı ve ülkücü ö�rencilerin çok 
azınlı�ı azınlı�ı oluşturdu�u oluşturdu�u ve küçüklükleri küçüklükleri nedeniyle nedeniyle sağcı sağcı ve ülkücÜıe· ülkücÜıe· 
ginne cesaretini bile gösteremedikleri bir yüksek ö�retim kurumu kurumu 

taşıyor. Böyle bir yüksek ö�etim kurumunda ileri, demokrat ve ve 
öğrenci kütlesi, son yap�an öğrenci temsilcili�ine, iki listeye ayrılmış ayrılmış 

Demokrasi Için Güçbirli�i adayları, öğrenci oylarının yüzde yüzde 
Devrimci ODTU·DER adayları ve ba�ırnsızlar da geriye kalan kalan 

ODTU-DER ODTU-DER adayları, adayları, oy oy olarak olarak da, da, temsilci temsilci sayısı sayısı olarak olarak da da ço�un· ço�un· 

emokrasi Için Güçbirliği grubunu, Türkiye Işçi Partisi ile Cumhu· 
Partisi'ne yakın yakın öğrenciler öğrenciler oluşturdular. oluşturdular. Liderliği, Liderliği, oluşturdular. Liderliği, oluşturdular. oluşturdular. Liderliği, oluşturdular. bunlar yaptı· yaptı· 

Grubu ise ODTU·DER ODTU·DER 'in liderli�inde, Maocular da dahil geriye geriye 
çizgileri meydana getirdi. ODTU·DER, seçimlerden sonra sonra 

bildiride bildiride TIp TIp ve CHP'yi CHP'yi ma�lup ma�lup eden eden "kahramanlar" "kahramanlar" niteliğini niteliğini 

istediği kahramanlığı ü&tlenebilir. Ancak bundan önce 
gereken değerlendinneler var. Bunlardan ilki, bir bütün olarak 

devam eden OD'I'U boykotundan sonra ö�rencilerin neden iki 
ayrılarak seçimlere girdiğidir. Bu ayrılarak seçimlere girdiğidir. Bu ayrılarak seçimlere girdiğidir. soruya cevap bulmadan seçim sonuç· 
değerlendirmek mümkün olmaz. 

öğrencileri bir bütün olarak bir boykot düzenleyip liirdürdü· 
istekler istekler etrafında, etrafında, kütlelerden kütlelerden soyutlanmadan soyutlanmadan liiliirdürülen rdürülen bu bu başa· başa· 

meyvelerini geç de olsa yerdi. Oerici ODTU yönetimi, öğrenci öğrenci 
tartışmak üzere masa başına oturmaya razı oldu. öııretime kaldığı kaldığı 

edileeelini ilan etti. öııretim üyeleri, aynı çizgi etrafında etrafında 
üniversite için mücadele etmeye başladı. Bütün bu meyvelerin meyvelerin 

sıraSında öıırenci kesimi içinde iki e�i1im çıktı. Bunlardan çıktı. Bunlardan çıktı. birisi, birisi, 
yönetiminin yeni provokasyonlar yapmasına müsaade etmeden müca· müca· 

yerden devam ettirmekti. Di�eri ise boykota devam etmek. etmek. 
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buradan başladı. Şimdi burada yeni bir SOru ortaya çıkıyor. 

HAFTAlıK SIYASI HABER VE YORUM DERGISI 

Seçim Seçim sonuçları, sonuçları, neden, neden, aynı aynı görünümü görünümü vermedi? vermedi? Bunun Bunun 
öıırencisinin öıırencisinin çok büyük bir çoğunluğu "boykot için 
dedetmekle birlikte, Demokrasi Için Güçbirliği grubunu 
t t i. Oüçlük, TIP'e yakınlık duyan öğrencilerin, öğrencilerin 
n n un uzaklık duyduğu CHP'ye yakın öğrencilerle belirli 
için için güç birliği kurmalarını;lan ileri geldi. Bu yüzden 
eğeğilimini reddeden bir çok öğrenci ODTU·DER listesinden 
sasayıda öğrenci, bu tür adaylara oy verdi. Dolayısıyla verdi. Dolayısıyla verdi. 
temsilci temsilci daıı�ırnının daıı�ırnının gösterdiğinden gösterdiğinden çok çok daha daha fazla fazla 
e�iliminin reddine yöneldi. 

B u de�erlendirmeden 'sonra yapılması gereken 
meler de var. Bir kez ucuz kahramanlıklardan olduğu olduğu 
da da sakınmak gerekiyor. Türkiyenin devrimci pratiği, 
geregerekçelerini ortaya koyan örneklerle dolu. 1968'den 
sososyalist lider ve örgütleri, pasifizm ve ihanetle suçlayanlar 
yapanlar yapanlar öıırencilik yıllarını geride bırakt�ar. Şu 
yapanların yapanların çotunlutunun sosyalizmle ilgisi, Londra'da 
yarışmasına gösterdikleri ilgiden fazla de�i1. Ama suçlananlar 
lelerine deyam ediyorlar. 

BöBöyle yle bir bir durum durum Türkiyeşe Türkiyeşe özgü özgü deııil. deııil. Cunhal'in Cunhal'in 
fafa�ı �ı yayınlandı. yayınlandı. ORrenci, niteliği gereııi, öğrenmek 
görülüyor. görülüyor. Zaman zaman aynı suçlamalarla ortaya çıkanların 
zaman zaman içinde "elenmiş" durumda. Bir bölümü de Soares'in 
cecephesinde. phesinde. Suçlamalarını yapanlar, geleeek günleri 

Her boykottan korkmak, saıı sapm&dır. Boykotu 
devrdevrimcilikle imcilikle özdeşleştirmek ise sol sapma, saıı sapma 
zaman zaman aynı kökten kaynak alıyor. Türkiye'de de. Saıı 
dedemokrasiyi korumadaki gücüne inanmamaktan. Sol 
sososyalizme yürümedeki gücüne inanmamaktan. Sağ 
zazararlı. Ancak güncel koşullar içinde bazan birinin 
yor. Demokratik kütle ve örgütlerde sol sapmanın yeniden 
landıııı şu günlerde hatırlamakta yuıır var. 
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TRT MUCADELESiNOE 
TERS DUSENLER 

-
. 

YALÇIN KVÇVK 

Bugün bir nokta çok açık. Herkes için açık olmalı. Bugün TRT'nin 
y asal genel müdürünün ismail Cem olduğundan hiç kimse kuşku duymamalı. 
Eğer Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesi bütünüyle ortadan kaldırılmak isten· 
miyorsa ve Danıştay kararları yürürlüğünü koruduğu sürece, TRT'nin başına 
i smail Cem 'den başka kimse getirilemez. 

Hukukun üstünlüğü ilkesi, bütünlüğü olan bir ilke. Türkiye'de bazı 
k imseler, siyasal olarak sorumsuz olarak nitelenebilir. Ancak hukukun üstün
lüğü ilkesi bütünüyle ortadan kaldırılmadıkça hiç bir kimse hukukun deneti
minden kurtulamaz. Bu yüzden bugün Yalçıntaş'tan boşalan yere ısmail 
Cem'den başka hiç bir kimse atanamaz. Ama hukukun bu basit açıklığına 
karşın, ismail Cem'in yerine bir başka atama kararnamesi hazırlanacak olursa, 
bu kararnamenin altında imzası bulunanların hepsinin hukuk açısından so
rumlu olacaklarında kuşku olmamalı. 

TRT mücadelesinde ·ulaşılan şimdiki aşamayı değerlendirmede 
başlangıç noktası, hukukun üstünlüğü ilkesinin getirdiği açıklık oluyor. Bu 
açıklığın getirdiği bir başka açıklığı da gözden kaçırmamak gerekiyor. 
Yalçıntaş'ın TRT genel müdürlüğünü boşaltması, ne MC'yi ne de Yalçıntaş'ın 
kendisini sorumluluktan kurtarıyor. Nevzat Yalçıntaş, yargı kararlarına rağ
men uzunca bir SÜre bir anayasa kuruluşunu işgal etti .. Bir SÜre sonra bundan 
vazgeçmek ihtiyacını duyması, uzunca süren işgal olayını ortadan kaldırmı
yor. 

Nevzat Yalçıntaş'ın TRT'yi işgalden vazgeçmesini, "kişiliğinin 
i yi çıkması" ile de açıklamak mümkün değiL. Çünkü önemli olayları kişilik 
çeşitlemeleriyle açıklamak mümkün değiL. Burada, MC Partilerinin ve onların 
i şbaşına getirdiklerinin korku duvarına yaklaştıklarını görmek gerek. Yalçın
taş'ı "korkarak terketti" diye niteleyenlerin Yalçıntaş'ın görevde kalmak için 
i stediği ve hiç bir yasal değeri olmayan bir belgeyi vermekten çekindikleri 
ortada. Eğer korku varsa, tek değiL. Daha yaygın. 

Kişilik çeşitlemeleri, olayların gelişiminin önünde yer almıyor. An
cak Yalçıntaş'ın TRT'yi boşaltması, ileride kullanılması planlanan bir kişilik 
çeşitlemesine katkıda bulunuyor. Yalçıntaş'ın ayrılmasından önce, fakat 
ayrılacağı haberleri tekrar alevlenince, televizyon ekranlarından seyredilen 
bir ziyaretçisi oldu. 12 Mart'ın karanlığına en çok katkıda bulunan, 1 2  
Mart'ın zırhlı birlikler komutanı, bir emekli general, bir vakfın genel müdürü 
olarak Yalçıntaş'ı ziyaret etmek ihtiyacını duydu. Vakfı adına, "Ordu-Mil
let bütünlüğünün" sağlanmasındaki katkılarından dolayı Yalçıntaş'a teşekkür
lerini sundu. Güzel bir tablo çizdiler. Solun sevmediği, bir vakıf genel müdü
rünün beğendiği sağın "kişilikli" adamı. Belki gerekebilir. Sağın kişilikli 
adamına yapılan topluca yatırım burada. 

Buraya kadar söylenenler TRT'deki son gelişmelerle ilgili. Fakat 
TRT'nin bir gerisi, bir de ilerisi var. Şu anda, görünen ilerisi için en doğru 
s özü sermayenin durum'cusu söyledi. "Kim gelirse gelsin, bundan böyle 
T RT'yi kimse değiştiremez" mesaj lı durum yazdı. Çok doğru yazdı. Sermaye· 
nin içinde olanlar zaman zaman çok doğru yazarlar. 

Yalçıntaş, Cem TRT'sini neden çok değiştirmedi? Neden, bundan 
s onra gelecek olanlar TRT'yi fazla değiştiremezler? TRT'yi ve yakın gele
c eğini anlayabilmek için bu sorulara cevap aramak gerekiyor. Bu soruların 
cevabı da sermayenin ve özellikle sanayi sermayesinin sorunlarında yatıyor. 
Sorunların bir bölümü, karlı bir sanayi kolu olan televizyon montajcılığı ile 
i 19i1i. Çok sayıda montajcı firma var. Bunlar artan ölçüde televizyon satmak 
zorundalar. Televizyonu artan ölçüde satabilmek için de televizyon progra
mının belirli bir "niteliği" olması lazım. Sporu bol, magazini yüzeysel olması 
lazım. Arada sırada "ilerici" programları olması lazım. Olmazsa, seyircileri 
azalır. Yalçıntaş'ın ilk geldiği Lamanlarda olduğu gibi. Seyirciler azalırsa, 
mevcut televizyon sahipleri televiıyonlarını kapatırlarsa, yenilerine alıcı 
bulunmaı. Televiıyon montajcılarının işleri iyi gitmez. 

Bu yüzden televizyon programlarının, haberlerin değil programların, 
belirli bir nitelikte olması kaçınılmaz. Önemli bir montaj sanayii kolu olan 
televizyon yapımcıları için kaçınılmaz. Aslında televizyon yapımcılarının kar-

larını artırmaları için bu da yetmez. ısmail Cem 'in görevde olduğu sırada orta
ya attığı, son seçimlerden önce Demirel'in istanbul'da vaad ettiği gibi renkli 
televizyon gerekir. Renkli televizyon yapılınca, mevcut televizyon sahipleri de 
televizyonlarını değiştirme baskısı içine girerler. 

Renkli televizyonlar gelince daha renkli reklamlar yapma da mümkün 
o lur. Güzel modeller daha çok ilgi toplar. Dayanıklı tüketim mallarının sürümü 
d aha çok artar. Bugün de bu yapılıyor. Dayanıklı tüketim malları, televizyon 
reklam programlarının temel süsü haline geldi. Modellerle birlikte. Türkiye'de 
1 974 yılında 375 milyon liralık reklam harcaması yapılmış. Bunun yarıdan 
f azlası televizyon reklamlarında kullanılmış. En büyük pay sahipleri arasında 
bankalar, elektrikli dayanıklı tüketim araçları, giyim metaları, temizlik mal· 
zemeleri, besin sanayii ürünleri yer alıyor. 

Y alnız, reklamları, hiç kimse reklam olarak seyretmiyor. Seyretme
leri için ilgi çekici programlar gerekiyor. Bir yandan uyutucu, diğer yandan 
da, uyutucu olduğu kadar heyecanlı programlar. Belirli nitelikte programlar 
olmazsa, reklamlara ilgi duyulmaz. Reklamlara ilgi duyulmayınca dayanıklı 
tüketim araçlarının satıŞı, Türkiye'de borç yükünü hızlı bir biçimde artacak 
ölçüde, geliştirilemez. Geliştirilemeyince de imalat sanayiinde karları artır
mak güçlüklerle karşılaşır. 

Bu yüzden sermayenin durum'cusu çok haklı. Kim gelirse gelsin, 
bugünkü TRT'yi, Yalçıntaş TRT'sinin gerisine götüremez. Çünkü sermayenin 
yapısı ve sorunları buna engel. TRT, bugünkü yapısıyla, sanayi sermayesi ile 
bütünleşmiş durumda. Şu anlamda: Sanayinin karşılaştığı sorunlar, asgari 
ölçüde ilgi çekici ve ilgi çekici olduğu için de uyutucu programları gerektiri
yor. Kim gelirse gelsin, bunu yapacak. 

Yalçıntaş TRT'sinin ilerisinde görünenler bunlar. Gerisinde ise 
Cem TRT'si var. Cem TRT'sini değerlendirirken de kişisel ağırlıklardan arın
mak gerek. ısmail Cem, saygıdeğer bir yazar. Nevzat Yalçıntaş ise başarılı 
sayılamayan bir iktisat profesörü. Biri, Türkiye'nin ilericileri arasında bir yere 
sahip. Diğeri ise, sağcıları arasında ve önde. Fakat bütün bu ayrılıklara rağmen 
ortaya koydukları TRT'lerde pek bir fark olmadı. Yönetim yöntemlerinde de 
fazla bir fark görülmedi. ısmail Cem, 12 Mart dönemi üst düzey yöneticileri
nin çoğunu yerinde tuttu. Yalçıntaş da Cem dönemi yöneticilerin çoğuna 
dokunmadı. Bir devamlılık, bir süreklilik görülüyor. 

Haber programlarına gelince. Komandoların saldırıları, her iki dö
nemde de "karşıt grupların çatışması" oldu. Karşıt grupların çatışm_sı deyi
mini Nevzat Yalçıntaş icat etmedi. Yalçıntaş, MC kamu oyunu kızdıran bazı 
haberlere yer verdi. Cem, af yasasının oylanmasından hemen önce, hiç bir 
haber değeri olmayan, Demirel'in söyleye söyleye Mısır'd_ki sağır sultanın 
b ile duyduğu tekerlemelerini, birinci haber olarak ve yarım �at süresince rad
yo ve televizyona çıkararak sol kamu oyunu yerinden sıçrattı. 

Y_Içınt_ş'ln televizyonu işgal dönemi, iki noktayı gün yüzüne Çı
kardı. Yalçıntaş'ın televizyonu ile Cem televizyonu arasında kurulabilen 
paralellikler, istenen televizyonun Cem televizyonu olamayacağını gösterdi. 
T elevizyon konusunda verilecek mücadelede Cem televizyonuna dönüşün 
hedef alınmasının geçersizliği ni gözler önüne serdi. Cem televizyonunun 
getirdiği yeniliklerin kolaylıkla tekrarlanabileceği belli oldu. 

Televizyon mücadelesinde ulaşılan birinci açıklık burada. Ikinci 
açıklık ise soldan gelen eleştirilerin gerekliliği ve yararlılığında. Cem dönemin
de, televizyona soldan yöneltilen eleştiriler, bir bölüm "solcular" arasında 
pek yadırgandı. .Sağ şimdi bunlara çok iyi bir ders vermiş oluyor. Sağ 'ın, 
kendi açısından Yalçıntaş'a yönelttiği eleştirilerin çok küçük bir bölümünün, 
solun kendi kendisine yöneltmesini yadırgayaıılar, şimdi Yalçıntaş'ı nasıl 
değerlendireceklerini bilemiyorlar. "Aman umudumuzu yıpratmayalım" 
gerekçeSiyle her türlü eleştiriden ürkenler, solu düşünce at&letine mahkum 
etmek isteyenler, solun en büyük dayanağı olan yaratıcılığını kısırlaştırmak 
i steyenler, ilerde daha büyük kurumlar karşısında daha büyük açmazlarla karşı 
karşıya gelecekler. Eğer TRT mücadelesinde ulaşılan aşamada gerekli dersleri 
almazlarsa. 

üstünlüğü ilkesi, bütünlüğü olan bir ilke. Türkiye'de bazı bazı 
olarak sorumsuz olarak nitelenebilir. Ancak hukukun üstünüstün
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bir kimse atanamaz. Ama hukukun bu basit açıklığına açıklığına 
Cem'in yerine bir başka atama kararnamesi hazırlanacak olursa, olursa, 

altında altında imzası imzası bulunanların bulunanların hepsinin hepsinin hukuk hukuk açısından açısından soso
kuşku olmamalı. 

mücadelesinde ·ulaşılan şimdiki aşamayı değerlendirmede 
hukukun üstünlüğü ilkesinin getirdiği açıklık oluyor. Bu Bu 
bir başka açıklığı da gözden kaçırmamak gerekiyor. gerekiyor. 

genel müdürlüğünü boşaltması, ne MC'yi ne de Yalçıntaş'ın Yalçıntaş'ın 
sorumluluktan kurtarıyor. Nevzat Yalçıntaş, yargı kararlarına rağrağ

bir anayasa kuruluşunu işgal etti .. Bir SÜre sonra bundan bundan 
ihtiyacını duyması, uzunca ihtiyacını duyması, uzunca süren süren işgalişgal olayını olayını ortadan ortadan kaldırmıkaldırmı

Yalçıntaş'ın TRT'yi işgalden vazgeçmesini, "kişiliğinin 
açıklamak açıklamak mümkün mümkün değiL. değiL. Çünkü Çünkü önemli önemli olayları olayları kişilik kişilik 

açıklamak mümkün değiL. Burada, MC Partilerinin ve onların onların 
getirdiklerinin korku duvarına yaklaştıklarını görmek gerek. YalçınYalçın

terketti" diye niteleyenlerin Yalçıntaş'ın görevde kalmak için için 
yasal yasal değeri değeri olmayan olmayan bir bir belgeyi belgeyi vermekten vermekten çekindikleri çekindikleri 
varsa, tek değiL. Daha yaygın. 

çeşitlemeleri, olayların gelişiminin önünde yer almıyor. An
TRT'yi boşaltması, ileride kullanılması planlanan ileride kullanılması planlanan bir kişilik kişilik 

katkıda bulunuyor. Yalçıntaş'ın ayrılmasından önce, önce, fakat fakat 
tekrar alevlenince, televizyon ekranlarından seyredilen seyredilen 

12 Mart'ın karanlığına en çok katkıda bulunan, 1 2  1 2  
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kadar kadar söylenenler söylenenler TRT'deki TRT'deki son gelişmelerle gelişmelerle ilgili. ilgili. Fakat Fakat 

bir de ilerisi var. Şu anda, görünen ilerisi için en doğru 
durum'cusu söyledi. "Kim gelirse gelsin, bundan böyle 

değiştiremez" mesaj lı durum yazdı. Çok doğru yazdı. Sermaye· Sermaye· 
zaman zaman çok çok doğru doğru yazarlar. yazarlar. 

Cem TRT'sini neden çok değiştirmedi? Neden, bundan 
olanlar TRT'yi fazla değiştiremezler? TRT'yi ve yakın gele

için bu sorulara cevap aramak gerekiyor. Bu soruların soruların 
sermayenin ve özellikle sanayi sermayesinin sorunlarında yatıyor. yatıyor. 

bölümü, karlı bir sanayi kolu olan televizyon montajcılığı ile 
montajcı firma var. Bunlar artan ölçüde televizyon satmak satmak 

Televizyonu artan ölçüde satabilmek için de televizyon progra
"niteliği" olması lazım. Sporu bol, magazini yüzeysel olması olması 

"ilerici" programları olması lazım. Olmazsa, seyircileri 
ilk geldiği Lamanlarda olduğu gibi. Seyirciler azalırsa, 

sahipleri televiıyonlarını kapatırlarsa, yenilerine kapatırlarsa, yenilerine alıcı 
Televiıyon montajcılarının işleri iyi gitmez. 

o o lur. Güzel modeller daha çok ilgi toplar. Dayanıklı tüketim 
d ad aha çok artar. Bugün de bu yapılıyor. Dayanıklı tüketim 
rereklam programlarının temel süsü haline geldi. Modellerle 
1 91 974 yılında 375 milyon liralık reklam harcaması yapılmış. 
f af azlası televizyon reklamlarında kullanılmış. En büyük pay 
babankalar, nkalar, elektrikli dayanıklı tüketim araçları, elektrikli dayanıklı tüketim araçları, giyim giyim metaları, metaları, 
zemeleri, besin sanayii ürünleri yer alıyor. 

Y aY alnız, lnız, reklamları, reklamları, hiç hiç kimse kimse reklam reklam olarak olarak seyretmiyor. seyretmiyor. 
leri için ilgi çekici programlar gerekiyor. Bir yandan yandan uyutucu, 
da, uyutucu uyutucu olduğu kadar heyecanlı programlar. Belirli Belirli nitelikte 
olmazsa, olmazsa, reklamlara ilgi duyulmaz. Reklamlara ilgi duyulmayınca 
tüketim tüketim araçlarının satıŞı, Türkiye'de borç yükünü hızlı bir 
ölölçüde, geliştirilemez. Geliştirilemeyince de imalat sanayiinde karları 
mak mak güçlüklerle güçlüklerle karşılaşır. karşılaşır. 

Bu Bu yüzden yüzden sermayenin sermayenin durum'cusu durum'cusu çok çok haklı. haklı. 
bugünkü TRT'yi, TRT'yi, Yalçıntaş TRT'sinin gerisine götüremez. 
yapısı ve sorunları buna engel. TRT, bugünkü yapısıyla, sanayi 
bütünleşmiş durumda. Şu anlamda: Sanayinin karşılaştığı 
ölçüde ölçüde ilgi ilgi çekici çekici ve ilgi ilgi çekici çekici olduğu olduğu için için de uyutucu uyutucu programları programları 
yor. Kim gelirse gelsin, bunu yapacak. 

Yalçıntaş TRT'sinin ilerisinde görünenler bunlar. 
Cem Cem TRT'si TRT'si var. Cem TRT'sini değerlendirirken de kişisel 
mak mak gerek. ısmail Cem, saygıdeğer bir yazar. Nevzat Yalçıntaş ise 
saysayılamayan bir iktisat profesörü. Biri, Türkiye'nin ilericileri 
sahip. sahip. Diğeri ise, sağcıları arasında ve önde. Fakat bütün bu 
ortortaya koydukları TRT'lerde pek bir fark olmadı. Yönetim 
fazla fazla bir fark görülmedi. ısmail Cem, 12 Mart dönemi üst 
nin nin çoğunu yerinde tuttu. Yalçıntaş da Cem dönemi yöneticilerin yöneticilerin 
dokdokunmadı. unmadı. Bir Bir devamlılık, devamlılık, bir bir süreklilik süreklilik görülüyor. görülüyor. 

Haber programlarına gelince. Komandoların saldırıları, 
nemde de "karşıt grupların çatışması" oldu. Karşıt grupların 
mimini Nevzat Yalçıntaş icat etmedi. Yalçıntaş, MC kamu oyunu 
habhaberlere yer verdi. Cem, af yasasının oylanmasından hemen 
hahaber değeri olmayan, Demirel'in söyleye söyleye Mısır'd_ki 
b b ile duyduğu tekerlemelerini, birinci haber olarak ve yarım 
yo yo ve televizyona televizyona çıkararak çıkararak sol kamu kamu oyunu oyunu yerinden yerinden sıçrattı. sıçrattı. 

Y_Içınt_ş'ln televizyonu işgal dönemi, iki noktayı 
kardı. Yalçıntaş'ın televizyonu ile Cem televizyonu arasında 
parparalellikler, istenen televizyonun Cem televizyonu televizyonu olamayacağını 
T T elevizyon konusunda verilecek mücadelede mücadelede Cem televizyonuna 
hedef hedef alınmasının geçersizliği ni gözler önüne serdi. Cem 
getigetirdiği rdiği yeniliklerin kolaylıkla tekrarlanabileceği belli oldu

Televizyon mücadelesinde ulaşılan birinci açıklık 
açıklık açıklık ise ise soldan gelen eleştirilerin gerekliliği ve yararlılığında. 
de, televizyona soldan yöneltilen eleştiriler, bir bölüm 
pek yadırgandı. .Sağ şimdi bunlara çok iyi bir ders vermiş 
kendi açısından Yalçıntaş'a yönelttiği eleştirilerin çok küçük 
solun kendi kendisine yöneltmesini yadırgayaıılar, şimdi 
değerlendireceklerini bilemiyorlar. "Aman umudumuzu 
gerekçeSiyle her türlü eleştiriden ürkenler, solu düşünce 
etmek isteyenler, solun en büyük dayanağı olan yaratıcılığını 
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B ir kısmının gözyaşları, bir kıs· 
m)nın da sövgüleri arasında TRT Genel 
Müdürii Nevzat Yalçıntaş görevinden is· 
tifa etti. 

i şin ilginç yanı, kanunsuz bir kı· 
zak üstünde göreve getirildiılinde, se· 
vinçten aıııayanlar sövüyor, sövenler 
de sevinç göz yaşlannı tutamıyorlardı". 

H atta bu konuda bir hayli ileri 
gidenlere de rastlanıyordu. Yüksek trajlı 
bir gazete, istifadan duydullu üzüntüye, 
aranje bir parçanın ritmlni de giydirmiş· 
ti. Şöyle inliyo��u:"Güle güle Yalçınlaş, 
b aşarılar sana". 

Yalçıntaş'ı, göreve geldillinde 
"Saılın bnyrallına", giderken de "Solun 
b ayral!ına" çeken bir başka feraset sahi· 
b i kesim de, belagatını şöyle örnekliyor· 
du: "Yuh".Çuf".Yuh"." 

Hep bunlar Yalçıntaş içindi". 

YALÇINTAŞ DEDIKLERI.. 

Sözlü ifade zenginlilli, ortaokul 
helalarına yazılanlardan fazla olmayan 
saıra nihayet hak da verilebilirdi ama, 
ya ilerici demokrat kalem sahiplerine ne 
buyurulmalıydı? ... 

B ir lanesi, istifa olayı üzerine 
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heyecanlannı şöyle ifade etmeye çalışı· 
yordu : 

"MC partileri TRT Genel Müdür
tüllü için borazancılıklarını yapacak bir 
emireri aramışlar, Yalçıntaş da, Genel 
Müdürlül!ü süresince bunu bulamamış· 
l ardır"." , 

Bir çok örnek araslflda, AP Grup 
Başkanvekilierinin, grup yöneticilikleri 
i çin yapılan seçimden sonra Anıt Kabir' 
e gidip çelenk koydukları baberini 19 
baber bülteninin beşinci haberi yapan 
Yalçıntaş henüz "emireri" sayılmıyor· 
d u!.. 

Dahası vardı: "Yalçıntaş, sailcı 
da olsa, TRT'nin niteliilini kendi yö· 
nünde delliştirici çabalarda bulunmuş 
olsa da, sonunda hukuka saygılı ve kişi· 
lik sahibi bir insan oldullunu göstermiş· 
ti.,," 

MC hükümetinin hukuk dışı bir 
i şlemiyle aylardır TRT Genel Müdürlü· 
llü sandalyesine çöreklenmenin "hukuko 
saygılı" ne gibi yanı olabilirdi kuşkulu; 
ama o Nevzat Yalçınlaş, illreti oturdullu 
T RT Genel Müdürlüllü makamında hu· 
k uka saygısız somut işlemler yapmaktan 
da geri kalmamıştı. 

Mı;INİN KOTARMAYA ÇAIJŞTIGI 
"ÖZGÜRLÜKLER YASASı" TASLAK 
HALİNDEN HÜKÜMET TASARıSı HALİNE 
GETİRİLMEYE ÇAIJŞILIYOR. 
FAŞİzMİN ŞİMDİYE KADAR 
"ZULÜMLER YASASı" ADıNDA YASA 
HAZIRLADIGI GÖRÜLME MİŞIiR. 
MC DE, USULDEN PAYıNA DüŞENİ 
YERİNE GETİRMEYE ÇAIJŞMAKTADIR 
"ÖZGÜRLÜKLER YASASı" İLE • • • .  

BIR DANıŞTAY KARARI 
i stifasının başlıca nedeni, hukuk· 

suzluilu kitabına uydurma endişesinden 
k aynaklanan Yalçıntaş, görevde bulun· 
d uilu süre içinde Danıştay kararlannı 
uygulamamıştı ... 

Ankara Radyosu Kültürel Yayın· 
lar Şubesinde Prodüktör olarak çalışır· 
ken ( Herhangi bir hizmet kusuru aH .. 

di lmeksizin hakkında koiluşturma bile 
yapılmadan) 14 temmuz 1972 tarihin· 
de görevine son verilen Mehmet Koç, e· 
l inde Danıştay 5. Dairesinin 26 Haziran 
1975 gün ve 1975/9543 sayılı, TRT'nin 
i şe son verme işlemini iptal eden kararı 
bulunmasına railmen görevine döndüriii· 
memişti. 

Mehmel Koç, Danıştay'ın iptal 
k ararından sonra, geçtillimiz Temmuz 
ayın sonlarında şahsen Nev-ıot Yalçıntaş 
a başvurmuş, buna rallmen dilekçesine 
cevap alamamıştı. Yalçıntaş, konuyu i· 
k inci üçüncü derece yetkililer eliyle sav· 
saklamayı başarmışlı. Mehmet Koç ara· 
dan aylar geçmesine rallmen işine dön .. 
memişti ... 

'�t. "hukuka saygılı vı' kişilik 
sahibi bir insan" olarak tanıtılan Nevzat 
Yalçıntaş buydu .. 

H ukuksuzluk içinde hukuk anı· 
ma yorgunlulluna dalınınca ortaya gene 
h ukuksuzluk çıkıyordu ... 

SAC 'IN ÖFKESI?.. 

Peki, sal! niçin sövüyordu Yai· 
çınlaş'a?. Sorunun cevabı basitti. 
Kanunsuzluk yapabilmek için kanuni ze· 
minierin sai!lahmasınl istemişti o kadar. 
Tıpkı Süleyman Demirel gibi. Hiç kimse 
mevcut yasalar önünde Demirenn Baş· 
b akan oluşunda yasa dışı usul ve esas 
halalan bulamazdı ama, o Demirel halen 
b al gibi kanunsuz işlerle iştigal etmek· 
t eydi o başka." 

Yalçıntaş, TRT Genel Müdürtü· 
i! üne atandıi!ına dair yeni bir kararname 
i stemişti. Ilk kararname Danıştay kara· 
rıyla iptal edilmiş, o da kendisini hukuki 
bir boşlukta hisselmişti. Ileride büyük 
sermayenin kendisine verecelli daha üst 
k ademe hizmetler için ufak da olsa geç· 
mişle "hukuki" hatalar yapmak isteme· 
m işti. Ancak buradaki ince noktayı ka· 
çırmamak gereklir. Yalçıntaş, cephe 
başkanından, Danışlay kararına uyma· 
sını istememekledir. Istedilli şey, gayrı 
hukuki bir kararnamenin daha tazelen· 
mesidir". 

gözyaşları, bir kıs· 
arasında TRT Genel 

Yalçıntaş görevinden is· 

kanunsuz bir kı· 
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sövüyor, sövenler 
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"DEVLETE SAHIp ÇıKMAK" MI? 

T RT Genel Mildür!ül!ü sorunu 
büwn bu yönleriyle ve çarpık - çurpuk 
h aliyle kamuoyunu işgal ederken. Cephe 
başı. Cumhurbaşkanı ile yaptı!!ı olalıan 
hafta sonu görüşmesinden çıkarken ga
z etecilere bu konu hakkında bilgi ver· 
mekten kaçınıyordu ... 

O nun derdi başından aşkındı ve 
daha derinlemesine meselelerle meşi!ul
dü. Koruwrk ile "Asayiş meselelerini" 
görüşmüşw. 

"Devlete sahip çıkmak gerekti
!! ıni" söylüyordu. Bunun içinde yasalar
d a "Gerekli de!!işiklikler yapılac..ktı .. " 

N e kadar gizlenirse gizlensin. ne 
k adar süslenmeye ÇalıŞılırsa çalışıtsın i
fadelerin altında. önceki hafta topralıın 
a ltını kirletmeye inen Franco kafasını 
bulmak mümkündür. 

Franco'nun beyin koswmleriyle 
Türkiye'yi yönetmek iddiasındaki Cephe 
Hükümeti'nin Türkiye sorunlarına bula 
bula buldu!!u çözüm "Daha çok kar i
ç in.daha çok faşizm" dir ... 

Bu tezgah ta koparılmaya ÇalıŞı
lan "özgürlükler Yasası" da taslak ha
I inden hükümet tasarısı haline getirilme
ye çalışılmaktadır. 

Faşizmin şimdiye kadar "Zulüm
ler Yasası" adında yasa hazırladı!!ı görül
memiştir. MC'de. usulden payına düşeni 
yerine getirmeye çalışmaktadır. "özgür
l ükler Yasası" ile ... 

DöKÜNTÜLER 

Bü w n bu azgınlıklara gerekçe <>
l arakda "Devlete sahip çıkma" gösteri
liyordu. "Sahip olma" nın Yeşilçam Iü
gatinde ne anlama geldi!!ini bilenler için. 
C ehpe'nin "Sahip olma" dan neyi murat 
etti!!ini kestirmek güç de!!ildir. 

1971'de Anayasa'ya "Sahip ol
mak" için 55 maddelik tasallut yapıl
m ıştı. 

12 Mart rejimiyle. "Lüks" amba
l ajda özgürlüklere "sahip olunmuştu .. " 

V e nihayet "devlete sahip ol
mak" gerekçesiyle MC kurulmuştu ... 

D emirel kar .... bütün bozukluk
lann nedeni olarak geçtii!imiz yıl çıkarı
lan "Genel Af Yasası" nı görüyordu: "A
narşisUer ve komünisUer salınıvermişti; 
işte huzur bozulmuştu ... " 

Çılgınlı!!ın siyasal arılarndaki en
se kökü döküntüleri böyle ifade ediliyor
du. 

GECE KARANUCINDA 
"HUZUR" FORMÜLLERI!" 

ülkedeki suçluluk. dünya önün
deki yalnlZlıkla birleşince. ortaya. böy
l esine "ucube" bir tablo çıkmaktaydı. 

C ephe başı. Çankaya köşkü çıkı-

Ş ında gazetecilere bunlan söylerken 
bütün güvenlik görevlilerine de alarm 
verilmişti. Geçti!!imiz haftanın Cuma 
gecesi bütün ilerici. demokratik kuru
l uşların merkezleri aranacak. yöneticile
rinin evleri taranacaktı .. Söylenti buydu. 

A slında harekata daha önceki 
günler ufak ufak başlanmıştı. Bir sıyasal 
p arti başkanı Anayasa ve yasa dışıyollar
la tutuklanırken. TSıp Gaziantep tı Baş
kanı da aynı yollardan hapse atılmıştı .. 

B azı yayınevleri aranmış. bazı 
k uruluşlara da polis baskını düzenlen
mişti ... 

YüRüYüŞ'ün dizgiye hazırlan
d I!!I saatlerde başkentte konuşulan tek 
k onu buydu ve cephe'nin "Huzur sa!!la
yıeı" huzur formüııeri ibretle de!!erlen· 
diriliyordu .. ! 

Geri ve çarpık Türkiye kapitaliz
m inde sebep ve sonuç ilişkilerini siyasal 
terimlerle olduj!u kadar bir oranda vete
riner deyimleriyle de izah etmek müm
kün olabilmektedir tabii ... Bu iki şeyin 
k arış tırılmasına haklılık verecek tüm se
b epler de gözlenmektedir, 

BATAKTA BATILIR 

Büyük sermayenin çaresizli!!ini 
biraz daha derinleştiren gelişmeler sürer
k en. parlamentodaki başkanlık seçimleri 
s orunu hala gündemdedir. 

Meclis başkanlı!!ı için yapılan o· 
tuz tur oylamadan sonuç alınamadı. So
nuçsuz turların AP içinde de huzursuz
lu!!a yol açtıi!ı da bir olgu ... 

G eçtii!imiz haftanın Salı günü 
yapılan AP senato grup toplantısında. 
AP yönetimi. eleştirilere ui!radı. Elbette 
"Durup dururken bu başkanlık sorunu 
niye çıktı" şeklinde kaynaklanıyordu, 
Oysa Demirel "AP'de büwnleşmenin 
yaygınlaştırılması" konusunda hatırı sa
y ılır bir "show" yapmak istiyordu. di
r enmesinin temel nedeni buydu. Bir k!
sım MSP'liIerde durumun farkındıydı. 
i çteki muhalefet tarafından susturulan 
Erbakan'a kalsa Demire!'e ram olmak iş
ten dei!ildi ama muhalefet grubu. işin. 
s onunun nereye varacai!ını kestiriyordu. 

Demirel. partisinin Perşembe 
günkü senato grup toplantısına katıIma
m akta buldu kolayı. Aynı toplantıda 
M aliye Bakanı ile bir AP'Ii parlamenter 
arasında kavga da çıktı. Kavga sırasında, 
g azetecilerin kulaklarına kadar gelen 18-
liz küturler teati olundu, Cephe içinde 
renk verilmemeye çalışılan bozgun. par
ti içlerine de nüfuz ediyordu ... 

B unalım temeli üzerinden yürütü· 
i en faşist tırmanma çılgınlık basamaklan 
ç ıkıyordu. 

B aşta Demirel olmak üzere bü
yük sermaye ve gerici müttefikleri cep
h esi sallana sallana bir haftayı daha ta
mamlıyordu. Cehpe bata!!ında cepheci· 
i er biraz daha 

HACININ 

ÖYKÜSÜ 
MUSTAFA ÇOL 

Yıl 1969. Devlet Planlama Teşkilatı'nı takunyalılar ele geçireli üç 
y iI olmuş. Hacılardan hocalardan ve sermaye işbirlikçilerinden oluşan plan
lama ekibi, devletin milyonlarını araştırma yaptırmak, teşvik tedbiri gibi 
gerekçelerle eşe dosta dağıtıyor. 

Bu ekibin seçme adamlarından biri de Nevzat Yalçıntaş. Kendisi o 
d önemin Sosyal Planlama Dairesi Başkanı. Günlerden bir gün dairesinin uz
manları ile odasında toplantı yaparken kapı açılıyor ve içeri sekreteri giriyor. 
Yalçıntaş'ı ıstanbul'dan telefonla arıyorlar. "Bağlayın" diyor hacı Yalçın
taş ve başlıyor kendisini istanbul'd�n ayıran üstadı ile konuşmaya: 

.. ... Üstadım bu adamların Prag'dan geldiklerini tesbit ettik. Casus 
o lduklarını zannediyoruz... Peşlerindeyiz... Izliyoruz efendim... Ben size 
sonucu bildiririm üstad ... " 

Yanlarında yapılan bu pervaslZ konuşma uzmanların ağzını açık bırak
m ıştır. Kimdir bu adam? Daire Başkanı mı? Polis mi, yoksa casus avcısı mı? 
i şte bu şahıs MCnin TRT Genel Müdürü Nevzat Yalçıntaş'dır.YalçıntaŞ'ln 
en büyük özelliği komple sağcı oluşu. MHP yanlısıdır, Başbuğ ve komandoları 
ile yakın ilişkisi vardır. MSP yandaşıdır, hacılarla hocalarla ve yurt içindeki 
ve dışındaki dinci örgütlerle ilişkisi vardır. Ve nihayet AP ile ilişkisi vardır. 
Bir zamanlar bu partinin genel başkanlığına bile oynamaya kalkışmıştır. 
Velhasıl keskin bir sermaye yanlısıdır. TRT Genel Müdürü olana dek sağın 
bütün kesimlerinden saygı görmüş, tümünün ortak adamı olarak ortalıkta 
gezinmiştir. 

Yalçıntaş, planlamada görevli iken hac farizasını her yıl yerine getir
miş, hacdan her dönüşte planlamada başı sıfır numara traş edilmiş olarak boy 
göstermiştir. Amiran Kurtkan gibi yandaşlarını planlamada geçici olar.ık 
i stihdam etmiş, bu kişinin doktora tezine uzmanlarının katkısını sağladık
tan sonra beraberce Mümtaz Soysal davasında bilirkişilik y�arak adam suç': 
lamaya kalkışmıştır. 

Yalçıntaş gerçekten ilginç bir kişidir. Meydanı boş bulunca coşan, 
meydanda başkaları vaıu durmasını bilen, çelişkilerle dolu bir kişi. Ancak 
ne yazık ki balonu sönmüştür. Balonu söndüren, gücünü Anayasa'dan alan 
Danıştay'dır. Gerçekten de Yalçıntaş TRT'deki görevine büyük bir talih
s izlikle başlamış, ardarda iki Danıştay kararı hem kendisini göreve getirenlerin 
henı de kendisinin omuzlarına balyoı gibi inmiştir. Gülbahçesine çevirmeyi 
tasarladığı TRT, Danıştay kararlarından sonra Yalçıntaş için cehennem azabı 
o lmuş, pabucun pahalı olduğunu görerek hesap sorulmasından kaçmıştır. 

Yalçıntaş, yaptığı bu hesaplar sonucundadır ki TRT'yi etliye süt!üye 
dokunmadan, "dostlar alışverişte görsün" cinsinden yönetmek zorunda 
kalmıştır. O kadar ki, TRT'de yer kapmak için kuyruğa giren komandolar, 
çember sakallılar ve sermayenin adamları Yalçıntaş'daniş yerine nasihat alma 
d urumunda kalmışlardır. 

TRT ise "komünistlerle dolu olduğundan" bazı programlara Genel 
Müdür'ün eli uzanamamış, bu nedenle sağ kesim Yalçıntaş'a karşı ayaklanmış
t ır. Bu konuda bir kısım ilerici basın da yanıigıya düşmüş ve Yalçıntaş'ı 
gerçekten tarafsızmış gibi gösteren fikirler ortaya atılmaya başlanrrıışıır. 

ş u gerçeği görmekte yarar vardır: Eğer Yalçıntaş TRT'si sağın sesi 
ve karargahı olmadı ise, TRT yayınları MCnin istediği biçimde gerçekleşme
di ise bunun nedeni yasa dışı işgalci Genel Müdürün dürüstıüğü ya da taraf
sızlığı değil, Danıştay'ın iki adet iptal k."rıdır. TRT Genel Müdürü Yalçıntaş 
ilc Planlama'daki takunyalı ekibin Yalçıntaş'ı, Soysal davasının "tarafsız" 
bilirkişisi Yalçıntaş'ı, istanbul Üniversitesinin bunca yıllık sermaye işbirlik
ç isi Yalçıntaş'ı hep aynı kişidir. Bu "tarafcı" kişinin TRT'nin başına geç
tiği gün hidayete erip birdenbire tarafsızlaşıığını düşünmek bile abestir. 

Nevzat Yalçıntaş "kendi gitti ismi kaldı yadigar" misali bir gölge 
gibi gelmiş ve geçmiştir.Yasa dışı olarak kullandığı makam kolduğunda 
o turması veya oturmaması arasında artık fark yoktur. Nasıl olsa hesabını bir 
gün verecektir. 
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renk verilmemeye çalışılan bozgun. par
ti içlerine de nüfuz ediyordu ... 

B unalım temeli üzerinden yürütü· 
i en faşist tırmanma çılgınlık basamaklan 
ç ıkıyordu. 

B aşta Demirel olmak üzere bü
yük sermaye ve gerici müttefikleri cep
h esi sallana sallana bir haftayı daha ta
mamlıyordu. Cehpe bata!!ında cepheci· 
i er biraz daha 

manları ile odasında toplantı yaparken kapı açılıyor ve içeri 
Yalçıntaş'ı ıstanbul'dan telefonla arıyorlar. "Bağlayın" 
taş ve başlıyor kendisini istanbul'd�n ayıran üstadı ile konuşmaya: 

.. ... Üstadım bu adamların Prag'dan geldiklerini 
o lduklarını zannediyoruz... Peşlerindeyiz... Izliyoruz 
sonucu bildiririm üstad ... " 

Yanlarında yapılan bu pervaslZ konuşma uzmanların 
m ıştır. Kimdir bu adam? Daire Başkanı mı? Polis mi, yoksa 
i şte bu şahıs MCnin TRT Genel Müdürü Nevzat Yalçıntaş'dır.YalçıntaŞ'ln 
en büyük özelliği komple sağcı oluşu. MHP yanlısıdır, Başbuğ 
ile yakın ilişkisi vardır. MSP yandaşıdır, hacılarla hocalarla 
ve dışındaki dinci örgütlerle ilişkisi vardır. Ve nihayet AP 
Bir zamanlar bu partinin genel başkanlığına bile oynamaya 
Velhasıl keskin bir sermaye yanlısıdır. TRT Genel Müdürü 
bütün kesimlerinden saygı görmüş, tümünün ortak adamı 
gezinmiştir. 

Yalçıntaş, planlamada görevli iken hac farizasını 
miş, hacdan her dönüşte planlamada başı sıfır numara traş 
göstermiştir. Amiran Kurtkan gibi yandaşlarını planlamada 
i stihdam etmiş, bu kişinin doktora tezine uzmanlarının 
tan sonra beraberce Mümtaz Soysal davasında bilirkişilik 
lamaya kalkışmıştır. 

Yalçıntaş gerçekten ilginç bir kişidir. Meydanı 
meydanda başkaları vaıu durmasını bilen, çelişkilerle dolu 
ne yazık ki balonu sönmüştür. Balonu söndüren, gücünü 
Danıştay'dır. Gerçekten de Yalçıntaş TRT'deki görevine 
s izlikle başlamış, ardarda iki Danıştay kararı hem kendisini 
henı de kendisinin omuzlarına balyoı gibi inmiştir. Gülbahçesine 
tasarladığı TRT, Danıştay kararlarından sonra Yalçıntaş için 
olmuş, pabucun pahalı olduğunu görerek hesap sorulmasından 

Yalçıntaş, yaptığı bu hesaplar sonucundadır ki TRT'yi 
dokunmadan, "dostlar alışverişte görsün" cinsinden 
kalmıştır. O kadar ki, TRT'de yer kapmak için kuyruğa 
çember sakallılar ve sermayenin adamları Yalçıntaş'daniş 
d urumunda kalmışlardır. 

TRT ise "komünistlerle dolu olduğundan" bazı 
Müdür'ün eli uzanamamış, bu nedenle sağ kesim Yalçıntaş'a 
t ır. Bu konuda bir kısım ilerici basın da yanıigıya düşmüş 
gerçekten tarafsızmış gibi gösteren fikirler ortaya atılmaya 

ş u gerçeği görmekte yarar vardır: Eğer Yalçıntaş 
ve karargahı olmadı ise, TRT yayınları MCnin istediği biçimde 
di ise bunun nedeni yasa dışı işgalci Genel Müdürün dürüstıüğü 
sızlığı değil, Danıştay'ın iki adet iptal k."rıdır. TRT Genel 
ilc Planlama'daki takunyalı ekibin Yalçıntaş'ı, Soysal davasının 
b ilirkişisi Yalçıntaş'ı, istanbul Üniversitesinin bunca yıllık 
ç isi Yalçıntaş'ı hep aynı kişidir. Bu "tarafcı" kişinin TRT'nin 
tiği gün hidayete erip birdenbire tarafsızlaşıığını düşünmek 

Nevzat Yalçıntaş "kendi gitti ismi kaldı yadigar" 



• B irinci Olağan Genel Kurulunuz 
da gösterdi ki, memurlar büyük ölçü
de TüM-DER çatısı altında öıgütleni
y or. Bu olgunun nedenleri üzerinde
ki düşüncelerinizi açıklar mısınız? 

- TOM-DER 20 Ocak 1975 günü 
k uruld�. O günden bu yana geçen 
o n ayda 60 il ve ilçede örgütlenen 
TOM-DER, 10 bini aşkın üyeyi çatısı 
a ltında topladı. Hemen hemen her 
gün yeni bir şube açılıyor, yüzler
ce memur üyelik için başvuruyor. 
Hiç kuşkusuz bu hızlı gelişim tek nede
ne dayanmıyor. 

Türkiye 'nin dışa ba!!ımlı kapita
l izminin,özellikle 1950'Ierden bu yana 
g österdi!!i gelişim, sınıflararası çelişki
yi keskinleştirirken, memurlann burju
vazi ile olan çelişkilerinin de belir· 
ginleşmesine neden oldu. özellikle 1950' 
lerden bu yana memurların hızla yoksul
laştı!!ını ve aldı!!ı ücretle geçinemez 
duruma düştü!!ünü görüyoruz. Ekono
m ik ve sosyal sorunlarına tek baş
larına çözüm bulamıyaca!!ını kavrayan 
memurlar öncelikle örgütlenmenin gere
!!ini anladılar. 

TUM-DER GENE L  BAŞKAN! ERHAN TE ZGÖRıUN 
YliRUYliŞ'E ÖZE L  DE MECİ 

ÖNÜMÜZDEKi iLK HEDEF, 

KATSAYNIN ARDRILMASIDIR 

B u somut gerçekten yürüyen me
m udarın, TOM-JER çatısı altında öıgüt
lenmeyi ye!!lemesi ise bir rastlantı de
it iL. Günümüz Türkiye'sinde politize 
olan kitleler soyut slogan muhalefetin
den çok, somut sorunlara somut çözüm. 
ler getiren, bu sorurılann bütünle olan 
baRlarını vurgulayan bir muhalefetten 
yana. Bu aynı zamanda demokratik kit
le örgütlerinin, öncelikle kitle tabanı· 
nın mesleki sorunlarına sahip çıkma 
z orunluluRunun da bir sonucu. 

Bu do!!ru demokratik kitle örgü
tü anlayışından hareket eden TOM-DER 
kendinden önce ve bemen sonra kuru
lan memur kuruluşlarını çok kısa 
zamanda geri bırakmış ve hızla örgütle
n erek, Türkiye 'nin tek ve güçlü me
mur örgütü oldu!!unu ispatlamıştır. 
TOM-DER memurun somut sorunları
nı ön plana çıkarırken, bu sorunların 
bütünle olan baRlarını da açıklamış ve 
bu yolla kitle tabanına bilinç taşımayı 
bir görev bilmiştir. 

A ncak, egemen güçlerin memur
ların örgütlenmesinden telaşlandı!!ı da 
bir gerçek. Faşizan tırmanış içindeki 
i ktidar, örgütlenmeyi engellemek ve 
memuru sindirmek için TOM-D_ER yö
netimini ve eylemlerini baskı altında 
tutuyor. İstanbul'da MEY AK 'a hayır 
afışlerini toplatıyor, Merkez Yürütme 
Kurulu üyelerini süriiyor. Tüm bunlara 
karşın, TOM-DER büyüyor, gelişiyor. 
Bunda, hiç kuşkusuz, TOM-DER üyele
rinin, örgütlü mücadeleye olan inanç la
rının payı büyük. 

• B u  anti,demokratik uygulamalar 
ve faşizan baskılar karşısında TüM-DER 
nasıl bir mücadele sürdürüyor? 

- Türkiye'de anti-demokratik uy
g ulamalann ve faşizan baskılann tüm 
emekçi sınıf ve tabakalar üzerinde 
yoj!unlaştınldı!!ını biliyoruz. öncelikle 
bu tür uygulamalann, egemen güçlerin, 
politize olan ve hızla 'örgütlenen kitle
l erden duyduRu korkunun bir ifadesi 
olduRunu belirtmek isterim. Korkunun 
verdi!!i telaş içinde faşizan tırmanışı
nı sürdüren ve açık faşizmden yana a!!ır
lı!!ını koyan iktidara karşı, örgütlenme
n in gücünü artıncı yönde çaba harca
m ak gerekiyor. Demokrasinin sınıda
rını genişletme yönünde mücadele veren, 
m esleki esasa göre kurulmuş tüm de
m okratik kitle örgütlerinin somut sorun
lar etrafında eylem birli!!ini ve kitle 
d este!!ini sa!!lamak, egemen güçlere 
k arşı en etkin mücadele biçimi olarak 
görülüyor. 

Demokratik kitle örgütlerinin kendi 
i ç bünyelerinde de yaygın ve etkin bir 
güç olma zorunlulukları vardır. Yay
gın bir kitle deste!!i gereklidir. 12 
M art 1971 faşizminden DİSK'in asga
ri yarayla çıkan bir demokratik kitle 
örgütü olmasının nedenleri üzerinde du
r ulmalı ve bu olgudan gerekli ders 
alınmalıdır. Yaygın kitle deste!!i ise 
somu t sorunlardan hareketle sa!!lana
b ilir. Demokratik kitle örgütlerinin 
MEYAK mücadelesi, örnek bir eylem
birli!!i olarak tarihe geçecektir. 

• Geleceğe yönelik çaLışmalannız 
hakkında açıklamalarda bulunur musu
n uz? 

TOM-DER 'in şimdiye kadar iz
ledi!!i, bütünden sc ""t olmayan somut 
s orunlara yönelik çizgisi, bütünle ba!!
ları da kurularak sürdürülecektir. Bu 
tür bir mücadelenin zorluIunu biliyo
ruz. Çalışmak, araştırmak gerekiyor. 
A ncak bildiRimiz bir gerçek de egemen 
güçlerin sürekli açıklar verdieı ve 
vermek zorunda oldu!!u. Bunlan deler
i endirmek gerekiyor. Sendikal haklara 
kavuşmak, kitle tabanının ekonomık 
ç ıkarlarını savunmak için gerekli. Ancak, 
b iz burjuvazinin çıkardıRı yasaların ve 
k ararlann boşluklarından yararlanarak, 
tabanımlZm ekonomik çıkarlannı savu
nabiliriz. TOM-DER geçmişte bunun 
örneklerini verdi. 39 aylık maaş fark
ı anDı :Jtlesine ilk duyuran ve girişim
de bulunan TOM-DER oldu. Yanlış 
vergi uygulamasına karşı çıkarak üye
si olsun olmasın tüm memudarı uyardı. 

Ş imdi önümüzdeki aylarda önemlı 
b ir mücadele, TOM-DER 'i ve her zaman 
eylem bidiiti yaptı!!ı, demokratik kitle 
ö rgütlerini bekliyor. Bütçenin Meclis
lere iletilmesiyle, memurun hızla artan 
hayat pahalılıitı karşısında mutlaka 
b üyük ölçüde artırılması gereken kat
sayı sorunu gündeme giriyor. Her zaman 
toplu sözleşme hakkımızı alaca!!ımlZdan 
söz ediyoruz. Katsayı artırılmasıru me
m urun toplu sözleşme hakkı olarak de
!!erlendirip o do!!rultuda mücadele ver
mek gerekiyor. Grev hakkımız olmasa 
d a bu soruna demokratik a!!lrlı!!ımlZl 
k oyınalıylZ. 

SERMAYEYE ACIK OTURUM 
Geçti!!iniz hafta TRT t elevizyo

Illnca düzenlenen bir açık olurum bir 
çok bakımdan ilginçti. Açık.oturumun 
özeUikle oturuma katılanlardan SakıpSa. 
bancı için hazırlandıltı açıkça belli olu
yordu. Bunun dışında, Sabancı'nın yanı
na garnitür kabilinden katılan, tümü de 
ııerrnayeden yana bir kaç "bilim adamı" 
katılıyordu açık oturuma. 

Açık oturumda dikkati çeken 
bir başka nokta da, açık oturumu sunan 
kişinin tavrı idi. S unucu, açık oturumu 
yönetmenin dışında bir de Salianeı'nın' 
kendini rahat hissetmesi için elinden ge· 
leni yapmakla görevli idi. Sabancı'ya na
.. 1 sorular sorulabileceğini Sabancı'ya 
danışarak çıkartmaya çalışıyordu. Bü· 
!ün burıların yanısıra, açık oturumu il
ginç kılan bir başka yön de CHP ikti
darı dönemi dahil TRT televizyonunda 
DİSK 'e ilk kez yer veriliyor olması idi. 
Ayrıca, Türk-Iş de DISK 'le ilk kez bir 
açık oturumda yan yana oturmayı kabul 
etmiş oluyordu. 

Böyle bir açık oturuma Kemal 
Türkler'in ça!!r�ış nedeni olarak akla ilk 
gelen, oturuma katılan sermayenin ağır 
toplarına Türkler'i harcatmak çabasıy
dı. Her şeye ra!!men Türkler ilk kez eli
ne geçen böyle bir fırsatı iyi de�erlendi
rebilirdi. Ancak Türkler'in sermayenin 
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sözcüleri karşısında bunu başaramadı!!ı 
görüldü. özellikle sosyalist aydınlarla a· 
ilisi oldukça bozuk bulunan Türkler'in, 
sermayenin güvenilir adamı Vural Savaş' 
a sürekli olarak "kardeşim", "hocam" 
diye yaklaşması yadırgandı. DISK 'Ii işçi 
lerin Vural Savaş'a aynı itibarı göstere
cekleri bizce çok kuşkulu. 

Kemal Türker'in özel itibar gös
terdiği Vural Savaş 'ın açık oturumda or. 
taya koyduj!u görüşe göre, işçi �e halk 
arasında bir çelişki bulunmaktadır. 'Ve 
halk bu açık oturumda tem�i1 edil�e
mektedir. Savaş 'ın bu çok "ilgiııÇ" gö· 
rüşüne Halil Tunç bile kendi ölçüleri i
çeriSinde cevap verirken, Kemal Türkle
rin hiç üzerine gitmemesi oldukça yadır_ 
gandı. 

Toplantının içeri!!inden çıkan en 
ilginç sonuçlar bunlar. Vural Savaş uzun 
gevelemeler sonucunda baklayı altzından 
çıkardı ve Türkiye için Japon modeli kal
kınmayı örnek gördüi!ünü açıkladı. öte· 
ki "bilim adamları" ise uzun uzun konu. 
şarak hiç bir şey söylememenin güzel ör
neklerini verdiler. 

Toplantıda dikkati çeken en i1-
&lnç noktalardan biri de en hazırlıklı ve 
başarılı konuşmacının Sakıp Sabancı 0-
uşuydu, Yine de Sabancı'nın böylesine 
açık oturuinlarda boy göStermesi bir 8n-

-

Jamda sennayenin içinde bulunduğu bu
nalımı ve çözümsüzlüi!ü simgelemekte
dir. Bir ülkede sermaye sınıfı gerçekten 
güçlü ise bu sınıfın mensuplan genellikle 
böyle açık oturumlarda boy gösteremez
ler. Sermayenin görüşlerini aktancak, 
savun8cak "tarafsız bilim adamları" hat
ta sendikacılar yaparlar bu işi. Oysa Tür_ 
kiye'de sermayenin bunalımı, sennaye
darları bizzat televizyonda boy gösterme. 
ye zorluyor, 

Toplantı hakkında söylenecekler 
lıınlar. Son bir nokta daha: Kemal Türk
Ier'in hakkını yememeli.Sendika aealı
ğından ve sendika ağalarının kötülükle
rinden dem vuran Sabancı'nın lafıru aezı 
na tıktı1'Sendika ağalı!!ı iyidir, kötüdür, 
ıma sermaye ağalılı gibi babadan kalma 
lir miras deRildir. " 
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TÜM - DER KONGRESi : 

MÜCADELE SÜRECEK 

Tüm Memurlar Birleşme ve Da· 
yanışma Derneği ( TOM·DER ) Birin· 
ci Olağan Genel Kurulu 22 Kasım 
1975 günü yapıldı. Şube genel kurul
larını tamamlayan il ve ilçelerin dele
geleri ile kongresini henüz yapmamış 
şubelerin temsilcileri Genel Kurula ka
t ıldı. Genel Kurul Başkanlığına TOTED 
Genel Başkanı Osman Aybers seçildik. 
ten sonra , açış konuşmasını Merkez 
Y üriitme Kurulu adına Genel Başkan 
yardımcısı Erhan Tezgör yaptı. 

D aha sonra konuk konuşmacda· 
ra söz verildi. Ilk konuşmayı TSıp 
Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz yaptı. 
Kaçmaz konuşmasında Türkiyenin ge· 
nel durumuna dei!indi ve memurların 

haklı taleplerinin yanında olduklarını 
belirtti. 

A ynı gün lı Temsilcileri Toplan· 
tısı bul�nduğundan TOM·DER Genel 
k uruluna katılamayan Tİp genel baş
kanı Behice Boran Genel Kurula bir ba· 
Ş arı mesajı yolladı. 

CHP Genel Başkanı Bülent Ece· 
vit ise Genel Kurula katılamayacağı· 
n i belirterek bir milletvekilini genel kuru· 
lu izlemek üzere görevlendirildi. 

D aha sonra kürsüye gelen Anka· 
ra Belediye Başkanı Vedat Dalokay ö· 
zellikle MEY AK konusuna geniş yer ve
rerek kalbinin memurlarla beraber ol
duğunu , konuyu CHP parti meclisi
n e getireceğini, orada memurlann bu 
haklı isteğini sonuna dek savunaca-
ğ ını ve bundan sonra karara varaca· 
ğ ını bildir�i. 

-
M EYAK KIME 

B i r  MEYAK var. 800 bin memurun aylıklarının % S'j yasaların kurul 
masını öngördü�ü kuruma yalırılmak üzere toplanıyor. Memurlara ek sosyal 
güvenlik sağlayacak yasalara göre. Ama ortada böyle bir kurum yok. 5 yıl' 
d an beri kurulmamış. Acelesi de yok. Çünkü sermayeye bu biçimiyle de k ay· 
nak sağlıyor. Toplanan 5 m ilyar lirar.m 940 mi lyon lirası hazine tahvillerine, 
8 70 milyon lirası da D evlet Yatırım Bankasınagitmiş.Fonda kalan, Bakanın a· 
ç ıklamasana göre 280 milyon lira. Gerideki milyarların hesabını verecek kimse 
de yok. 

H azine tahvil leri bütçe açıklarının kapatılmasında kullan�ır. Bütçe a· 
ç ıklarl, önce gelirlerin azlı�ından doğar. Vergilendirilmeyen kesimler vardır. 
Tarım, karayolu taşımacılığı gibi. önemli oranlarda vergi kaçakçılı�ı vardır. 
I hracatta vergi iadesi, gümrük muafll�t ya da indirimi gibi teşvik tedbirleri 
vardır. Ki yalmzca bu yolla özel girişime bütçenin % 12'si verilir. Bu sayı 
1972 yılında 6,2 mi lyara ulaşmı,tır. Böylece Bütçe gelirlerinin önemli bir bö' 
lümünü oluşturan vergiler baRLŞlamr, özel girişime. Vergi yükü de ulusal gelir
d en en düşük payı alan kesim olan aylık h-ücretli lerde kalır. Vergi gelirlerinin 
% 66'sml bu kesim karşılar. 

HER ŞEY SERMA YE IçiN 

Bütçe açıklarının öteki nedeni bütçe giderlerinin çokluğudur. özel 
k esime aktarrhalar bütçe giderlerinin artması biçiminde ortaya çıkar. Her 
y ıl bütçenin yarıya yakını transfer harcamaları yoluyla borç ödemelerine, fai7. 
öd.melerine ve Kamu Iktisadi Te�ebbüslerine (K I T )  gider. Bütçeden önemli 
pay alan KIT'ler parayı bütçe açık larını karşılamakta kullanırlar. KIT'ler ne' 
den açık verirler? En başta fiyat politikaları yüzünden. özel kesime dolaylı 
para aktarımı demek olan düşük arn malı fiyatı uygulama.ı yüzünden T .  Demir 
Çelik Işletmelerinin karı 1975 yılında bir önceki yıla oranla i milyar lira azal' 
m ıştır. Su paranın önemli bir bölümü aracılara, tüccarlara, müteahhitlere git
m i ştir. 

M emur ve i,çilerden kesilen paraların özel keıime aktarımı yalnız
ca Hazine tahvilleri aracılğıyla o lmaz. Devlet Y atırım Banka.ı da bu yolda ö' 

�emli ııörevler üalenir. 
D evlet Yatırım Bankası 1974 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu, Me· 

yak ve Emekli Sandığından yaklaşık olarak aldığı 15 milyar lirayı Polsan, AEG 
E t i ,  . . . . . . . . . . . . . .  gibi özel girişime yatırmıştır. 

Memur ve işçilerden alınan paralar yalnızca bu yolla özel girişime ak
tarılmaz. Memur ve iliçilerden sosyal yardım amacıyla kesilen paralar sanayi
c i ye kredi olarak gitmek üzere tahvil a lımlarına. bankalara yatırıhr. 

ANAYASA VE HUKUK AÇıSıNDAN . 

I şin bir de hukuksal yönü var. 1970 yılında yürürlüğe giren ya .. tüm 
devlet memurlarından % 5 Meyak kesintisi yapılacaR ını, bu paraların en geç 
b i r  yı l  içinde kurulacak Memur Yardımlaşma Kurumuna aktanlmak üzere bir 
fonda toplanacağını öngörmüştür. Aradan beş yıl  geçmiş, böyle bir kurum k u' 
rulamamıli, kesintiler de yaAI dayanaRını yitirmi,t.ir. 

Devlet, çalılf8nların &Osyal lüvenliRini &8Q'lamak, bunun için gerekli 
ö nlenıleri a1makla y ükUmıüdür. Bu nedenle ek 80syal ıigorta adı altında memur 

TöB·DER adına kürsüye gelen 
Avni Erakalın, Türkiyede can güven
liğinin kalmadığını sermayenin hızla 
örgütlendiğini belirttikten sonra demok
rasinin sınırlarını genişletm� mUcade 
i esinde aydınların birleşmeleri zorunlu -
1uğuna değindi. sendikal hakların 
mutlaka alınması gerektiğini de vurgu
layan . Erakalın, TOM·DE R 'in olum
lu çalışmalarını sonuna dek destek· 
l eyeceklerini söyledi. 

D aha SOnra söz alan Tüm 
I ktisatçılar Birliği Genel Başkanı Ay_ 
d ın Köymen örgütlenmenin zorunluluğu_ 
na dikkati çekerek devletin egemen 
güçlerin elinde olduğunu belirtti. 

Tüm Öğretim üyeleri Derneği 
·G enel Başkanı Cevat Geray, TOM· 
D E R 'in MEYAK konusunda Iıaşlattı
ğ i mücadelenin demokrasinin sınırla· 
r ının genişletilmesinde önemli bir adını 
o lduğunu belirttikten sonra demok
ratik kitle örgütlerinin Caşizan eği
l imlere karşı çıkması gerektiğini vurgu
ladı. 

S ayıştay Denetçiler kurulu baş
k anı Musa özdemir ise örgütlenme
nin önemine ve örgütler arası işbirli
ğ inin gereğine dikkati çekti. 

Konukların konuşmalanndan 
sonra Çalışma raporunun oku nmasına 
geçildi. Çalışma raporu dünya ve 
Türkiye sorunlarına' değiniyor ve bu ge
nel çerçeve Içinde memurun yerini 
belirliyordu. Genel kurula katılan dele
geler çalışma raporu üzerinde genel· 
l ikle yapıcı ve olumlu eleştirilerde bulun
dular. 

Y apılan seçimlerde, eski Merkez 
Y üriitme Kurulunun önerdiği liste bü
yük bir çoğunlukla desteklendi. YÖ
netim kurulunun 24 Kasım 1975 gü
nü yapılan - toplantısında ise Genel 
B aşkarılığa Erlıan Tezgör,yardınıcılıi!l' 
na da Izzet Ararat oy birliği ile seçiı· 
d iler. 

Y önetim K uru'lu basına yaptılıı 
açıklamada ise TOM·DER 'in anti de· 
m okratik baskılar. ve (aşizan tırına
n ış. karşı mücadele edeceği l!elirtil· 
d i. 

CALISIYOR 
- -

l ardan para kesilmesi Devletin kendi görevini memura yüklernesi anlamını ta· 
ş ır ,  Anayasanın sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmaz. 

A yrıca, Devlet Memurları yasası tüm memurlardan Meyak kesileceği
ni öngörmüş ama birinci maddesi nde, getirdi�i istisna ile de genel ve katma 
bütçeli dairelerden aylık alan kimi memurları kapsamına almamıştır.Böylece 
A nayasanın" kamu hizmetlerini asli ve sürekli olarak görenlerin devlet memu
ru 'i olduğu hükmü bir kenara itilmiş, bir bölüm memurdan Meyak kesintisi 
yapılırken Anayasaya aykırı olarak, yasa kapsamı dışında b ırakılan bir bölü' 
münden kesilmemiş, Anayasanın eşitlik i lkesiyle de çelişki ye düşülmüştür. 
M eyak bir n imetse , tüm memurların yararlanması gerekirdi. 

SÖZDE SOSYAL GÜVENLIK 

M emurların sosyal güvenliklerini sağlama gere�iyıe bir Emekli Sandı
R'ı kurulmuş, memurlardan 0 ,  sosyal güvenlikleriıliçin k�silen paralar, memurla
rın yaşadıkça bir gecesinin geçiremeyece�i üstelik büyük çogunluRu zaru 
eden, memurun sırtına yük olan Tarabya, Efes, Çelik, B .Ankara, Hilton gibi o· 
t �l1ere yatırılmıştır. Yalnızca B. Ankara otelinin 1975 yılı ı.ararı i milyar lira
d ır .  

ı şçilerin sosyal güvenlik leri i ç i n  bir Sosyal Sigortalar Kurumu k urul
muş, toplanan paraların % lI'i bankalara, % 5 7 'si de tahvii lere sermaye kesimi
n i n  finansmanını saRlamak üzere yatırılmıştır. üstellk gülünç fabderle. 

Bir Ordu Yardımlaşma Kurumu kurulmuş toplanan paralar Reno , p i· 
relli .......  gibi yatırımlarıyla tekelci sermayenin emrine verilmiştir. 

Bunlar yetmez gibi memurların sosyal güvenliklerini sa�layacağız di
y e  kesintisinden başka birşeyi olmayan MEY AK, işçi lerinsosyal güvenliklerini 
saR'layacaRız diye lV A K  k urma girişimlerinin sermaye kesimine yeni finans
man kaynakları sa�lamaktan öte bir anlamı olamıız. 

A maç, �alışanlara sosyal güvenlik sağlamak da deRildir. Devlet Me· 
m urları yasasında sosyal haklar ve yardımlar bölümündE" sayılan Mcyak'dan 
başka haklar da vard ır. Bunlaran uygulanması tüzüklerin çıkarılmasına b ırakıl
mış, bugüne de�in de bu tüzükler çıkarılmamıştır. Emekli Sandı ğ ı  Kurumu' 
nun memur yararına çalışması saalanmamıştır. S S K , işçilerin sosyal güven
i ikleri için kurulmuştur. sermayenin ağından kurtulamaması için kendi haıta
nelerinde kullanacağı itacı yapma izni b i le verilmemiştir. Tüm bunlar göster
mektedir ki, memura ek sosyal güvenlik sağlama amacı samimi deRildir. Amaç 
k imiç evrelcreçalışanların sırtından ucuz sermaye sağlamaktır. Mevcut sistem i ·  
ç inde bu tür kurumların çalışanlar ve halk yararına kullanılmasıo lanaksızdır. 
Henüz ne olduğu ve nI' o lacagı bile saptanamamış bulunan soyut halk sektörü 
kı avramı uğruna bu hukuk dışı haksız UYKulamanın savunulması bu ronları u
cuz kredi o larak kullananların t.ezi ile eş anlamlı olmaktadır. 

ENFLASYON YARATıR MI ? 
Bir dr, tüm memurların aylıklarından yasalara da aykırı olarak kesi

len paralarını gpri ist('melcri enflasyon yarataca�ı gerek�'esiyle haksız görülü' 
yor.tnsanca yaşama hakk ındanbile yoksun bırakılan memur, bir de enflasyon 
suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. MC hükümetinin yalnız Aifustos orta' 
ları ile Eylülün ilk yarısında emisyon hacmini 4 mi lyar lira artırması, bunu 
seçim yatırımlarında kullanmaıı ('nrıasyon nf"deni olmuyor da memurun 
öz parasını istemesi mi enflasyon yaratıyor? 
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konuşmacda· 
konuşmayı TSıp 

Kaçmaz yaptı. 
Türkiyenin ge· 

memurların 

duğunu , konuyu CHP parti meclisi
n e getireceğini, getireceğini, getire orada memurlann bu 
haklı isteğini sonuna dek savunaca-
ğ ını ve bundan sonra karara varaca· 
ğ ını bildir�i. 

-
EYAK EYAK EY KIME 

var. 800 bin memurun aylıklarının % S'j yasaların kurul 
kuruma yalırılmak üzere toplanıyor. Memurlara ek sosyal 

yasalara göre. Ama ortada böyle bir kurum yok. 5 yıl' 
Acelesi de yok. Çünkü sermayeye bu biçimiyle de k ay· 

5 m ilyar lirar.m 940 mi lyon lirası hazine tahvillerine, 
vlet Yatırım Bankasınagitmiş.Fonda kalan, Bakanın a· 

milyon lira. Gerideki milyarların hesabını verecek kimse 

eri bütçe açıklarının kapatılmasında kullan�ır. Bütçe a· 
azlı�ından doğar. Vergilendirilmeyen kesimler vardır. 

taşımacılığı gibi. önemli oranlarda vergi kaçakçılı�ı vardır. 
gümrük muafll�t ya da indirimi gibi teşvik tedbirleri 
yolla özel girişime bütçenin % 12'si verilir. Bu sayı 

lyara ulaşmı,tır. Böylece Bütçe gelirlerinin önemli bir bö' 
vergiler baRLŞlamr, özel girişime. Vergi yükü de ulusal gelir

kesim olan aylık h-ücretli lerde kalır. Vergi gelirlerinin 
karşılar. 

HER ŞEY SERMA YE ŞEY SERMA YE ŞEY SERMA IçiN 

açıklarının öteki nedeni bütçe giderlerinin çokluğudur. özel 
bütçe giderlerinin artması biçiminde ortaya çıkar. Her 

bütçenin yarıya yakını transfer harcamaları yoluyla borç ödemelerine, fai7. 
Iktisadi Te�ebbüslerine (K I T )  gider. Bütçeden önemli 

bütçe açık larını karşılamakta kullanırlar. KIT'ler ne' 
başta fiyat politikaları yüzünden. özel kesime dolaylı 

olan düşük arn malı fiyatı uygulama.ı yüzünden T .  Demir 
karı 1975 yılında bir önceki yıla oranla i milyar lira azal' 

önemli bir bölümü aracılara, tüccarlara, müteahhitlere git

i,çilerden kesilen paraların özel keıime aktarımı yalnız
aracılğıyla o lmaz. Devlet Y atırım Banka.ı da bu yolda ö' 

Yatırım Bankası 1974 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu, Me· 
Sandığından yaklaşık olarak aldığı 15 milyar lirayı Polsan, AEG 

girişime yatırmıştır. 
lerden alınan paralar yalnızca bu yolla özel girişime ak

iliçilerden sosyal yardım amacıyla kesilen paralar sanayi
ek üzere tahvil a lımlarına. bankalara yatırıhr. 

ANAYASA VE HUKUK AÇıSıNDAN . 

hukuksal yönü var. 1970 yılında yürürlüğe giren ya .. tüm 
% 5 Meyak kesintisi yapılacaR ını, bu paraların en geç 

r ının genişletilmesinde önemli bir adını 
o lduğunu belirttikten sonra demok
ratik kitle örgütlerinin Caşizan eği
l imlere karşı çıkması gerektiğini vurgu
ladı. 

Y önetim 
açıklamada ise 
m okratik baskılar. 
n ış. karşı mücadele 
d i. 

CALISIYOR 
- -

l ardan para kesilmesi Devletin kendi görevini memura yükle
ş ır ,  Anayasanın sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmaz. 

A yrıca, Devlet Memurları yasası tüm memurlardan 
ni öngörmüş ama birinci maddesi nde, getirdi�i istisna ile de 
bütçeli dairelerden aylık alan kimi memurları kapsamına almamış
A nayasanın" kamu hizmetlerini asli ve sürekli olarak görenlerin 
ru 'i olduğu hükmü bir kenara itilmiş, bir bölüm memurdan 
yapılırken Anayasaya aykırı olarak, yasa kapsamı dışında b ı
münden kesilmemiş, Anayasanın eşitlik i lkesiyle de çelişki 
M eyak bir n imetse , tüm memurların yararlanması gerekirdi. 

SÖZDE SOSYAL GÜVENLIK 

M emurların sosyal güvenliklerini sağlama gere�iyıe 
R'ı kurulmuş, memurlardan 0 ,  sosyal güvenlikleriıliçin k�silen paralar, memurla
rın yaşadıkça bir gecesinin geçiremeyece�i üstelik büyük 
eden, memurun sırtına yük olan Tarabya, Efes, Çelik, B .Ankara, 
t �l1ere yatırılmıştır. Yalnızca B. Ankara otelinin 1975 yılı ı.ararı 
d ır .  

ı şçilerin sosyal güvenlik leri i ç i n  bir Sosyal Sigortalar 
muş, toplanan paraların % lI'i bankalara, % 5 7 'si de tahvii lere 
n i n  finansmanını saRlamak üzere yatırılmıştır. üstellk gülünç 

Bir Ordu Yardımlaşma Kurumu kurulmuş toplanan 
relli .......  gibi yatırımlarıyla tekelci sermayenin emrine verilmiştir. 

Bunlar yetmez gibi memurların sosyal güvenliklerini 
y e  kesintisinden başka birşeyi olmayan MEY AK, işçi lerinsosyal 
saR'layacaRız diye lV A K  k urma girişimlerinin sermaye kesimine 
man kaynakları sa�lamaktan öte bir anlamı olamıız. 

A maç, �alışanlara sosyal güvenlik sağlamak da deRildir. 
m urları yasasında sosyal haklar ve yardımlar bölümündE" sayılan 
başka haklar da vard ır. Bunlaran uygulanması tüzüklerin çıkarı
mış, bugüne de�in de bu tüzükler çıkarılmamıştır. Emekli 
nun memur yararına çalışması saalanmamıştır. S S K , işçilerin 
i ikleri için kurulmuştur. sermayenin ağından kurtulamaması 
nelerinde kullanacağı itacı yapma izni b i le verilmemiştir. Tüm 
mektedir ki, memura ek sosyal güvenlik sağlama amacı samimi 
k imiç evrelcreçalışanların sırtından ucuz sermaye sağlamaktır. 
ç inde bu tür kurumların çalışanlar ve halk yararına kullanılmasıo
Henüz ne olduğu ve nI' o lacagı bile saptanamamış bulunan soyut 
kı avramı uğruna bu hukuk dışı haksız UYKulamanın savunulması 
cuz kredi o larak kullananların t.ezi ile eş anlamlı olmaktadır. 

ENFLASYON YARATıR MI ? 
Bir dr, tüm memurların aylıklarından yasalara da aykırı 

len paralarını gpri ist('melcri enflasyon yarataca�ı gerek�'esiyle gerek�'esiyle gerek�



VERGI YÜKÜ 
CALISANLARıN 

- -

sıRTıNDA 

Vergi yUkü, devletin aldığı v"rgilerin illke 
ekonomisi içindeki yerini, ağırlığını belirlemek
te kullanılan bor kavram. Birkaç biçimde ölçüle
biliyor. Bınlardan birisi, v"rgiler toplamını 
milli gelire bölmek. Türkiye'de 1972 yılında, bu 
yoldan heıı,aplanan vergi yükü % 17 dolayında idi. 
Bı, gelişmiş kapitalist ülkelere oranla oldukça 
d'.lşük. Vergilerin milli geııre oranı ABD'nde 

yolu yüksek gelırlilerin tUkettiği lüks ttiketim 
mallarını yUksek oranlarda vergilemek. Üstelik, 
dolaylı vergilerin yükünü yüksek gelirli grupla
ra doğru kaydıracağın:lan vergi adaletini sağla
mada da etken bir yol. Son yıllardaki gelişmeler 
Türkiye'de bu yola gldllmediğini gösteriyor. 
197i'den bu yana dolaysız vergilerdeki artış sü
rekli olarak milli gelir artıŞının gerisinde kaldı. 
Ayrıca, aradaki fark giderek artıyor. çünkü, 
Türkiye'de mallardan alınan vergilerin yükü şu 
ker ve sigara gibi maddelerin üzerinde. Iilks 
tUketim maddelerinde değil. Bı vergilerin yU
kUnü dar geıırıııerin taşıdığına şüphe yok. 

yarı aştığı ve imalat sanayii özel kesimin bunda
ki payının 1 , 6 milyar olduğu Dilnya Bankası ra
porunda yer aldı. 1975 programı ile ilgili çalış
malarda ortaya konduğuna göre ise, 

"Bı yolla yapılan gilmrük vergisi indirim
leri ve muaflıkları 1974 yılı içinde yapılan itha
latın (42 milyar TL'na yakın) % 45'ine yakın olan 
20 mılyar liralık bölUmünü kapsamakta ve hazi
ne bu 20 milyar liralık ithalattan alınması gere
ken ortalama 5 milyar ııra gilmrük vergisini kay
betmiş olmaktadır. " (Cumhuriyet. 30. 12. 974. sı)  

VERGİ İADEsİ VE YATillIM İNDİRİMİ 

% 27. 7, İsveç'de % 27. 9, Awsturya 'da % 2S. 6 
dolayında (1972). Aradakifarkın Türkiye'nin gelir 
düzeyinin düşüklüğU Ile ilgisi yok. Mısır'da kişi 
başına milli gelır Türkiye'dekinin % 60'ı kıldar. 
Vergi yükü Ise % 20'nin üzerinde. Kişi bılşına 
geliri Türkiye kadar olan Zambiya 'da ise vergi 
y'JkU % 39' i  buluyor. Ekonomik kalkınmanın plan- İTJ:lALAT NASIL VERGİLENDİRİLİYOR ? İhracatta vergi iadesi ve yatırım indirimi 
lı olacağı Anayas.ıda yer alan v" plan uygulama- gibi diğer teşvik önlemlerinin de vergi kaybına 
larında kamuya ağırlık tanınan TUrkiye'de, dev- Dolaylı vergilerin çok yavaş artmasının bir yol açtığına şUphe yok. örneğin. 1963'den bu ya_ 
letin malı gilcünUn sınırlılığı ortada. Üstelik, nedeni de ithalde alınan vergilerin çok yavaş na uygulanan ihracatta vergi iadesinde, bazı 
devlet bütçesi sürekli açıklarla karşı karşıya. ilerlemesi. çünkü, 1'iirkiye'de gilmrUk vergi le- UrUnler ihraç edildiğinde, yurtiçinde &Jenmi "  

Bınun şaşılacak yanı yok. E n  azından devle- r i  ithalata oranla çok daha yavaş artıyor. Oysa, Istihsal vergısı, şeker istihlak vergisi, damga 
tin sınıfsal niteliğini bilenler için. ÇUnkU, vergi Türkiye sanayi inin giderek artan dışa bağımlılı- resmi, vb. gibi bir dizi verginin iadesi sözko-
y'JkUnün dUşük olması Türkiye'deki vergı slste- ğının bir sonucu olarak, ithalatı süratle bUyUyor. nusu. İhracatın uygulamadan yararlanan kısmı 

, minin yapısal özelliklerinden kaynaklanıyor. Bı DPT'nda yapılan bir çalışmada bu durum şöyle sUrekli olarak arttı ve son yıllarda % 30'a yak_ 
yapıyı belirleyen ise, toplumdaki sınıfsal yapı, s:ıptanıyor: laştı. Buna bir de ortalama v"rgi iadesi oranla-
bu sınıflar arasındaki gilç llişkileri, egemen sl- '�965 yılı ile 1973 yılı arasında yıllık itha- rının artışı eklenince, Iade edilen vergiler top-
nıfların çıkarları ve devletin bunlar karşısındaki lat hacmi beş tnlslinden fazla bir artış göster- lamında hızlı bır bUyüme görUldü. 1963'de 12 mil-
konumu oluyor. Bırada önemli olan ve unutulma- miştir. Bına rağmen, gilmrük vergisi h,ısılatın- yon TL'lık vergi iadesi' yapılmıştı. 1973'de i mil
ması gereken, devletin, EngelS'in deyimiyle, daki artış 2, 5 misıı çevresinde kalmıştır. Dola- yar 54 milyon liralık. Gene Dünya Bankası rapo
"özünde kapitalist bir makına, kapitalistlerin dev- yısıyla gerçek ve ortalama gilmrük vergisi oranı, runa göre, 1972 yılında yatırım Indlrltnlnin yol 
leti, toplam ulusal kapitalin ideal olarak kişilik- sözkonusu süre içinde % 22, 2'den % lO, 5'e inmlş- açtığı vergi kaybı 1, 4 milyar TL vıı imalat sana
leşmiş biçimi " olduğu. Türkiye'deki vergi siste- tır . . .  GUmrilk vergisi hasılatının vergiıı Ithalata yii özel kesimin payı 783 milyonu hııluyor . ılı 

minin yapısı devletin bu nlteUğlnl açık seçik or- bölilnmesiyle elde edilen gilmrük oranında da bU- rapordaki hesaplara göre teşvik uygulamasının 
taya koyuyor. yük dUşUşler olduğu açı klanmaktadır. 1965 yılın- 1972'dekl maııyeti (vergi kaybı) 6,  3 mılyar TL 

da % 25, 2  olan sözkonusu oran, 1972 yılında % dolayında. Bınun 3, 6 mılyar TL'lık bölUmU özel 
14, 3'e düşmUştUr. "(Cumhurıyet, 3a. ıı. 974, s. 7) kesim imalat sanayiine gidiyor. Aynı yıl Imalat DOLAYLI VE DOLA YSIZ VE RGİLER 

Vergi sisteminin çarpıcı özelliklerinden biri, 
vergi gelirlerinin % 60'lna yakın bır bö!UrnUnün 
dolaylı vergilerden oluşması. Dolaylı vergiler is
ter yurt Içinde üretilen mallardan alınsın, Ister 
ithal edilen mallardan, sonunda ödeyenler tUketl
cıler. ÇünkU, kapitaııstler ödedikleri dolaylı ver
gileri fiyatlar yoluyla tUketiciye yansıtmakta. Bı 
tilr vergilerin ana özelliği ödeyenln geıı r  dUzeyl 
Ile ilişkili olmamaları. Bı nedenle, dolaylı vergi
lerin dUşük gelirlllerin gelirleri Içindeki oranı. 
yUksek gelirl!1ere göre daha yUksek. SözUn kısası, 
gelır dUzeyi arttıkça vergı yükU azalıyor. Bınun 
sonucu olarak da dolaylı vergilerdeki artış geıır
deki artıştan geride kalıyor. Bınu 'önlemenin tek 

Aynı dönemde yasalarla konan gilmrUk ver- sanayiindeki ö�el yatırımların toplamı 7 mılyar 
glsl oranlarında düşüş değil yUkselme giir:lldü- TL dolayında. Bı rakam lar, devletin sınıfsal 
ğUne göre, nedeni başka yerlerde aramak gerek. nlteıığlni, hangi sınıfların çıkarlarını, yararla
Bu neden, özel yatırımları belli alan ve yörelere rını kolladığını, gözettiğini, özel sermaye blrl
çekmek için girişilen teşvik uygulaması. Bı uy- kimine nasıl katkıda bulunduğunu açık seçik orta
gulama uyarınca, bellrll yatırımların gerçekleş- ya koyuyor. 
me sı ıçın gerekli makine-teçhizatın ithaıınde gilm 
rUk vergisi Ile ithalatta alınan diğer vergı ve re- TARIMA SACLANAN MUAFİYET 
simler alınmıyor. Böylece, bir yanda devletin 
vergı kaybı, dığer yanda da sanayici lere fon ak
tarımı ortaya çıkıyor. Bı aktarırnların ve vergi 
kaybının, uygulamaların başladığı 1964 yılından 
bu yana giderek bUyUrnesi , ithalden alınan vergi
lerdeki yavaş artışın temel nedeni. 1972 yılında 
devletin bu yoldan uğradığı vergi kaybının 3 mll-

Dolaysız vergilerdeki durum çok farklı de
ğll. Herşeyden önce tarım geniş ölçüde vergı 
dışı ·kalıyor. 1972'de yeni omlak vergisinin uy
gulanmasına geçildi. Arazi vergisi de bunun kap
samına alındı. Yenıden değerlendırme yapıldı. 
Ancak değerlendirmede mal sahiplerinin beyan-

Vergi yUkü, devletin aldığı v"rgilerin illke 
isi içindeki yerini, ağırlığını belirlemek

kullanılan bor kavram. Birkaç biçimde ölçüle
Bınlardan birisi, v"rgiler toplamını 

gelire bölmek. Türkiye'de 1972 yılında, bu 
heıı,aplanan vergi yükü % 17 dolayında idi. 
lişmiş kapitalist ülkelere oranla oldukça 
Vergilerin milli geııre oranı ABD'nde 

yolu yüksek gelırlilerin tUkettiği lüks ttiketim 
mallarını yUksek oranlarda vergilemek. Üstelik, 
dolaylı vergilerin yükünü yüksek gelirli grupla
ra doğru kaydıracağın:lan vergi adaletini sağla
mada da etken bir yol. Son yıllardaki gelişmeler 
Türkiye'de bu yola gldllmediğini gösteriyor. 
197i'den bu yana dolaysız vergilerdeki artış sü
rekli olarak milli gelir artıŞının gerisinde kaldı. 
Ayrıca, aradaki fark giderek artıyor. çünkü, 
Türkiye'de mallardan alınan vergilerin yükü şu 
ker ve sigara gibi maddelerin üzerinde. Iilks 
tUketim maddelerinde değil. Bı vergilerin yU
kUnü dar geıırıııerin taşıdığına şüphe yok. 

yarı aştığı ve imalat 
ki payının 1 , 6 milyar 
porunda yer aldı. 
malarda ortaya konduğuna 

"Bı yolla yapılan 
leri ve muaflıkları 
latın (42 milyar milyar mil TL'na 
20 mılyar mılyar mıl liralık 
ne bu 20 milyar liralık ithalattan 
ken ortalama 5 mi
betmiş olmaktadır. 

VERGİ İADEsİ VE 

İsveç'de % 27. 9, Awsturya 'da % 2S. 6 
(1972). Aradakifarkın Türkiye'nin gelir 
düşüklüğU Ile ilgisi yok. Mısır'da kişi 

milli gelır Türkiye'dekinin % 60'ı kıldar. 
yükü Ise % 20'nin üzerinde. Kişi bılşına 

geliri Türkiye kadar olan Zambiya 'da ise vergi 
' i  buluyor. Ekonomik kalkınmanın plan- İTJ:lALAT NASIL VERGİLENDİRİLİYOR ? İhracatta vergi 
Anayas.ıda yer alan v" plan uygulama- gibi diğer teşvik önlemlerinin 

kamuya ağırlık tanınan TUrkiye'de, dev- Dolaylı vergilerin çok yavaş artmasının bir yol açtığına şUphe 
letin malı gilcünUn sınırlılığı ortada. Üstelik, nedeni de ithalde alınan vergilerin çok yavaş na uygulanan ihracatta 

bütçesi sürekli açıklarla karşı karşıya. ilerlemesi. çünkü, 1'iirkiye'de gilmrUk vergi le- UrUnler ihraç edildiğinde, 
Bınun şaşılacak yanı yok. E n  azından devle- r i  ithalata oranla çok daha yavaş artıyor. Oysa, Istihsal vergısı, 

tin sınıfsal niteliğini bilenler için. ÇUnkU, vergi Türkiye sanayi inin giderek artan dışa bağımlılı- resmi, vb. gibi bir 
dUşük olması Türkiye'deki vergı slste- ğının bir sonucu olarak, ithalatı süratle bUyUyor. nusu. İhracatın uygulamadan 

yapısal özelliklerinden kaynaklanıyor. Bı DPT'nda yapılan bir çalışmada bu durum şöyle sUrekli olarak arttı 
belirleyen ise, toplumdaki sınıfsal yapı, s:ıptanıyor: laştı. Buna bir de 

sınıflar arasındaki gilç llişkileri, egemen sl- '�965 yılı ile 1973 yılı arasında yıllık itha- rının artışı eklenince, 
çıkarları ve devletin bunlar karşısındaki lat hacmi beş tnlslinden fazla bir artış göster- lamılamılam nda hızlı bır 
oluyor. Bırada önemli olan ve unutulma- miştir. Bına rağmen, gilmrük vergisi h,ısılatın- yon TL'lık vergi 

gereken, devletin, EngelS'in deyimiyle, daki artış 2, 5 misıı çevresinde kalmıştır. Dola- yar 54 milyon liralık. 
kapitalist bir makına, kapitalistlerin dev- yısıyla gerçek ve ortalama gilmrük vergisi oranı, runa göre, 1972 yılında yatırım 
lam ulusal kapitalin ideal olarak kişilik- sözkonusu süre içinde % 22, 2'den % lO, 5'e inmlş- açtığı vergi kaybı 

biçimi " olduğu. Türkiye'deki vergi siste- tır . . .  GUmrilk vergisi hasılatının vergiıı Ithalata yii özel kesimin payı 
yapısı devletin bu nlteUğlnl açık seçik or- bölilnmesiyle elde edilen gilmrük oranında da bU- rapordaki hesaplara 

koyuyor. yük dUşUşler olduğu açı klanmaktadır. 1965 yılın- 1972'dekl maııyeti 
da % 25, 2  olan sözkonusu oran, 1972 yılında % dolayında. Bınun 
14, 3'e düşmUştUr. "(Cumhurıyet, 3a. ıı. 974, s. 7) kesim imalat sanayiine gidiyor. Aynı DOLAYLI VE DOLA YSIZ VE RGİLER 

Vergi sisteminin çarpıcı özelliklerinden biri, 
gelirlerinin % 60'lna yakın bır bö!UrnUnün 

vergilerden oluşması. Dolaylı vergiler is
yurt Içinde üretilen mallardan alınsın, Ister 

edilen mallardan, sonunda ödeyenler tUketl
ÇünkU, kapitaııstler ödedikleri dolaylı ver
fiyatlar yoluyla tUketiciye yansıtmakta. Bı 

vergilerin ana özelliği ödeyenln geıı r  dUzeyl 
ilişkili olmamaları. Bı nedenle, dolaylı vergi

şük gelirlllerin gelirleri Içindeki oranı. 
gelirl!1ere göre daha yUksek. SözUn kısası, 

dUzeyi arttıkça vergı yükU azalıyor. Bınun 

Aynı dönemde yasalarla konan gilmrUk ver- sanayiindeki ö�el 
glsl oranlarında düşüş değil yUkselme giir:lldü- TL dolayında. Bı 
ğUne göre, nedeni başka yerlerde aramak gerek. nlteıığlni, hangi sınıfların 
Bu neden, özel yatırımları belli alan ve yörelere rını kolladığını, göz
çekmek için girişilen teşvik uygulaması. Bı uy- kimine nasıl katkıda 
gulama uyarınca, bellrll yatırımların gerçekleş- ya koyuyor. 
me sı ıçın gerekli makine-teçhizatın ithaıınde ithaıınde ithaıın gilm 
rUk vergisi Ile ithalatta alınan diğer vergı ve re- TARIMA SACLANAN 
simler alınmıyor. Böylece, bir yanda devletin 
vergı kaybı, dığer yanda da sanayici lere fon ak
tarımı ortaya çıkıyor. Bı aktarırnların ve vergi 
kaybının, uygulamaların başladığı 1964 yılından 
bu yana giderek bUyUrnesi , ithalden alınan vergi

Dolaysız vergilerdeki 
ğll. Herşeyden önce 
dışı ·kalıyor. 1972'de 
gulanmasına geçildi. 



• 
"VE MODE RN DEVLET YİNE DE SADECE BURJUVA TOPLUMUN, İşçİLERİN OLDUGU KADAR 
BİREYSE L KAPİTALİSTLERİN DE �E?Avi!.ZLE RİNE �RfiI� �Pİ!AL.�ST �RETİM BİçİMİNİN 
DIŞ KOŞULLARINI DESTEKLEMEK ıÇIN, GOREVLENDIRDIGI BIR ORGUTTUR. MODERN DEV
LE T BİçİMİ NE OLURSA OLSUN, ÖZÜNDE KAPİTALİST BİR MAKİNADIR, KAPİTALİsTLERİN 
DEVLETİDİR. TOPLAM ULUSAL KAPİTALİN İDEAL OLARAK KİŞİLİKLEŞMİŞ BİçİMİDİR. 
ÜRETİcİ GÜÇLERİ DAHA ÇOK ELİNE ALDIKÇA, GERÇEKTE DAHA ÇOK ULUSAL KAPİTALİsT 
OLUR VE DAHA ÇOK VA TA NDA ŞI SÖMÜRÜR. İşç İLER, ÜCRETLİ İşçİ, PROLETARYA OLARAK 
KALIRLAR, KAPİTALİST İLİşKİLER ORTADAN KALKMA Z. ASLINDA DAHA DA KIVAMA GELİR. 
FAKAT KIVAMA GE LMEKLE O ARTIK YUVARLANMA NOKTASINA GELMİşTİR. ÜRETİcİ 
GÜç LERİN DEVLET MÜLKİYETİNDE OLMASI, ÇE LİşKiNİN ÇÖZÜMÜ DEGİLDİR.FAKAT ONUN 
İçİNDE ÇÖZÜLMENİN ÖGELERİNİ OLUŞTURAN TEKNİK KOşULLAR GİZLİDİR. 

F. ENGELS, ANTİ-DUHRING, s. 330-331 

ları esas alındı. Sonuç : 1973 emlak vergi!,i tah
silatı 253 milyon TL dUzeyinde kaldı. Bı, 1971' 
deki 298 milyon TL'ndan 45 milyon az. Tarım 
kesiminden alınan gelir vergisi ise 1973'de 251 
milyon TL. Bı, aynı yıl tarımda yaratılan kat
ma değerin % O, 3'üne eşit. Bı oran % 1O'a çıka
nlsa tarımdan alınan vergi 7, 4 milyar TL'na 
ulaşacak. Yalçın KilçUk'Un deyişiyle, ''bu kay
ıttP görmemek için insanın vergi uzmanı, daha 
d�su 'vergi reform komisyonu' Uyesl olmak 
gerekir . .. Bı kaynağın değerlendirilmesi için, 
gUcilnli bUylik toprak sahiplerinden, bUylik çift
çlden almayan, onlann desteğine gerek duyma
yan iktidarlar gerekli. 

VERGİDEN KİMLER KAÇABİLİYOR? 

11Irklye'de vergi yUkUnlin düşllk olmasının 

ÇALlŞANLARIN UZERİNDEKİ YiİK 

Bı sistemin sonucu, ağırlığını Ucretliler ile 
maaşlıların taşıdığı bir gelir vergisi uygulaması. 
1950'lerde gelir vergisinin % 62'sini ödeyen bu 
grubun payı gene aynı dUzeyde. Oysa, bu grubun 
milli gelir içindeki payı bu düzeyin çok altında. 
Örneğin, 1973 yılında ücretlerin katma değer . 
içindeki payı, özel kesim linalat sanayiinde 
% 31. 6, kamu kesiminde ise % 22. 3 idi. Bir de, 
tüccar ve sanayicilerin· zaman zaman kendileri
ne düşen YUkU azaltmaları sözkonusu. Bınun en 
iyi örneklerinden biri 1970 sonrasında görüldü. 
Tabloda tüccarlar, serbest meslek .sahipleri ve 
ücretliler - maaşlılarıo kişi başına vergi tahak
kuku rakamları görüıuyor. 1970 yılında bir tüc
carın ödeyeceği vergi emekçinin ödediğinin 3. 7 
misli. Bı iki grubun gelirleri arasındaki farkın 
bunun çok UstUnde olduğuna şUphe yok. Bı i se 

Ayrıca, tablodaki rakamların vergi tahak
kUIrU ile ilgili olduğunu belirtmek gerek. Fiilen 
ödenen vorgi rakamlarında adaletsizlik daha da 
fazla. ÇüokU, Ucretli ve maaşlıların vergileri
nin tahakkuku ile ödenmesi aynı anda oluyor. Bı
na karşılık, diğer gruplarda bu iki işlem ayrı 
zamanlarda olduğundan, genellikle tahsilat ra
kamlan tahakkuktan daha az. Zaman zaman çı
karılan , vergi cezalarını ve zamlarını b •. Jı.şla
yan yasalardan yararlananlar da bu gruplar. Uc
retliler ve maaşlılar değil. Başka bir deyişle, 
yliksek gelirli grupların vergiden kaçma olanak
ları çok fazla.· 

SONUÇ 

BIraya kadar açıklauan özelUkleriı! ortaya 
koyduğu gibi, T1irkfye'deki vergi sistemi esas 
olarak dolaylı vergilere dayalı, gerek dolaylı ge-

ve esas olarak emekçilerin sırtına blnmeslnin 
6Demıı bır dığer nedeni de gelir vergisi siste
minin yapısı. Teoride, gelir dUzeyi arttıkça ver
gi oranı da artıyor. Ancak, uygulamada durum 
bunun lam tersi. Dlişlik gelir dilimleri daha ylik
sak oranlarda vergiieniyor. örneğin, T1irkiye' 
de asgari geçım indIrimi çok dUşük. 1973 yılın
da Ucretliler için 3600 TL olan asgari geçım 
Indirim1 aynı yılın kişi başına millI gelirinin 

GRUPLAR İTİBARİYLE KİŞİ BAŞıNA GELİR VERGİSİ 
TAHAKKUKU: 197'J-1973 

Yıllık Beyanname Verenler 
TicarI kazanç elde edenler 
Seı:beat meslek erbabı 

U cretliler, maaş lı lar 
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% 60'ı dolayında. Gelişmiş kapitalist Ulkelerde 
bu oran % 200, azgelişmişlerde Ise % 1200 dola
yında. TUrkiye'deki oranın düşüklUğü, en dUşUk 
gelirli grupları bile vergi kapsamına sokuyor. 

Kaynak: MaHYi) Bakanlığı, Bütçe Gelirl�ri Yıllığı, 1973 ve 1971 

Oysa, gelirleri i milyon TL' sını aşanlar, gelir-
leri ne olursa olsun % 60 vergi veriyor. Kaldı 

emekçilerin görece olar.ak daha fazla vergilen
dirildiğini gösteriyor. Üstelik durum giderek 
kötüleşiyor. 1973'de tüccarın vergisi emekçinin
kinin 2 misııne dUşUyor. Başka bır deyişle, Uc
retliler ile maaşlıların kişi başına vergileri tüc
carIara oranla daha hızlı artıyor. 1970-73 döne
mi içIn bu artış oranı Ucretliler ve maaşlılar 
için % 227, tüccarlar ıçın Ise % 86. Oysa, söz-

ki yUksek gelir grupları içIn yasaların getırdiği 
vergi oranları bile uygulanmıyor. örneğin, SBF 
öğretim Uyelerinden H. Uren Arsan'ın hesapla
malarına göre, beyannameli mUkelleflerin efek
tir vergi oranları yasadaki oranların çok altında. 
Bırada, yıllık beyanname veren ve göturli biçim· 
de vergilendirilen gruplarda yaygın olan vergi 
kaçakçılığını tda hesaba katmak gerek. Maııye 
Bakanlığı her 

·
yıl vergi beyannamelerinin çok kU- .konusu dönemde işçI Ucretlerindeki artış % 50 

çUk bır bölUmUnU inceleyebillyor. Bı incelemele- dolayında kalıyor. Bir de, 1970-73 arasında en

re glire, 1963 yılında gelir vergisi mUkelleflerın- flasyon hızının yUksek olduğunu ve enflasyonun 

den 4758'inin % 75, kurumlar vergisI mUkellef- gelir bölüşUmUnU karlar lehine ve Uoretler, ma-

lerinden 449'unun % 13 oranında vergi kaçırdık- aşlar aleyhine deği ştirdiğini hatırlamak gerek. 

ları anlaşılıyor. (I). Vergileri kaynakta kesilen Demek kl gerçekte durum tabloda görlilenden 

işçi ve memurların böyle bir olanağa sahip 01- daha da adaletsiz ve tablonun gösterdiğinden da-

madıkları açık. ha hızlı kötüleşlyor. 

rek dolaysız vergilerde esas yUkU genel olarak 
dar gelirli grupların özel olarak ise işçi ve me
murların taşıdığı bır sistem. Emek gelirleri
nin yliksek oranlarda vergllendlği bu sistemde 
sermaye gelirleri ya geniş ölçUde vergı dışında 
kalıyor ya da görece olarak dU şUk oranlarda ver· 
glleniyor. Devlet vergiler yoluyla özel kesime 
fon aktararak sanayideki sermaye birikimini ar
tırmada, sınıfsal konumunun kendine yUklediği 
görevı yerine getiriyor. "Toplam ulusal kapita
lin ideal olarak kişllikleşmiş biçimi" olan dev
letten, ' daha farklı bir davranış ve uygulama 
beklenemez zaten. 

(1) Ataman, S. , "TUrkiye'de Vergı YlikU, 1974" 
Maliye DergisI, n. 17, EylUl - Ekım 1975 s. 59. 
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KAÇABİLİYOR? 

düşllk olmasının 

ÇALlŞANLARIN ÇALlŞANLARIN UZERİNDEKİ YiİK 

Bı sistemin sonucu, ağırlığını Ucretliler ile 
maaşlıların taşıdığı bir gelir vergisi uygulaması. 
1950'lerde gelir vergisinin % 62'sini ödeyen bu 
grubun payı gene aynı dUzeyde. Oysa, bu grubun 
milli gelir içindeki payı bu düzeyin çok altında. 
Örneğin, 1973 yılında ücretlerin katma değer . 
içindeki payı, özel kesim linalat sanayiinde 
% 31. 6, kamu kesiminde ise % 22. 3 idi. Bir de, 
tüccar ve sanayicilerin· zaman zaman kendileri
ne düşen YUkU azaltmaları sözkonusu. Bınun en 
iyi örneklerinden biri 1970 sonrasında görüldü. 
Tabloda tüccarlar, serbest meslek .sahipleri ve 
ücretliler - maaşlılarıo kişi kişi başına vergi tahak
kuku rakamları görüıuyor. 1970 yılında bir tüc
carın ödeyeceği vergi emekçinin ödediğinin 3. 7 
misli. Bı iki grubun gelirleri arasındaki farkın 
bunun çok UstUnde olduğuna şUphe yok. Bı i se 

Ayrıca, tablodaki rakamların vergi 
kUIrU ile ilgili olduğunu belirtmek gerek. 
ödenen vorgi rakamlarında adaletsizlik 
fazla. ÇüokU, Ucretli ve maaşlıların 
nin tahakkuku ile ödenmesi aynı anda 
na karşılık, diğer gruplarda bu iki 
zamanlarda olduğundan, genellikle 
kamlan tahakkuktan hakkuktan hakkuk daha az. Zaman zaman 
karılan , vergi cezalarını ve zamlarını 
yan yasalardan yararlananlar da bu 
retliler ve maaşlılar değil. Başka bir 
yliksek gelirli grupların vergiden kaçma 
ları çok fazla.· 

SONUÇ 

BIraya kadar açıklauan özelUkleriı! 
koyduğu gibi, T1irkfye'deki vergi sistemi 
olarak dolaylı vergilere dayalı, gerek 
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TAHAKKUKU: 197'J-1973 
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Kaynak: MaHYi) Bakanlığı, Bütçe Gelirl�ri Yıllığı, 1973 ve 1971 
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dar gelirli grupların özel olarak ise 
murların taşıdığı bır sistem. Emek 
nin yliksek oranlarda vergllendlği bu 
sermaye gelirleri ya geniş ölçUde vergı 
kalıyor ya da görece olarak dU şUk oranlarda 
glleniyor. Devlet vergiler yoluyla özel 
fon aktararak sanayideki sermaye birikimini 
tırmada, sınıfsal konumunun kendine 
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SERMAYEYE 

HizMET HIZMET HiZMET • • • 

Sennaye saitda solda derdini anlata 
dursun, Çalışma Bakanlı!!ı da bu dert· 
l erden bakanlı!!ının dennan bulabilecek· 
l erini seçerek çabalarını sürdünnekte. 
Sürdürülen çaba sırasında bulunan her 
yol hemen uygulanmaya konulmakta. 
Uygulamaya konulan yollardan birl.i 
1 01 iş müfettişinin ballaç pamuitu gibi 
atılması idi. öitrenildi�ine göre, sürülen 
i Ş müfettişierinin bir kısmı eski yer· 
l erine dönmüş, büyük bir bölümü ise 
sürüldükleri yerlerde görevlerini sürdürü· 
y orlar. Bakanlılıın asıl amacı ise hiç 
gerçekleşmemiş. Bakanlık, hallaç pa· 
m ultu gibi atılan müfettişierin bir bölü· 
münün görevlerinden aynlacaitını düşler· 
k en, bu gerçekleşmemiş. Bu amacın 
gerçekleşmemesinde en önemli etken, iş 
müfettişierinin demeı!i IM·DER. 

ÇALIŞMA BAKANLICININ GöREvt 
NEDIR? 

1 945 yılında kurulan Çalışma Ba· 
k anlıı!ının kuruluş yasasının birinci 
maddesi aynen şöyle demektedir: "Ça· 
I ışma Bakanlıı!ı, çalışma hayatının dü' 
zenlenmesi, çalışanların yaşama seviye· 
sinin yükseltilmesi, çalışanlar ile ÇalıŞ' 
t ıranlar arasındaki münasebetlerin mem· 
leket yararına ahenkleştirilmesi, memle· 
k ette çalışma gücünün genel .refahı 
artıracak surette verimli kılınması, tam 
ç alıştırma ve sosyal güvenin saı!lanmasl 
i le görevlidir" Çalışma Bakanlıitı bu 
görevini büyük ölçüde iş müfettişieri 
eli ile yürütmek zorundadır. Çalışma 
hayatını düzenleyen yasalarda da buna 
i lişkin hükümler vardır. Iş yasasının 88'· 
i nci maddesi "Çalışma hayatı ile ilgili 
mevzuatın uygulanmasının' izlenip de· 
netleneceı!i ;  toplu sözleşme yasasının 
4 7 'nci maddesi de "toplu iş sözleşmesi 
veya uzlaştınna kurulu, hakem kurulu 
veya mahkeme kararlarına uyulup U· 
yulmadıitının" denetleneceiti hükmünü 
getirmiştir. 

Bu işlevlerin yanında ise, sennaye 
ile Bakanlıı!ın ilişkisi, kuruluş yasası 
m addesinin içinde gizli olarak var. 
Bu ilişki, çalışanlar ile çalıştıranlar 
arasındaki münasebetin "memleket ya· 

rarına ahenkleştirilmesi" deyiminde giz· 
l i .  

Y ani bir tarafta, çalışma hayatını 
düzenleyen yasaların uygulanması ve 
uygulamanın denetlenmesi" (işçilerin ba· 
yat seviyelerinin yükseltilmesi ve bu gö· 
revl üstlenen iş müfettişieri); dil!er 
tarafta ise, memleket yararı ile özdeşle· 
şen sennayenin yararı ve bu görevi 
üstlenen Çalışma Bakanıyla Bakana baı!' 
lı bölge çalışma müdürleri. Ostelik iş 
m üfettlşleri çalışma müdürlül!ü emrinde 
görev yaptıklanndan zincir tamamlanı. 
yor. 

BU ÇELIŞKININ YARATTıCı 
SONUÇ 

I ş  müfettişieri, do!!a1 olarak, ÇalıŞ
ma hayatını ilgilendiren yasaların, yani 
iş yasasının, sendikalar ve toplu iş 
sözleşmesi - grev . lokavt yasasının 
uygulanmasına hayatiyet verecek : 

. Bir işveren, işçinin yıllık iznini 
venniyorsa, haftada 48 saatten fazla 
ç alıştırıp, fazla çalışma ücretini ödemi
y orsa, asgari ücreti n altında ücret ödü
yorsa; 

. Diiter taraftan işveren yanlısı bir 
sendika, işvereni e anlaşmış, bu işye· 
rinde çalışan işçilerden hiç birisi kendi· 
sine üye olmadıı!ı halde toplu iş sözleş
mesi yapma yetkisi alma çabasını sür· 
dürürken, işçilerin üyesi oldultu sendika 
bölge çalışma müdürlüj!üne itirazda bu· 
i ununca; ya da sendikal faaliyette bu· 
lundultu için bir işçinin işine son 
v erilmişse; yürürlükteki toplu iş söz· 
leşmesi hükümlerine işveren uymuyorsa; 

i ş müfettişieri olayı inceleyecek, 
du rumu saptayıp rapor edecek. Yani 
verilmeyen ücretli iznin kullandırılma· 
sını, ödenmeyen fazla çalışma ücreti 
i le asgari ücretin ödenmesini, hiç üyesi 
o lmayan sendikanın deitil işçilerin üyesi 
bulundullu sendikanın toplu iş sözleş· 
mesi yapmaya yetkili oldultunu, sendi· 
k al faaliyetten dolayı işten çıkarılan 
i şçinin işe dönmesini, uyulmayan toplu 
i Ş sözleşmesi hükümlerinin uygulanma
sını isteyecek, aynca suç işleyen işve· 

renlerin cezalandırılmak üzere savcılı!!a 
bildirilmesini talep edecektir. 

Gel gör ki, tesbitli hususları uygu
lamaya geçinnek bölge çalışma müdür· 
lerinin yetkisinde. Aynı zamanda, bu 
tesbitli hususlara bölge çalışma müdür· 
lerinin uyma zorunluluRu da yok. 
Kaldı ki, bu tesbitli hususlar sermaye
nin yararına deRiL. 

Ne oluyor o zaman uygulamada? 
I ş müfettişieri işçinin çil!nenen hakkı· 
n ın işverenden alınmasını ve ayrıca ·iş· 
verenin savcılıl!a bildirilmesini istiyor, 
bölge çalışma müdürü bu raporu dilerse 
uygulamaya koymuyor. Iş müfettişi, 
işçilerin üye oldukları sendikaya yetki 
verilmesi gerektiRini belirtiyor, bölge 
ç alışma müdürü rapora uymuyor. Yani 
ç il!nenen işçi hakları yerde kalırken, 
i Ş müfettişierinin yaptlRı görev de 
güme gidiyor. 

Iş MÜFETTIşLERI 
ÖRGÜTLENIYOR 

ö rgütlü gücün üstesinden gelemeye· 
ce!!i hiç bir zorlu!!un olamayacaı!ını 
b ilen iş müfettişieri, bir demek kuru· 
yorlar. Adı tM·DER. Dernek, iş müfet· 
tişlerinin, yasaların kendilerine verdi
ı! i görevi yerine getirebilmeleri için 
yetkili kılınmaları yönünde çabalarını 
sürdürüyor. tık hedef, bölge çalışma 
müdürlerine balllı olmamak. Bu aynı 
zamanda bir yasa hükmü. 5S90 sayılı 
y asanın S'ncı maddesi buna amir, ama 
uyulmayan bir yasa hükmü. Derne!!in 
ç abaları, bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor. 
A ncak bu yeterli dellildir. Bunun 
arkasından, bölge çalışma müdürleri· 
nin raporlara uymama yetkilerinin kaldı
r ılması, yani raporların gereılinin mutla· 
k a yapılması zorunlullunu kabul ettir· 
mek. Ancak bu zaman, çi!!nenen 
işçi hakları yerde kalmayacak, iş 
müfettişierinin yaptıkları görev güme 
gitmeyecek. 

IM·DER, örgütlü gücü ile bunu mut· 
laka gerçekleştirecektir. 

Sermyaye ise bu çalışmalardan ve 
gelişmelerden şikayetçidir. Sennayenin 

görevli kıldı!!ı Çalışma Bakanı ve 
onun görevli kıldı!!ı bölge çalışma mü· 
dürleri kendi çaplarında sennayenin 
yararına çalışmalıdırlar her ne paha· 
sına. 

Ç alışma Bakanı, iş müfettişierinden 
1 0 l 'ini hallaç pamul!u gibi atarken, 
iş başına getirilen bölge çalışma müdür· 
i eri de müfettişierin raporlarında senna· 
yenin yararına olmayan tesbitieri sümen 
altı ediyorlar. 

YENI GELIşMELER 

Yeni gelişmelerden birisi şöyle: 
t M·DER'in Genel Başkanı iş müfet.

tişi Ahmet EroL. Sürülen 101 iş müfet· 
tişlerinden biri. Sürgün yeri henüz 
belirlenmemiş. Kendisi ile açık pazar
l ık yapılır, "gel beraber çalışalım" 
d enilır. Bunun anlsmı, sennaye yaranna 
olmayan işleri yapma demektir. Anla· 
m ın içinde "tM·DER'i de çalıştırm." 
da var. Yani, işveren işçinin yasalar· 
d an do!!an hakkını vermeyebilir, es 
geçeceksin; bir işyerinde işçilere raL!' 
men yetki almak isteyen işveren yanlı· 
sı sarı şebeke girişimde bulunabilir, 
bu girişi engellemeyeceksin ;  demek 
vasıtası ile de iş müfettişierinin yetki· 
li kılınması yönünde çaba harcamaya
caksın, demektir. 

"Gel beraber çalışalım"a "hayır" 
karşılıı!ı alınınca Erol'u görevden uzak· 
laştırmanın yolları aranır. Kuzuyu ye· 
meyi aklına koymuş olan kurt "senin 
deden benim suyu mu bulandınnıştı" 
gibilerden bir laf etmiştir. Buna benzer 
bir tavırla, Çalışma Bakanlıl!ı müsteşa· 
rı,  Ahmet Erol'a gönderdiııi bir yazıda 
. 'sen bir tarihte bilmem ne gazetesi
ne bir beyanat vermiştin. Bu, görevin 
i şbirli!!i içinde yapılmasını engelleyi· 
cidir. Ayrıca sen dernek çalışmaları· 
na a!!ırlık vennek sureti ile asli görevi· 
n i de aksatıyorsun. Ve de Bakanlı!!ın 
i tibarını sarstıitın anlaşılmıştır. Yazılı 
savunmanı yap" demiştir. 

Bütün bunlar, karmakarışık genel 
politik ortam içerisinde MC iktidannm 
Çalışma Bakanlı!!ı'nın sermayeye sun· 
m aya çalıştıııı hizmetlerden bir bölümü. 

TEKELCi SERMAYEYi TANıMADAN 
MÜCADELE EDiliR Mi 

Barolar Birliı!l'nin 28-30 Kasım 
tarihleri arasında Ankara 'da düzenlendi· 
� Ekonomi·Hukuk Kongresine bir teblı· 
ı!i sunan Nabi Dinçer Türkiye'deki tekel· 
leşme ve tekelci sennaye olgusu karşı· 
sında CHP'nin politikasını ve Halk Sek· 
törü önerisini eleştinniştir. 

Nabi Dinçer, "Halk Sektörü ve 
Tekelci Sennaye" adlı tehliı!inde özet· 
le şu görüşlere yer vermiştir: 

Türkiye kapitalizmi rekabetçi ka· 
pitalizm aşamasını yaşamadan uluslar· 
arası tekelci sennayenin aıtına düşmüş· 
tür. Türkiye kapitalizmi, dış tekelci kapi. 
talizme baı!ımlı bır biçimde ve onun ar
zu ettiı!1 oran ve yönde gelişmiştir. Sınıf. 
sal dengesizlikleri, bölgesel dengesizlikle. 
ri, kent köy farkını keskinleştiren, Türki. 
ye kapitalizminin bu yapısıdır. 

CHP'nin "Akgünlere" bildirgesin. 
de H alk Sektörü'nün amaçlanndan bi· 
ri olarak 'Tekelci büyük sennayenin hal· 
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kı ezmesine engel olmak' görüşü ileri sü· 
rülmektedir . 

CHP BELGELERI NE DNOR? 

Buna karşılık, gerek söz konusu 
bildirgede gerekse CHP ideologlan tara· 
fından kaleme alınan Halk Sektörü'nü a· 
çıklayıcı belgelerde tekelci sennayenJn 
yapısı ve niteli!!i hakkında her hangi bır 
ciddi deiterlendirmeye rastlanmamakta. 
dır. CHP belgelerinde, tekelci sennaye· 
nin bir veri olarak kabul edildi!!inl görü. 
yoruz. Oysa "tekelci sennayenin halkı 
ezmesine engel olmak"görüşünden hare. 
ket eden bir en azından tekel. 
ci sermayenin niteli!!lne ve Türkiye'de. 
ki somut biçimine ilişkin çözümlemeler 
yapması gerekir. CHP bu yapılmadan te· 
kelci sermayenJn kuşatllabileceRini san· 
maktadır. 

CHP belgelerinde, bütünüyle ka· 

pitalizmin man tıl! i içerisinde kalınarak 
tekellerle başa çıkılabilece!!1 sanılmakta· 
dır. Ayrıca, Türkiyedeki tekelci senna· 
yenin uluslararası ilişkileri ve bu ilişkiler. 
den aldıklın güç üzerinde hiç durulma· 
maktadır. Tekellere karşı oldul!unu id· 
d la eden bir partinin tekellerine dış ilişki· 
lerinJ oluşturan emperyalizm üzerınde 
hiç dunnaması da ayrıca dikkati çekici· 
dır. 

C HP belgelerinde tekelci sennaye· 
ye karşı iki aracın yeterli sayıldı!!ı sonu· 
cu çıkmaktadır. Bu iki araç, kooperatif· 
çilik ve Halk Sektörü' dür. Buna karşılık 
Halk Sektörü'nün Isim babası oldu!!u Ile· 
ri sürülen CHP'li Ali Nejat ölçen'ln 
"Halk Sektörü" başlıklı kltapçıııında tekel 

sermayeden söz dahi edilmemektedir. 
Kitaba göre, Türkıye kapitalist ekonoml 
ıçınde de!!il, bır sektörler ekonomisi i 

ç inde bulunmaktadır.Bu Iki sektöre ekie. 

necek olın bir üçüncü sek tör, yani H alk 
Sektörü ekonomiyi kurtaracaktır. Bu sek
törün k urulduktan sonra tekelci sermıye 
karşısında nasıl tutunaca.ına hiç yer ve
rilmemektedir, çünkü tekelci sennıye cü. 
ye bir olgu en baştan ele alınmamıştır. 
Böylece, CHP'liIere göre, tekelci sermı· 
ye ile 'balkın kendi yönetiminde kendisi· 
nJ üretici durumuna getirmesi '  demek 0-
lan Halk Sektörükuzu kuzu bir arada yı· 
şayacaktır. Sezar'ın hakkı Sezar'a, tınn
nın hakkı tanrıya verilecektir. 

Tekelci kapitalizm döneminde 
karŞı tekelci ve anti-emperyalist her hare· 
ketin demokrasi ve giderek sosyalizm 
kavgasında yeri vardır. Ancak, tekelci 
sermayenJn karşısına bir üçüncü sektö· 
rün çıkarılmasıyla tekellerin gücünü kır· 
mak, kapitalizmi rekabetçi aşamasına 
geri döndürmek, yanı tarihe mal olmu, 
Iir sıstemı geri getirmek mümkün deıııı 
dir. 

kurulan Çalışma Ba· 
kuruluş yasasının birinci birinci 

demektedir: "Ça· "Ça· 
çalışma hayatının dü' dü' 

zenlenmesi, çalışanların yaşama seviye· seviye· 
çalışanlar ile ÇalıŞ' ÇalıŞ' 

münasebetlerin mem· mem· 
ahenkleştirilmesi, memle· memle· 

gücünün genel .refahı ahı refahı ref
verimli kılınması, tam tam 

güvenin saı!lanmasl saı!lanmasl 
Çalışma Bakanlıitı bu bu 
ölçüde iş müfettişieri ettişieri 

zorundadır. Çalışma Çalışma 
düzenleyen yasalarda da buna buna 

vardır. Iş yasasının 88'· 88'· 
"Çalışma hayatı ile ilgili ilgili 

uygulanmasının' izlenip de· de· 
sözleşme yasasının yasasının 

"toplu iş sözleşmesi sözleşmesi 
kurulu, hakem kurulu kurulu 
kararlarına uyulup U· U· 

denetleneceiti hükmünü hükmünü 

yanında yanında ise, ise, sennaye sennaye 
ile Bakanlıı!ın ilişkisi, kuruluş yasası yasası 

gizli olarak var. olarak var. 
ile çalıştıranlar çalıştıranlar 

in in "memleket "memleket ya· ya· 

uygulanmasına hayatiyet verecek : 
. . Bir işveren, işçinin yıllık iznini işçinin yıllık iznini 

venniyorsa, venniyorsa, haftada 48 saatten fazla fazla 
ç ç alıştırıp, fazla çalışma ücretini ödemiödemi
y oy orsa, rsa, asgari asgari ücreti ücreti n altında n altında ücret ücret ödüödü
yorsa; 

. . Diiter taraftan işveren yanlısı bir bir 
sendika, sendika, işvereni e anlaşmış, bu işye· işye· 
rinde rinde çalışan işçilerden hiç birisi kendi· kendi· 
sine sine üye olmadıı!ı halde toplu iş sözleşsözleş
mesi mesi yapma yetkisi alma çabasını sür· sür· 
düdürürken, işçilerin üyesi oldultu sendika sendika 
bölge bölge çalışma müdürlüj!üne itirazda bu· bu· 
i ununca; i ununca; ya da sendikal faaliyette bu· bu· 
lunlundultu için bir işçinin işine son son 
v ev erilmişse; yürürlükteki toplu iş söz· söz· 
leşmleşmesi esi hükümlerine işveren uymuyorsa; uymuyorsa; 

i i ş müfettişieri olayı inceleyecek, inceleyecek, 
dudu rumu rumu saptayıp rapor edecek. Yani 
verilmeyen ücretli verilmeyen ücretli iznin kullandırılma· kullandırılma· 
sını, ödenmeyen sını, ödenmeyen fazla çalışma ücreti ücreti 
i i le asgari ücretin ödenmesini, hiç üyesi üyesi 
o lo lmayan sendikanın deitil işçilerin üyesi üyesi 
bulubulundullu sendikanın toplu iş sözleş· sözleş· 
memesi yapmaya yetkili oldultunu, sendi· sendi· 
k ak al faaliyetten faaliyetten fa dolayı işten çıkarılan çıkarılan 
i şçinin işe dönmesini, uyulmayan toplu toplu 
i Ş i Ş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmauygulanma
sını isteyecek, sını isteyecek, aynca aynca suç suç işleyen işleyen işve· işve· 

Iş MÜFETTIşLERI 
ÖRGÜTLENIYOR 

ö rö rgütlü gütlü gücün gücün üstesinden üstesinden gelemeye· gelemeye· 
ce!!i hiç bir zorlu!!un olamayacaı!ını zorlu!!un olamayacaı!ını 
b ilen iş müfettişieri, bir demek kuru· kuru· 
yoryorlar. Adı tM·DER. Dernek, iş müfet· müfet· 
tişlerinin, yasaların kendilerine verdiverdi
ı! i ı! i görevi yerine getirebilmeleri için için 
yetkili yetkili kılınmaları yönünde çabalarını çabalarını 
sürdürüyor. sürdürüyor. tık hedef, bölge çalışma çalışma 
müdürlerine müdürlerine balllı olmamak. Bu aynı aynı 
zamanda zamanda bir yasa hükmü. 5S90 sayılı sayılı 
y ay asanın S'ncı maddesi buna amir, ama ama 
uyuuyulmayan bir yasa hükmü. Derne!!in Derne!!in 
ç ç abaları, bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor. amaçlıyor. 
A A ncak bu yeterli dellildir. Bunun Bunun 
arkasından, arkasından, bölge çalışma müdürleri· müdürleri· 
nin raporlara nin raporlara uymama yetkilerinin kaldıkaldı
r r ılması, yani raporların gereılinin mutla· mutla· 
k a k a yapılması zorunlullunu kabul ettir· ettir· 
mek. mek. Ancak bu zaman, çi!!nenen çi!!nenen 
işçi işçi hakları yerde kalmayacak, kalmayacak, iş iş 
müfmüfettişierinin müfettişierinin müf yaptıkları görev güme güme 
gitmgitmeyecek. eyecek. 

IM·DER, IM·DER, örgütlü gücü örgütlü gücü ile ile bunu bunu mut· 
laka gerçekleştirecektir. 

Sermyaye ise bu çalışmalardan ve 
gelişmelerden şikayetçidir. Sennayenin 

da da var. 
d an d an do!!an 
geçeceksgeçeceks
men men yetki 
sı sı sarı 
bu bu girişi 
vasıtası vasıtası ile 
li li kılınması 
caksın, demektir. 

"Gel "Gel 
karşılıı!ı karşılıı!ı 
laştırmanın 
meyi aklına 
deden benim 
gibilerden 
bir tavırla, 
rı,  rı,  Ahmet 
. 'sen bir 
ne bir beyanat 
i şbirli!!i içinde yapılmasını engelleyi· i şbirli!!i içinde yapılmasını engelleyi· 
cidir. Ayrıca 
na na a!!ırlık 
n i n i de aksatıyorsun. 
i ti tibarını 
savunmanı savunmanı 

Bütün Bütün 
politik politik ortam içerisinde MC 
Çalışma Çalışma 
m aya çalıştıııı 

TEKELCi SERMAYEYi AYEYi A TANıMAD

MÜCADELE EDiliR 
Birliı!l'nin 28-30 Kasım 

Ankara Ankara 'da 'da düzenlendi· düzenlendi· 
Kongresine bir teblı· teblı· 

Türkiye'deki tekel· tekel· 
sennaye olgusu karşı· karşı· 

politikasını politikasını ve ve Halk Halk Sek· Sek· 
eleştinniştir. 

"Halk Sektörü ve 
tehliı!inde özet· 

vermiştir: 
kapitalizmi kapitalizmi rekarekabetçi betçi ka· ka· 

yaşamadan uluslar· 
tekelci sennayenin aıtına düşmüş· 

kapitalizmi, dış tekelci kapi. tekelci kapi. 
biçimde onun arar

kı ezmesine engel olmak' görüşü ileri sü· 
rülmektedir . 

CHP BELGELERI NE DNOR? 

Buna karşılık, gerek söz konusu 
bildirgede gerekse CHP ideologlan tara· 
fından kaleme alınan Halk Sektörü'nü a· 
çıklayıcı belgelerde tekelci sennayenJn 
yapısı ve niteli!!i hakkında her hangi bır 
ciddi deiterlendirmeye rastlanmamakta. 
dır. CHP belgelerinde, tekelci sennaye· 
nin bir veri olarak kabul edildi!!inl görü. 
yoruz. Oysa "tekelci sennayenin halkı 
ezmesi engel olmak"görü

sennayenin 
ak"görü

sennayenin 
şünden hare. 

pitalizmin pitalizmin man tıl! tıl! i içeiçerisinde risinde kalınarak kalınarak 
tekellerle tekellerle başa çıkılabilece!!1 sanılmakta· akta· 
dır. dır. Ayrıca, Türkiyedeki tekelci senna· 
yenin yenin uluslararası ilişkileri ve bu ilişkiler. . ilişkiler. ilişkiler
den den aldıklın güç üzerinde hiç durulma· 
maktadır. maktadır. Tekellere karşı oldul!unu id· 
d d la eden bir partinin tekellerine dış ilişki· ilişki· 
lerinJ lerinJ oluşturan emperyalizm üzerınde üzerınde 
hiç hiç dunnaması dunnaması da da ayrıca ayrıca dikkati dikkati çekici· çekici· 
dır. 

C HP belgelerinde tekelci sennaye· 
ye ye karşı karşı iki aracın yeterli yeterli sayıldı!!ı sayıldı!!ı sonu· 
cu cu çıkmaktadır. Bu iki araç, kooperatif· kooperatif· 
çilik ve Halk Sektörü' dür. Buna karşılık karşılık 

necek necek olın olın 
Sektörü Sektörü ekonomiyi 
törün k uruldukt
karşısında 
rilmemektedir, çünkü 
ye ye bir olgu 
Böylece, 
ye ye ile 'balkın 
nJ üretici 
lan Halk 
şayacaktır. 
nın hakkı tanrıya 

Tekelci kapitalizm 
karŞı karŞı tekelci tekelci 
ketin ketin demokrasi 
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TIP TOPLANTısıNıN 

Geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan Türkiye I şçi Partisi I ı  Temsilcile
.ri Tol?lantısl'nı kapatırken yaptığı konuşmada, Ge.nel Başkan Behice Boran, 
"toplantıda görülen yüksek düzey"i özellikle vurgu luyordu. 

Bundan anlaşılması gereken şu: Türkiye'de sosyalist hareket özellikle 
1960'tan sonra güçlendi. Başka ülkelerin deneylerinde olduğu gibi Türkiye'de 
de hareketin güçlenmesi dümdüz ve kesintisiz bir çizgi izlemiyor. Türkiye'de 
bu çizginin daha sarsıntılı  ve kesintili olması Türkiye'ye özgü bazı nedenlere 
bağlı. 

Bu nedenlerin başında, sosyalist hareketin, gelişirken asgari arınmala· 
rı bile beraberinde ve birlikte gerçekleştirmesi geliyor. Çizginin kesintili olma· 
sının nedeni ise, sosyalist hareketin 12 Mart döneminde yediği ağır darbe. Bu
gün ise, sosyalist hareket kendi içindeki arınma sürecinde önemli bir adım at· 
mış durumda. Bunun yanısıra, 12 Mart döneminde kitlelerle birlikte sosyalist 
kadrolar da çok şey öğrenmiş olarak çıktılar. Lenin'in de söylediği gibi, yeni i 
gi yılları sosyalistler için iyi bir okuL. Değindiğimiz bu iki engelin aşılmış ol
ması sosyalist harekette niteliksel bir dönüşümü ya da sıçramayı ifade ediyor. 
Sosyalist hareket 1 960'dan sonraki gelişim çizgisinde en önemli sıçramasını 
yapmış bulunuyor. Genel Başkan Behice Boran'ır toplantıda özellikle vurgula 
dığı gözlem, bu sıçramanın doğal bir sonucu. 

Türkiye'de 1960'1 izleyen dönemde bir sol düşünce "patlama"sının ol
duğunu �ylemek mümkün. N e var ki, sosyalist hareketi geliştiren, "sol düşün
ce" değil, bilimsel sosyalist düşünce. Ve bu düşüncenin işçi sınıfına ulaşması. 
Bu nedenle, sol düşüncenin elenerek eleğin üzerinde yalnızca bilimsel sosyaliz
min kalması yıllarca sosyalist hareketin en güncel sorunlarından biri olarak 
kaldı. Bu arınma ve elenme süreci Türkiye'de sosyalist örgütün içinde ve o
nun aracılığıyla gerçekleşti. 

Bu gerçeğin olumsuz ve olumlu olmak üzere iki yanı var. Olumsuz yan 
şu : En ilkel düzeydeki arınmaların bile örgüt içerisinde gerçekleşmesi zaman 
zaman örgütün bünyesini zayıflattı. Gelişim çizgisinde sarsıntı ve y alpalama
ra yol açtı. Olumlu yan ise, bütün bu süreci örgüt içinde, örgüte bağlı kalarak 
ve onun disiplinine uyarak geçiren kadroların oluşması. Bu kadrolar, küçük 
burjuva radikalizminden goşizme kadar her türden düşünce ve sapmayla kar 
Şı karşıya geldiler. Bunlarla mücadele ettiler ve galip çıktllar.Ama asıl öneın
lisi, bunu örgüt içinde kalarak örgüt a racılığıyla yaptılar. Zaien örgüt aracılığı 
olmaksızın her hangi bir "sol" düşüncenin kesin biçimde yenilip mahkum e
di lmesi mümkün değiL. Örgütsüz gevezelik ortamının bulunmaz hint kumaşı o
lan "d.oktorcu düşünce"nin kesin yenilgisinin Tip ve TSjp kurulduktan sonra 
gıerçekleştirilmesi bunun en iyi ömeklerinden. 

Bilimsel sosyalist kadroların en önemli deneylerinden biri de 12 Mart 
dönemi oldu. 12 Mart dönemi yalnızca Türkiye tahlillerine ilişk,in bazı yanılgı-

ANLAMı 

METIN Ç ULHAOGLU 

ları ortaya ç ıkarmakla kalmadı. Daha önemlisi, sosyalist kadroların salt örgüt 
bilincinin ötesinde, örgütü güçlendirme gereğini daha çok kavramalarını sağla
dı. Mücadelenin örgütle olacağına i nanmak yetmiyor. Onu güçlendirmek ge
rekiyor. Bir daha fenersii yakalanmamak için yerine getirilmesi gereken koşul 
bu . Örgütü güçlendirmenin yolu ise en ince ayrıntılarına kadar örgütlenme il
ke ve biçimlerinin saptanarak uygulanmasından geçiyor. TIp i ı  Temsi lcileri 
Toplantısı, bu konunun en somut düzeylerde tartışıldığı bir toplantı oldu. Ge
vezelik yapılmadı, bomboş teorik tahlil nutukları atılmadı. Ortaya atılan her 
konu, örgütlenmenin acil ihtiyaçlarına ilişkindi. Toplantı işte bu n edenle 
" yüksek bir bilinç düzeyi"nin ifadesi oldu. 

Bugün 1960'lara kıyasla bir çok nokta açıklığa kavuşmuş durumda. Dı 
şarıdan bakanlar tar.lfından bir ölçüde haklı olarak "sağırlar diyalogu" olarak 
nitelenen tartışmaların temelinde sanıldığı gibi "strateji ayrılığı"ı n yatmadı
ğı anlaşıldı. Sosyalist kesimdeki saflar bu anlamda da netleşti. Strateji ayrılığı 
kıl ıfı içinde bilimsel sosyalizmin azılı düşmanı goşist sapmaların ve küçük bur
j uva devrimciliğinin yattığı ortaya ç ıktı. Bugün sosyalist hareket bu anlamda 
stratejitartışmalarını aşmış durumda. Bugünkü kamplaşma, örgütlü sınıf müca� 
delesine inananlarla ona düşman olanlar arasında. 

Örgütlü sınıf mücadelesine inandıklarını söyleyenlerin bir kaç partide 
toplanmaları ise geçici bi; olgu. Bu partilerin çoğunun nesnel dayanakları 
yok. Daha çok subjektif çık ışlara dayanan kuruluşlar. Bu açıdan bakıldığında 
sosyalist hareketi bölünmüş görmek hiç te anlamlı değiL. Çünkü bölünmüş 
o lan, sosyalist hareket değil, �nel olarak sol. Bu ise çok doğaL. Sosyalist 
hareketle solu bu açıdan ayırdetmek gerekli. Tip Genel Başkanı Boran'ın. 
belirttiği gibi, örgütlü sınıf mücadelesine inandıklarını söyleyen sosyalist 
p artiler üzerinde hareket doğal bir ayıklayıcı görevi yapacak. Nesnel, yani 
sınıfsal temeli olanlar kalacak, diğerleri ortadan silinecek. TIp toplantısına 
hakim olan bilinçlilik, buna karşılık diğer sol partilerin bugünkü durumu, 
k imin gidici kimin kalıcı olduğunu göstermesi bakımından çok anlamlı. 

12 Mart deneyi sosyalist kadrolarla birlikte yığınlara, çeşitli sınıf ve ta 
b akalara da çok şey öğretti. Genel siyasal plandan daha dar mesleki plana ka· 
dar örgütsüzlüğün çaresizlik, yenilgi demek olduğunu kanıtladı. Türkiye'deki 
sosyalist hareketi derlenmeye ve hemen ardından örgütlenme yolunda somut 
adımlar atmaya iten en önemli nesnel güç, bu. Yığınların örgüt aranışına en i
yi cevabı veren çizgi, Türkiye'de sosyalist hareketi temsil edecek. Bugün Tür: 
kiye'de demokratik kitle örgütleriyle tek tek soldaki partiler arasındak i l işki 
de kimin gidici,kimin kalıcı olduğunu gösteriyor. 

Türkiye Işçi Partisi Iı Temsilcileri Toplantısı'nın ardından söylenecek
ler, bunlar. 

B i l i m  Yayı nc ı l ık 
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hafta Ankara'da yapılan Türkiye I şçi Partisi I ı  Temsilcile
kapatırken yaptığı konuşmada, Ge.nel Başkan Behice Boran, 

yüksek düzey"i özellikle vurgu luyordu. 
ması gereken şu: Türkiye'de sosyalist hareket özellikle 

güçlendi. Başka ülkelerin deneylerinde olduğu gibi Türkiye'de 
nmesi dümdüz ve kesintisiz bir çizgi izlemiyor. Türkiye'de 

sarsıntılı  ve kesintili olması Türkiye'ye özgü bazı nedenlere 

başında, sosyalist hareketin, gelişirken asgari arınmala· 
birlikte gerçekleştirmesi geliyor. Çizginin kesintili olma· 

sosyalist hareketin 12 Mart döneminde yediği ağır darbe. Bu
hareket kendi içindeki arınma sürecinde önemli bir adım at· 

yanısıra, 12 Mart döneminde kitlelerle birlikte sosyalist 
öğrenmiş olarak çıktılar. Lenin'in de söylediği gibi, yeni i 
için iyi bir okuL. Değindiğimiz bu iki engelin aşılmış ol

sosyalist harekette niteliksel bir dönüşümü ya da sıçramayı ifade ediyor. 
60'dan sonraki gelişim çizgisinde en önemli sıçramasını 

Genel Başkan Behice Boran'ır toplantıda özellikle vurgula 
sıçramanın doğal bir sonucu. 

1960'1 izleyen dönemde bir sol düşünce "patlama"sının ol
duğunu �ylemek mümkün. N e var ki, sosyalist hareketi geliştiren, "sol düşün

sosyalist düşünce. Ve bu düşüncenin işçi sınıfına ulaşması. 
düşüncenin elenerek eleğin üzerinde yalnızca bilimsel sosyaliz

sosyalist hareketin en güncel sorunlarından biri olarak 
elenme süreci Türkiye'de sosyalist örgütün içinde ve o

gerçekleşti. 
olumsuz ve olumlu olmak üzere iki yanı var. Olumsuz yan 

ilkel düzeydeki arınmaların bile örgüt içerisinde gerçekleşmesi zaman 
bünyesini zayıflattı. Gelişim çizgisinde çizgisinde çiz sarsıntı ve y alpalama

yan ise, bütün bu süreci örgüt içinde, örgüte bağlı kalarak 
uyarak geçiren kadroların oluşması. Bu kadrolar, küçük 

radikalizminden goşizme kadar her türden düşünce ve sapmayla kar 
Bunlarla mücadele ettiler ve galip çıktllar.Ama asıl öneın

kalarak örgüt a racılığıyla a racılığıyla a r yaptılar. Zaien örgüt aracılığı 
bir "sol" düşüncenin kesin biçimde yenilip mahkum e

Örgütsüz gevezelik ortamının bulunmaz hint kumaşı o
düşünce"nin kesin yenilgisinin Tip ve TSjp kurulduktan sonra 

bunun en iyi ömeklerinden. 
sosyalist kadroların en önemli deneylerinden biri de 12 Mart 

dönemi dönemi yalnızca yalnızca Türkiye Türkiye tahlillerine tahlillerine ilişk,in ilişk,in bazı bazı yanılgı-yanılgı-

ları ortaya ç ıkarmakla kalmadı. Daha önemlisi, sosyalist kadroların 
bilincinin ötesinde, örgütü güçlendirme gereğini daha çok kavra
dı. Mücadelenin örgütle olacağına i nanmak yetmiyor. Onu 
rekiyor. Bir daha fenersii yakalanmamak için yerine getirilmesi 
bu . Örgütü güçlendirmenin yolu ise en ince ayrıntılarına kadar 
ke ve biçimlerinin saptanarak uygulanmasından geçiyor. TIp 
Toplantısı, bu konunun en somut düzeylerde tartışıldığı bir 
vezelik yapılmadı, bomboş teorik tahlil nutukları atılmadı. 
konu, örgütlenmenin acil ihtiyaçlarına ilişkindi. Toplantı 
" yüksek bir bilinç düzeyi"nin ifadesi oldu. 

Bugün 1960'lara kıyasla bir çok nokta açıklığa kavuşmuş 
şarıdan bakanlar tar.lfından bir ölçüde haklı olarak "sağırlar 
nitelenen tartışmaların temelinde sanıldığı gibi "strateji ayrılığı"ı 
ğı anlaşıldı. Sosyalist kesimdeki saflar bu anlamda da netleşti. 
kıl ıfı içinde bilimsel sosyalizmin azılı düşmanı goşist sapmaların 
j uva devrimciliğinin yattığı ortaya ç ıktı. Bugün sosyalist hareket bu 
stratejitartışmalarını ejitartışmalarını ejit aşmış durumda. Bugünkü kamplaşma, 
delesine inananlarla ona düşman olanlar arasında. 

Örgütlü sınıf mücadelesine inandıklarını söyleyenlerin 
toplanmaları ise geçici bi; olgu. Bu partilerin çoğunun 
yok. Daha çok subjektif çık ışlara dayanan kuruluşlar. Bu açıdan 
sosyalist hareketi bölünmüş görmek hiç te anlamlı değiL. 
o lan, sosyalist hareket değil, �nel olarak sol. Bu ise çok 
hareketle solu bu açıdan ayırdetmek gerekli. Tip Genel 
belirttiği gibi, örgütlü sınıf mücadelesine inandıklarını söyleyen 
p artiler üzerinde hareket doğal bir ayıklayıcı görevi yapacak. 
sınıfsal temeli olanlar kalacak, diğerleri ortadan silinecek. 
hakim olan bilinçlilik, buna karşılık diğer sol partilerin 
k imin gidici kimin kalıcı olduğunu göstermesi bakımından 

12 Mart deneyi sosyalist kadrolarla birlikte yığınlara, 
b akalara da çok şey öğretti. Genel siyasal plandan daha dar 
dar örgütsüzlüğün çaresizlik, yenilgi demek olduğunu kanıtladı. 
sosyalist hareketi derlenmeye ve hemen ardından örgütlenme 
adımlar atmaya iten en önemli nesnel güç, bu. Yığınların örgüt 
yi cevabı veren çizgi, Türkiye'de sosyalist hareketi temsil 
kiye'de demokratik kitle örgütleriyle tek tek soldaki partiler 
de kimin gidici,kimin kalıcı olduğunu gösteriyor. 

Türkiye Işçi Partisi Iı Temsilcileri Toplantısı'nın ardından 
ler, ler, bunlar. bunlar. 

PORTEKİZIDE ÖZGÜRLÜGÜN ŞAFAGI 
Alvaro Cunhal 
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HOLLANDA' LI, iSVEÇ'Li, AVUSTRALYA'LI 
iŞçİLER ŞİLİ'YE GİDEN BÜTÜN GEMİLERE 
yÜK YÜ KLE ME Yİ PROTESTO EDEREK, 
DÜNYA işçiLERİNİN, DÜNYA HALKLARININ 
BÜTÜNLE ŞMESiNİ GÜZEL BiR BiçiMDE 
ORTAYA KOYDULAR. 

Geçen hafta sonunda Atina'da ö· 
nemli bir konferans toplandı. Dünyanın 
b anşçı güçleri ilk kez bir araya geldiler. 
" Dünya Barış Güçleri Kongres;" ne ba�1ı 
"Dayanışma ve Dayanışmayı Sürdür· 
me Komitesi" Atina'da özel bir konfe· 
rans düzenledi. Konferansln önemi, 
adı geçen örgütün ilk kez bir top· 
lantı düzenlemesinin ötesinde, faşizmin, 
dünyanın dört bir tarafından gelen 
h ükümet temsilcileri, de�işik kuruluş· 
lar, Avrupa'nın tüm sosyal demokrat 
partileri tarafından lanetlenınesi idi. 
F aşizmin lanetlenınesi, Şili 'deki faşist 
cuntaya karşı dünyanın kesin bir tavır 
almasıyla somutlaştı. 

BOŞLUKTAJd TORKJYE 

A tina'da dünyanın dört buca�ından 
gelen 24 ülke temsilcileri faşizmin 
n i teliklerini ortaya serip Şili 'ye karşı 
o rtak bir tavır alınınası için karar verir· 
l erken, Thrkiye'nin bundan haberi bile 
o Imuyordu. özellikle az gelişmiş ülkeler 
ya da bilinen deyimiyle "üçüncü 
D ü nya Ülkeleri" elçileri hükümetleri· 
n i konferansta resmen temsil ederken, 
Amerikanın eski başkan adaylan dahi 
k onferansa mesaj gönderirken, Türki· 
ye'nin Atina'dan yüzlerce yıl geri 
d üşmesi, izlenen dış politikanın aslın· 
d a bir başka simgesiydi. Birleşmiş 
M illetlerin New York'da Kıbrıs için 
aldı!!ı karar, kendini dünyanın her ye· 
rinde, her zaman somut bir biçimde 
tekrarlıyor, Türkiye'yi yaliılZlı�ın karan· 
I ı�ına iyice itiyordu. Faşizme karşı 
d ayanışma emperyalizmin kalesinde bile 
yankı uyandırırken, Türkiye hala bir 
meclis başkanlı�ı için 226'yı nasıl bu· 
lurum hesaplarıyla çalkalanıyordu. 

ATINA KONFERANSı'NIN 
AMACı 

Dünya Barış ' Güçleri ilk kez bu 
tür bir düzenlemeye giderlerken amaç 
faşizme karşı tavrı somutlaştırmak ve 
bunu Şili Cuntası'na karşı çıkarak 
dünyaya sergilemektL Nitekim alınan 
k ararlar bunu kanıtlıyordu. Atina'da 
alınan kararların en önemlilerinden biri, 
Ş i l i 'de faşist cunta iktidarını sürdür· 
dü�ü sürece, ülkelerin Şili'ye her türlü 
i thalat ve ihracatı boykot etmeleridir. 
Ş ili şu anda özellikle silah ithalatı yap· 
makta, bu silahları ısrail, Cüney Afrika 
B irli�i ve ıspanya'dan satın almaktadır. 
B u ülkelerden gelen temsilcilerin kendi 
hükümetlerine boykota uyma yönünde 
ç alında bulunacakları da alınan ka· 

rarlar arasındadır. 
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şILI'YE HESAP KESILMELI 

Toplantıya katılan ülkelerin Şili'· 
den hiçbir mal almamalan da karar· 
l aştırılmıştır. Buna, Şili 'nin en önemli 
i hraç ürünü bakır da dahil edilmiştir. 
A tina'da bu karar alınırken, Türki· 
ye Şili 'den 20 bin ton şeker ithal et· 
mekte ve bu haber Şili gazetelerinde 
şöyle yer almaktaydı: 

" Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Tür· 
k iye'ye şeker ihraç ediyoruz! .. " EI 
M ercurio gazetesinin bu haberi üzerine 
y orum yazmanın bir anlamı yok elbette. 

A lınan bir di�er karar, ülkelerin 
Ş ili'ye borç vermelerine ilişkindi. Genel 
B oykot kararının ötesinde, Şili aldı�ı 
k redinin yüzde 48'ini silaha yatırıyordu. 
S adece Amerika'dan a1dl�1 bir milyar 
d oları en modern silahlara harcamıştı 
Ş ili Cuntası. 

SA VUNUSUZ YARGıLAMALAR 

C untanın ekonomik faaliyetlerini 
k ısıtlamayı dünyadan tecrid etmeyi a· 
m açlayan ekonomik kararların ötesinde, 
cu ntanın marifetleri de bir bir döküldü 
o rtaya kongrede: " I nsanlara karşı kin 
ve nefret duygularıyla doludur Şili Cun· 
tası. Onun için !.üm ilişkiler kesilmelidir. 
Ş u anda yu rtsever olduklarından dolayı 
i nsanlar yargılanmaktadır Şili mahkeme· 
lerinde. Yargılanma komik bir sözdür as· 
lında. Çünkü avukatların "suçluları" sa· 
vunması yasaklanmıştır. Kendi kendile· 
rine de savunma hakkı verilmemektedir 
"suçlulara" . Bunlardan birisi de Şili 
Komünist Partisi Cenel Sek reteri Luis 

FASizMi 
- -

DUNYA 

KEZ DAHA 

LANETLEDi 

Corvalan'dır. Cuntaya karşı çıkanlar va· 
tana ihanetle suçlanınaktadır." 

IŞKENCENIN HER çEşIDI 

K ongrede yapılan çeşitli konuşma· 
lar faşist cuntanın nerelere uzandı�ını 
dünya kamuoyu önüne getirmekteydi. 
G örgü tanıklarının anlattıklarına göre, 
toplama kamplarında 8 -ll yaşlarında 
ç ocuklar, hamile kadınlar bulunuyordu. 
Cuntanın tutukladı{!ı eski bir general 
Sergio Poblete aynen şunları söylüyor· 
d u :  "Artık Şili'de ordu içinde de birlik 
bozulmuştur. Subaylar tutuklanmakta, 
k iliseden papazlar toplama kamplanna 
gönderilmektedir. Kamplarda eski nazi 
y öntemlerine harfiyen uyulmaktadır. 
S antiago yakınlarındaki bir toplama 
kampına "Diskotek" adını vermiş Şi· 
Iili vatandaşlarım. "Diskotek" Şili'nin 
e n  büyük işkencelıanelerinden biridir. 
Bu türlü anılmasının nedeni, işkence ya· 
p ılırken insanlara, faşistlerin plak çalma· 
l arıdır. Seslerin duyulmasını önlemeye 
çalışmaktadırlar böylece. Işkencelerden 
ölen insanların sayısı binlere ulaşıyor. " 

V e 25 yaşındaki Custav Ruz ekli· 
yor : " Benim bulundueum kampta, A r· 
j antin'de gerilla faaliyeti ve cuntaya kar· 
Şı çıktıkları gerekçesiyle ı 19 kişi öldü· 
rüldü." 

Faşizmin lanetlenmesi aslında dün· 
yada çoktan yankısını göstermişti. Hol· 
l andalı, Isveçli,  Avustralyalı işçiler Şi· 
I i 'ye giden bütün gemilere yük yüklemr· 
yi protesto ediyorlar ve dünya işçileri· 
n in, dünya halklarının bütünleşmesini en 
güzel biçimde ortaya koyuyarlBrdı. 

A tina' daki kongreye şıı ülkelerden 
h eyetler katıldı: Cezayir, Arjantin, A· 
vusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaris· 
t an, Bolivya, Şili, Kıbrıs, Kolombiya, 
K osta Rika, Küba, Ç.koslavakya, Dani. 
marka, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Ek· 
vator, Ispanya, Etyopya, Finlandiya, F· 
ransa, lngiltere, Yunanistan, Meksika. 

B unun dışında Avrupa'nın tüm sos· 
yal  demokrat partileri temsilcilerini gön· 
derdiler. Ikinci Dünya Savaşından son· 
ra ilk kez kapsamı bu ölçüde geniş bir 
toplantıya, Dünya Işçileri Federasyonu, 
Neo · Faşistler hariç tüm ıtalyan parti· 
leri, Dünya�ristiyan Demokratları Bir· 
l i�i,  Dünya Gençlik Teşkilatı, Dünya Hr 
ristiyan Gençlik Teşkilatı, Hindistan, Is· 
veç, Finlandiya, Norveç hükümetleri 
özel temsilcileri, büyükelçiler, Katolik, 
H ristiyan ve Yahudi kiliseleri temsilcile. 
ri, de{!işik ülkelerden yüz parlamenter, 
Uluslararası Avukatlar Birliği, Dünya 
C azeteciler Federasyonu ile çeşitli ülke· 
i erin mimar ve mühendis odaları katıl· 
m ışlardır. 

Toplantının bir başka ilginç yanı da 
A merika eski başkan adaylarından Mc 
C ovem'nın kongreye mesaj göndermesi· 
d ir. Mc Govern mesaj ında "Şili 'ye eko· 
nomik ve politik baskı uygulanmasını" 
i stemek tedir. 

H indislan Başbakanı hıdra Gaııdi i· 
se "Şili 'ye benzeri baskı yönt.emlerinin 
uygulanmasını" önerirken. AII.nd.nin 
başarılarını övm,·ktı'ydi. 

i şte, dünyadan bir kesit daha. lştr, 
Türkiye'nin fıışizm karşısındııki "olma· 
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KıBRıs'TA KOMANDO ÖRGÜTÜ 
HAREKETE GECiVO R 

Halkçı Parti'nin Genel Merkez Binası Yandı. 

• göslerdiğim adaylardan başka kimse seçile· 

m ez "  diyen eski Bayraklar ue Emekli Gene

ral Kemal Coşkun (Kenan Coygun) Kıbrıs 'la 

ne yapıyor? 

K ıbrıs Anayasa'sına göre yakında genel seçimlerin yapılması gerekiyor. 
A ncak, Denktaş iki aydır sonuçları belli bir takım temaslar için Kıbrıs'tan 
ayrılmış durumda. Kıbrıs'ı "emin" ellere bırakmış oldultu anlaşılıyor. Kıb· 
rıs'ta üçüncü bayraktar olarak görev yaptıktan sonra şimdi bir emekli general 
o larak KıbrJ&'a gelip yerleşen Kemal Coşkun, Denktaş 'ın adına bir sindirme 
h areketini başlatlı. Kıbrıs Türk burjuvazisi tarafından mali destelle kavuştu· 
rulan emekli general, "benim gösterdiltim adaylardan başka kimse seçilemez" 
d iyor. 

K ıbrıs'la bayraktarlık çok önemli ve etkili bir kurum. Fiilen bütün iç 
emniyet görevi bayraktarlık tarafından yerine getiriliyor. Bayraktar, Kıbrıs 
B akarılar Kurulu'na istedi!!i zaman girebilen ve tartışmaları etkileyebilen bir 
k işi. Ayrıca en etkili yaym organı olan Bayrak radyosu hala bayraktarlılla 
b atlı. Bütün yaymlar, bayraktarlıtm kontrolundan geçiyor. 

Ş imdiye kadar gelip geçen bayraktarlarm u yg u i amalar i çok çeşitli 
oldu. Gelip geçen bayraktarlar içinde en çok anılanlardan birisi üçüncü bay' 
raktar. Kıbrıs'ta Kemal Coşkun adıyla görev yapan Kenan Coygun 'un zama· 
nmda olanlar çok ilginç. En azmdan bir mücahitin öldürüldültü biliniyor. 
B unun dışmda bazı yüksek dereceli bayraktarlık yetkililerinin özel temasla· 

rını gizlilik içinde yapabilmek için Lef\ı.oşa'nın bır semtinin elektriklerini 
sabaha kadar kestirdikleri de biliniyor. 

K ıbrıs'ın şimdiki bayraktarı ile Kemal Coşkun dönemi arasında bir 
p aralellik kurmak mümkün deliii. Tam tersi bir uygulama var. Şimdiki Bay· 
raktar, Halkçı Parti ile Denktaş arasındaki mücadeleye karışmıyor. Denktaş 'ın 
b askı girişimlerini durdurduAu gibi Bayrak Radyosunda Halk Partisinin görüş· 
leri de yansıma buluyor. Bayraktar, Berberolllu'nun Cumhuriyetçi Türk Par· 
tis;'nin hiç bir görüşünün Bayrak Radyosunda yayınlanmasına müsaade et· 
memekle birlikte Alper Orhon'un Halkçı Partisi'ne yöneltilen baskı girişim· 
lerini de durdurmaya çalışıyor. 

B ayraktarın bu tutumu Denktaş'ın tepk ilerine yol açtı. Bayraktarın 
değiştirilmesi için Ankarada çok temas yaptı. Şimdilik temaslarından 
o lumlu bir sonuç almadı. Olumlu SOnucu eski bayraktar ve emekli general 
Kemal Coşkun 'un örgütünden alıyor. 

K emal Coşkun'un Kıbrıs'ta hiç bir sıfatı ve hiçbir geliri yok. Ama 
lüks otellerde büyük yemekler verebilecek durumda. Kıbrıs Türk burjuvazili, 
K emal Coşkun'a elinden gelen, maddi ve manevi bütün desteli aaillıyor. 
K emal Coşkun da bu destekle bir komando örgütü oı",twuy.or. . 

Halkçı Partisi binııınm yanıp kül olm ... KJbrlS'taki ael� liincel' 
l eşti�di. Parti Genel Başkanı "kimaeyi suçlamıyoruz" dedi. Ama bu tür ban!
k elierin Partisini daha da güçlendirdilini söyleyerek bır "botaja inandıımı 
belli etli. 

O rtaya çıkan yangın olay� Denktaş'ın iki bakımdan işine yarıyor. 
Birincisi, siyasal bilinç ve kararlıllı dili;ük düzeyde olan Kıbrıs Türiderini 
ürkütmek. Bu tür olayların hem Alper Orhon'un hem de Bemerotlu 'nun 
)fartilerinin örgütlenmesini güçleştirici etki yapacalı açık. Denktaş 'm birinci 
y ararı burada. Ikinci yaran ise çok daha önemli. Denktaş, seçimleri zamanm· 
da yapmak istemiyor. Türkiye'de oldulu gibi bu tür olayım, seçimleri ertele
mek için kullanmaya çalışması mümkün. 

GOME Z :  ŞAŞKIN 

A.ZEVEDO: TUTUC U 

PORTEKiz " DE 

TEHLiKE 

P ortekiz'de geçtitimiz liaCta başın· 
da general Otelo de Carvalho'nun 
görevinden alınması üzerine Lizbon 
ve çevresindeki askeri kuvvetler hareke· 
te geçti. Hareket başarıslZlılta utradı. 
Gelen haberlerde, olaylar sonucunda 
A zevedo hükümetinin durumunun güç. 
lendi�1 anlaşılıyor. Ancak bu haberlerin 
gerçek güçler dengesini ne denli yan· 
sıttılıı şu anda blllnmiyor. Gelişmelerin 
ne ölçüde sa�ın lehine oldutunu kestir· 
m ek mümkün de�i1. 

" Paraşütçüler" hareketinin başan· 
slZhlıl, Portekiz Komünist Partisi Mer· 
kez Komitesi'nin ülkedeki siyasal buna· 
l ımı de�erlendiren 24 Kasım tarihli 
b ildirisinde önceden görülmüştü. Bildiri· 
de şöyle deniyordu : "Parti, muhakkak 
siyasal bir çözümden yanadır ve bir 
sa� darbe için elverişli koşullar yara· 
tabiiecek düşüncesiz tutumlara kar· 
Ş ıdır." Parti, " ya hep ya hiç biçimin· 
deki radikal tutum"u eleştiriyor, buna 

k arşılık "askeri kadrolar içinde dev· 
r imci mevzilerin güçlendirilmesini" isti· 
yordu. 

P ortekiz'deki sıyasal bunalımın kay· 
n a�ında iktidar sorunu yatmaktadır. 
Portekiz devriminin izleyece!!i yol be· 
i irlenmiş dej!i1dir; ilerici güçler arasında 
temel sorun üzerinde doRan aynıık· 
lar bu yolun belirlenerek bunalımın 
çözülmesini engellemektedir. Sorun, ik· 
tidann burjuvaziye bırakılarak kapita
list sömürünün bir "burjuva demokra· 
sisi" içinde mi süreceti, yoksa nihai 
h eder olarak sosyalizmi heder alan 
b Ir yol benimsenerek işçi ve emekçi 
sın,nara iktidar yolunun aç�aca�ı mı 
sorunudur. 

G onçalves'in başbakanlıktan alına· 
rak Azevedo başkanlıRındaki 6. geçi· 
ci hükümetin kurulmasıyla, saR güçlerin 
i ktidardaki a�ırlı�, artmıştır. Mario 
Soares'in liderIIRindeki Sosyalist Par· 

tisi ve Demokratik Halk Partisi Iktidar 
d ireksiyonunu sa�a, kapitalist sisteme 
ç evirmişlerdır. 

Sa� güçler, dar görüşlü burjuva 
d emokratlarını, SP yönetimini ve 
DHP'ni sola karşı kullanmaktadır· 
lar. SP'nln ilerici güçlerin birli�lnl 
terketmesi, burjuvazinin güçleriyle dev· 
rimci güçlerin mücadelesini açmaza, 
"iktidar boşlutu" noktasına getirmiştir. 

C arvalho'nun görevinden alınması· 
n ın temelinde ise, SP ·DHP ai!ırlı�ında· 
ki Azevedo hükümetinin orduyu ' avu· 
cu içine alma istemi yatmaktadır. Dev· 
rim Konseyi'nin salı kanat üyesi Dışış· 
i eri Bakanı Melo Antunu 24 Kasım 'lı 
Le Nouvel Observatuer dergisine ver· 
di�i demeçte bunu açıklamıştır: "Ülke 
günden güne hükümet edilemez hale 
gelmektedir. Ülke bütünüyle hükümet 
edilemez hale geldilılnde ikinci aşamaya, 
i ktidann tam anlamıyla ele geçıril· 
mesine Sıra gelecektir. Bu da, ordunun 

ele geçirilmesiyle başlayacaktır. Yapıla· 
cak ilk iş, silahlı kuvvetleri ele almak· 
tır." Antunes, silahlı kuvvetleri ikti· 
d ardan uzaklaştırma tertJplerini de şöy· 
le açıklamaktadır: "Ordu bir eylem 
a racı olmalıdır, siyasal bir laboratuvar 
detiL Bugün bu yanlışı düzeltmek zo· 
rundaylZ. Bunu da kadroları yeniden 
oluşturarak ve belli kişileri deilişti· 
rerek yapacatlZ." 

Ç eşitli güçler arasında bir denge 
u nsuru rolünü üstlenmek zorunda kalan 
B aşkan Costa Gomez de giderek manev· 
ra gücünü yitirmiştir. Silahlı kuvvet· 
lerln blrll�lnl satlayamayan Gomez, 
Azevedo hükümetinin baskılarına daya· 
n amamıştır. 

S on hafta içindeki gelişmeler, duru· 
mun, Cunhal'ın deyimiyle "yeni bir 
b askı politikası ve yeni bir dlktatörlü· 
�ün kurulması" lehine geliştiRini göster· 
m ektedir. 
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bayraktarlık çok iç 
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bayraktarlıtm kontrolundan geçiyor. 
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Kemal Coşkun adıyla görev yapan Kenan Coygun 'un zama· 
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ENRlCO BERLİNGUER: "KOşULLAR FARKLI OLSA DA 
AMAÇLARIMIZ BİRDIR. BIZLER, EN GENlŞ ITTIFAKLARI 
OLUŞTURMAYA ÇAlJşIYORUZ. ANCAK BU EN GENlŞ 
TOPLUMSAL VE POLİTİK İTTIFAK BUytJK SERMAYEYl 
YENlK DUştJREBILlR. " 

GEORGE S MARC HAIS: "PARTİLERİMİz içiN TEK BİR 
AMAÇ VARDIR: SOSYALIzME VARMAK AMACIYLA 
BUytJK TEKE LLERİN E ZDİöI TUM TOPLUMSAL 
TABAKALARı BlRARAYA GETIRMEK. " 

DEGil 
ROMA 

Kapitalist !)ı.ltı drtnyasının en g'\.) 
ıu Ild Komünist Partısı Fransız v" 
İtalyan Ko:nUnlst Partileri goçen 15 
Kasım'da Roma'nın bnnliyösUndekl 
Frattochle'de bır ortak bildiri Imza
ladılar. 

2� EylUl'de Paris'te ıkı p,rti he 
yetleri arasında yapılan gi;dlşmelerin 
bır sonucu olarak 15 Kasım'da Roma' 
da imzalanan ve IS Kasım 'da kamuo
yuna açıklanan o�lak belge. birçok 
bAlamlarda. tarihsel bir ö,om taş,
yor. FransJz KomUnist Part isi Genel 
Sekreteri Georges Marchais'nin deyi
miyle "tarıhsel bir belge niteliği 13-
"yan o:lak metinde iki  parti, demok
rasi, sosyalizm ve sosyaıızme geçış 
koııularında o:tak g;;rU şlerını dile 
getirmektedirler", Gittikçe derlnle
,an kapitalizmin bunalımı karşısında 
iktidar &trateJııerlnl en genış emekçi 
kitlelerin bır araya gı>tlrilmesl ve 
mUcadeleye sokulması biçiminde ta
ıumlayan FKP bu amaçla "Fransa 
halklnın blrııği"nl gerçekleştırmeye 
çalışırken, ıtalyan KomUnist Partısı 
de 1972'den bu yana ''tarıhsel uzlaş
ma" yoluyla tekelci bUyUk sermaye
nin ve uluslararası tekellerin ege
menllğini kırmaY' amaçlamaktadır. 

Kendı Içindeki çelişkilere rağmen 
uluslararası bUtunleşmeslni pekiştir
meye çalışan emperyalizme karşı iLe
rici ve demokratik gUçlerln vermesi 
gereken mUcadele açısından, ıkı Işçi 
sınıfı partisinin attıkları adım, bu açı
dan evrensel bır boy.ta sahiptir. 

Fransa ve ıtalya'nın gelişme ko
şulları, tarıhsel, ekonomık, sosyal 
ve polltlk dUzeylerde ayrı olmakla blr
llkte, her ild partiyi birleştiren or
tak noktalar, Berllnguer'ln deyimiyle 
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"büyUk sermayeyi yere serebııecek 
ittifakları yaratma "da kendini göster
mektedir. Fransız ve İtalyan KomU
nist partilerinin ortak bildirisinin bır 
özetini aşağıda bulacaksınız. 

TEKE LCi SEllMAYENİN BUNALIMI 

"Kapitalist sistemi bUtunüyle sar
san bunalım , bUtün ağırlığı)'la Işçile
rin, emekç ilerin, genış halk kltlelerl
nin, köylUlerln, esnaf ve zenaatkar
ların, küçük ve orta Işletmelerin sır

tına yUklenmektedlr. Blyük sermaye 
ve emperyalizm, bunalımı kullanarak 
emekçllerln ve halkln ekonomık, sos
ya i ve polıtık kazanımlarını geri al
mak Istlyor. Işçi sınıfı ve genış emek
çi kitleler mUcadelelerlni geliştlrerek 
bu tertipleri boşa çıkarablllr ve yeni 
kazammlar elde edeblllrler. a.ıgunkU 
bunalım, Fransa ve ıtalya ıçın, demok
rasiyi gellştlrmek, onu sosyaıızme 
doğru Ilerletmek zorunluluğunu her 
zamanklnden çok ortaya çıkarmakta
dır. 

DEMOKRATIKLEŞME VE 
ÖZGURLUKLER 

italyan ve Fransız komünistleri, 
sosyaıızme doğru yUrUyUşUn ve sos
yaIizmln kurulmasımn slyusl, sosyal 
ve ekonomık hayatın demokratlkleştl
rilmesi çerçevesi içerisinde gerçek-' 
leşmesl gerektiltı görUşUndedlrler. 
Sosyalizm, demokrasinin ve özgUr IU
�n bır Ust aşaması, "sonuna kadar 
göturUlmUş bır demokrasi" olacaktır. 
a.ı anlamda, hem bUyUk demokratik 
burjuva devrimlerinin, hem de başını 
IŞçi sınıfımn çektığl yUzyılımızın bU-

BERLİNGUER 
(Sohlan b!rlncl ) 

MARCHAİS 
(SaC-ian Ildncl) 

yUk halk mUcadelelerinln sonucunda 
elde edilen tum özgUrlükler gUvence 
altına alınacaktır. 

DüşUnce ve ifade, yaY'n, toplan
ma ve dernek, gösterl-yUrUyUş, Içte 
ve dışta dolaşma, özel yaşamın doku
nulmazhğı, dini, felsefi, kUlturel ve 
sanatsal dUşUnce ve kanaat özgUrlükle
rı bu arada gUvence altında olacaktır. 
Fransız ve İtalyan komUnistleri, siya
sal partilerin çokluğundan (muhalefet 
partilerinin de var olma ve faaliyette 
bulunma hakkı dahil olmak Uzere), ör
gUtlenme özgUrlU�nden ve çoğunluk 
ve azınlıkların demokratik olarak bir
birlerinin yerıne geçmesi olanağından; 
IAlkllkten ve devletln demokratık ola
rak IşlemeSinden, adaletın bağımsız
lığından yana olduklarım belJrtlrler. 
Aynı şeklide, sendIkaların serbest ça
lışması ve bağımsızlıltı taraftarı olduk
larım açıklarıar. Fransız ve İtalyan 
komUnistleri, Işçilerin gerçek b.1klar
la yönetime katılabiıecekleri, geniş 
karar yetkllerlne sahip olabllecaklerl 
bır biçimde, Işyerlerinde demokrasi
nin geliştirilmesine temel bır önem 
vermektedirler. " 

TOPLUMUN SOSYALIST DÖNUştJMU 

''Toplumun sosyallst dönUşUmU, 
başlıca Uretlm ve deltlşlm araçları 
Uzerlnde kamu denetımı, bu araçların 
giderek toplumsaIlaştırılmasım, ulu
sal dUzeyde demokratik bır pbnın yu
rUrlUğe konmasım gerektırır. Küçük 
ve orla köylU mUlldyet!, zanaatçılık, 
sanayı ve tlcarettekl kUçUk ve orta 
Işletmeler sosyallzmln kuruluşunda 
özel bır rol alacaklardır. a.ı dönU
şUm, ancak halkın çoğunluğunu Işçi 
sımfı çevresınde bır araya getlren 

yüksek dUzeyde ve gUçlU mUcadelele
rln sonucu olablllr. Bı dönUfIIm, halk 
egemenıııı;ıni gerçekten temsil eden 
demokratik kurumların varhltım, bu 
kurumların yetkllerlnin gUvence altı
na ahnmasım,ve genişletilmesini, ev
rensel, doğrudan ve nlapl oy hakkının 
serbestçe kullamlmasım gerektirir. 
Evrensel oy hakkının sonucuna berza
man saygı göstermlş ve gösterecek 
olan ild parti, emekçi sımfiarın dev
let yönetimine yükselmesini bu çerçeve 
ıçınde gllrmektedlr. " 

YABANCI MUDAHALE LERE KARşI 

"lIrl parti, yenı bır uluslararası 
lşbölÜLlU çerçevesinde gittikçe yakın
laşan bır l şblrıııı;ıne dayanması gere
ken devletlerarası ilişkilerde, her 
halkın sıyasal ve toplumsal reJlmlni 
egemen olarak kararlaştırma hakkının 
garanti edilmesi gerektiltı görUşUnde
dlrler. a.ı yUzdendir kl, ild parti, . 

ABD emperyaıızmlnin halklann kendi 
sorunlanna karı,,"a niyetleriyle mU
cadele zorunluluğunu vurgulamakta ve 
her turlU yabancı müdahaleye karşı 
�lduklarım belirtmektedlrler. " 

TEKELCİ SERMAYEYE KARşI 
İTTiFAKLAR SORUNU 

"İkı parti, Işçi sınıfının ve halk 
kitlelerinin başlıca dU ,,"anı olan te
kelci sermayeye karşı verilen mUca
delenln başarısı ıçın çeşltll toplumsal 
ve politik gUçlerin özgUrce blrle,,"e
sinin zorunlu olduğu, bu birleşme Için
de işçi sınıfının yllnetlel rolUnU uygu
lama yeteneğini kanıthyabltmesl görU
şündedlrler. a.ı geniş Ittifaklar, bu
gUnkü adımda olduğu kadar soeyallzmln 
kuruluşunda da gereklidir. KomUnlst
lerle sosyalistler arasında sağlam ve 
sür�kll Işbirliğinin kurulması bu Ittifa
kın temellni oluşturur. " 

AET'NİN DEMOKRATİKLE ŞTİRİLMESİ 

"Uyguladıkları politika sonucunda 
ortak Pazar Avrupasında i şslzliğl ve 
toplumsal dengesizUkleri körükleyen 
çok uluslu ve ulusal tekelci grupların 
yönetıcı çevrelerinin halkın çıkarları 
Ile temelden çelişen çizgisi karşısın
da, iki parti, AET'nin hedeflerinin 
ve Işleyişinin demokratlkleştlrllmesl, 
demokratik, barışçı ve bağımsız bır 
Avrupa'nın kurulması yolunda halk kit
lelerinin, sol gUçlerln (Avrupa Parla
mentosu ıçınde de olmak Uzere) ortak 
girişimlerinin gelişmesine bUyük önem 
vermektedirler. Aynı anlayış ıçınde, 
İspanya 'nın hayatı bır dönem yaşadtkı 
şu gUnlerde lkl parti bu kOlNda bUtun 
demokratların Inancını dile getirdikle-
ri kanısıyla Frankocu rejimi fO yada 
bu biçimde sürdUrme glrlşimlerlnl kı
narlar. Aynca, genç Portekız demok
raslsluln kar"laştıltı gUçlllkler kar,,
sında duydukları kaygıY' belirtirler, ve 
her turlU gerici tebllkey\ önleme ve UI
kenin demokratik ve toplum.al Ilerleme
sini sallama mücadelesinde bUtUn IşçI 
sınıfı gUçlerlnin ve demokratik gUç lerln 
blrUk ıçınde olmasını &nularlar. " 

BARIŞ İçİNDE BİRARADA YAŞAMA 

Ikı partinin ortak bIldirisInin 80n 
bölUmUnde de, "barış ıçınde bırarada 
ya,emanın bır Y'ldırma savaşının kar
şısındakl tek alternatıf" olduğu belirtil
mektedir: "Toplumsal ve poııtik statu
koyu koruma anlamına gelmeyen banş 
ıçınde bırarada yaşama, emperyallz
me karşı, demokrasi ve sosyallzm ıçın 
mUcadele ıçın daha elverlşıı bır ortam 
yaratmaktadır. Bır yandan bu mUcade
leyl sürdUren ild part!, barı"n daha da 
geUşt!rllmesl, genel silahsızlanmaya 
varılınoaya kadar sllahlanmamn karşı
lıklı ve dereoeli olarak azaltılması, as
keri blokların tedrlcl olarak aşılması 
ve IAğvedilmesl yolundaki eylemlerInI 
geUştlrmektedlrler. " 
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''tarıhsel uzlaş
bUyUk sermaye
tekellerin ege

amaçlamaktadır. 
çelişkilere rağmen 

bUtunleşmeslni pekiştir
alizme karşı iLe

demokratik gUçlerln vermesi 
açısından, ıkı Işçi 

attıkları adım, bu açı
boy.ta sahiptir. 

"büyUk sermayeyi yere serebııecek 
ittifakları yaratma "da kendini göster
mektedir. Fransız ve İtalyan KomU
nist partilerinin ortak bildirisinin bır 
özetini aşağıda bulacaksınız. 

TEKE LCi SEllMAYENİN BUNALIMI 

"Kapitalist sistemi bUtunüyle sar
san bunalım , bUtün ağırlığı)'la Işçile
rin, emekç ilerin, genış halk kltlelerl
nin, köylUlerln, esnaf ve zenaatkar
ların, küçük ve orta Işletmelerin sır

tına yUklenmektedlr. Blyük sermaye 
ve emperyalizm, bunalımı kullanarak 
emekçllerln ve halkln ekonomık, sos
ya i ve polıtık kazanımlarını geri al
mak Istlyor. Işçi sınıfı ve genış emek
çi kitleler mUcadelelerlni geliştlrerek 
bu tertipleri boşa çıkarablllr ve yeni 
kazammlar elde edeblllrler. a.ıgunkU 
bunalım, Fransa ve ıtalya ıçın, demok
rasiyi gellştlrmek, onu sosyaıızme 
doğru Ilerletmek zorunluluğunu her 
zamanklnden çok ortaya çıkarmakta
dır. 

DEMOKRATIKLEŞME VE 
ÖZGURLUKLER 

italyan ve Fransız komünistleri, 
sosyaıızme doğru yUrUyUşUn ve sos
yaIizmln kurulmasımn slyusl, sosyal 
ve ekonomık hayatın demokratlkleştl
rilmesi çerçevesi içerisinde gerçek-' 
leşmesl gerektiltı görUşUndedlrler. 
Sosyalizm, demokrasinin ve özgUr IU

MARCHAİS 
(SaC-ian Ildncl) 

yUk halk mUcadelelerinln sonucunda 
elde edilen tum özgUrlükler gUvence 
altına alınacaktır. 

DüşUnce ve ifade, yaY'n, toplan
ma ve dernek, gösterl-yUrUyUş, Içte 
ve dışta dolaşma, özel yaşamın doku
nulmazhğı, dini, felsefi, kUlturel ve 
sanatsal dUşUnce ve kanaat özgUrlükle
rı bu arada gUvence altında olacaktır. 
Fransız ve İtalyan komUnistleri, siya
sal partilerin çokluğundan (muhalefet 
partilerinin de var olma ve faaliyette 
bulunma hakkı dahil olmak Uzere), ör
gUtlenme özgUrlU�nden ve çoğunluk 
ve azınlıkların demokratik olarak bir
birlerinin yerıne geçmesi olanağından; 
IAlkllkten ve devletln demokratık ola
rak IşlemeSinden, adaletın bağımsız
lığından yana olduklarım belJrtlrler. 
Aynı şeklide, sendIkaların serbest ça
lışması ve bağımsızlıltı taraftarı olduk
larım açıklarıar. Fransız ve İtalyan 
komUnistleri, Işçilerin gerçek b.1klarb.1klarb.
la yönetime katılabiıecekleri, geniş 
karar yetkllerlne sahip olabllecaklerl 
bır biçimde, Işyerlerinde demokrasi
nin geliştirilmesine temel bır önem 
vermektedirler. " 

TOPLUMUN SOSYA LIST DÖNUştJMU 

''Toplumun sosyallst dönUşUmU, 
başlıca Uretlm ve deltlşlm araçları 
Uzerlnde kamu denetımı, bu araçların 
giderek toplumsaIlaştırılmasım, ulu
sal dUzeyde demokratik bır pbnın yu
rUrlUğe konmasım gerektırır. Küçük 
ve orla köylU mUlldyet!, zanaatçılık, 

kitlelerinin 
kelci sermayeye 
delenln başarısı 
ve politik gUçlerin özgUrce 
sinin zorunlu 
de işçi sınıfının 
lama yeteneğini 
şündedlrler. 
gUnkü adımda 
kuruluşunda 
lerle sosyalistler 
sür�kll Işbirliğinin 
kın temellni 

AET'NİN 

"Uyguladıkları "Uyguladıkları "U
ortak Pazar 
toplumsal 
çok uluslu 
yönetıcı çevrelerinin 
Ile temelden 
da, iki parti, 
ve Işleyişinin 
demokratik
Avrupa'nın kurulması yolunda halk kit
lelerinin, 
mentosu 
girişimlerinin 
vermekted
İspanya 'nın 
şu gUnlerde 
demokratların 
ri kanısıyla 
bu biçimde 
narlar. Ay
raslsluln 
sında duydukları 
her turlU 
kenin demokratik ve 
sini sallama 
sınıfı gUçlerlnin 
blrUk ıçınde 

BARIŞ İçİNDE 

Ikı partinin ortak bIldirisInin 
bölUmUnde 
ya,emanın 
şısındakl 
mektedir: 
koyu koruma 
ıçınde bırarada 
me karşı, 
mUcadele 
yaratmaktadı
leyl sürdUren 
geUşt!rllmesl, 



KOIJDR. VE SANATTA YtJRDYDŞ 

MiLKO OiKOV 
Üst üste iki yddır Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Karikatür 

Y arışmasında "başan ödülü" kazanan ürdü Bulgar karikatürcüsü Milko Dikov, 
Karikatürcüler Derneğinin davetlisi olarak Istanbul'a geldi. Birçoğu hiç 
yayınlanmamış 30 kadar karikatürü de Karikatür Müzesinde sergilenmekte. 

ı 930'da doğan Dikov, Sofya Güzel Sanatlar Akademisini bitirdi, 
ı 9S9 'dan bu yana karikatür ve çizgi filimle uğraşmakta. Birçok dış yarış
mada ödülü var ve "Sterşel" dergisi çizerierinden. 

B ütün dünya sorunla" konuları arasında yer alan Dikov, faşizme kar
'I miicadeleyi insanlığın ortak IDieadelesi olarak görmektedir. Ayrıca, bürok
rasiyi de çizgileriyle eleştirmektedir. 

.ş k ''; n c e c e c b a Ş i h e y X 

i şkencecibaşı hey 
zulmün kırhacı 
dün şakhyordun üstümüzde 
kadın erkek 
çocuk bebek 
yaşlı sakat kör demeden 
z indanda do�an bebeyi 
k estitiyordun memeden 
k arnı çocuklu gebe yi 
öldürüyordun tekrneden 
dağlıyordun vücutları 
her gün hem de hiç şaşmodan 
çünkü kavrayamamıştık 
örgütlenme gereAini 
çünkü anlayamamıştık 
i leriyi görenleri 
b i linçsizdik da�ınıktık 
her bir tuza�a açıktık 
k imimiz geçim derdinden 
başka şey görmez olmuştuk 
k imimiz kısır döngüden 
b ir türlü kurtulmamıştık 
k imimiz korkak olmuştuk 
k imimiz aylak olmuştuk 
k imİmiz de kahrımızdan 
yanlışa'sapar olmuştuk 
o sinsi sinsi yaklaşan 
şakırtını duymamıştık 
perdelerin arkasandan 
yüzünü seçem\!miştik 

i şkencecibaşı hey 
zulmün k ırbacı 
dün şaklıyordun üstümüzde 
artık o eski neşe n yok 
hey ölüm sivrisine�i 
hey kana susamış yarasa 
artık o eski neşen yok 
oysa örgütlü sesimiz 
d aha gür çıkacak bizim 
yankıycak gün geçtikçe 
ve pis şakırhm iyce 
cılız vızattmı iyce 
susturuverecek yücelen 
türkülerimiz gürülce 
türkülerimiz binlerce 
türkülerimiz özgürce 

x k aratürküler'den 

i şkencecibaşı hey 
zulmün kırbacı 

yaşar miraç 

dün şaklıyordun üstümüzde 
bugün seni 
gene 
o hluyorlar pohluyorlar 
süslüyorlar püslüyorlar 
yaldızlayıp sürüyorlar 
i kide bir önümüze 
fakat ne yapsalar boştur 
artık iyi tanıyoruz 
senin o karayüzünü 
senin o sivri yüzünü 
artık iyi tanıyoruz 
artık toparlanıyoruz 
süte konacak sinegi 
suçüstü yakalar gibi 
seni hemen görüyoruz 
sütümüzü kirletmemen 
alnımızı gÖA'sümüzü 
kana zchre bulamaman 
i çin seni önlüyoruz 
a rtık toparlanıyoruz 
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• Öğretim yılı başlayalı bir ay oldu. Ünive.'Si
teler ve Yüksek Okullar. hatta orta öğretim kurum
ları işlemez durumda. Olayları nasıl değerlendiriyor
sunuz? 

"Gençlik Olayları" olarak bilinen olaylar ger
ç ekte gençlik olayı değildir. Bu olayları, toplarnu
muzda görii!en kutuplaşmanın ve bu kutuplaşmadan 
doğan çatışmaların gençlik kesimine yansıması olarak 
ele almak gerekir. üniversite içindeki çatışmalar bu 
genel çatışmanın yalnızca bir kesitidir. 

Ü niversitelerin gençlikteki bu kutuplaşma ve 
ç atışmaları üniversite çerçevesinde bir tartışmaya ve 
d iyaloğa dönüştürecek bir çaba içine girdikleri düşün
casendi de!!ilim. Eğer üniversiteler kendi ölçüleri i
ç inde bir diyalog ortamını sağlıyacak etkili tedbirler 
alsalardı, olayların üniversite dışı niteliği yalın olarak 
ortaya çıkacaktı. Ancak üniversiteler kendi paylarına 
düşeni yapmadılar. Daha doğrusu toplum kendisinin 
bir parçası olan üniversetilerde yapılması gerekeni 
yapmadı. Böylece, olaylar sürüp gidiyor. 

Ü niversite kesimindeki olaylar Türkiye de 
1968 - 1969 yıllarında yoğunlaştığında öğrencilerin 
genel bir takım isteklerle ortaya çıktıkları görii!üyor
du. Öğrencilerin bu istekleri, çağırnızdaki gelişmelere 
ters düşmeyen haklı isteklerdi. Istenen, üniversite yö
netiminin ve verilen eğitimin içeriğinin demokratik 
doğrultuda değiştirilmesi idi. öğrencilerin üniversite 
yönetimine katılması isteniyordu. Bunlar olumlu is· 
teklerdi. Böylece, yöneticiler öğrencilerle kuracakları 
diyalog sonunda kendilerini yenileme olanağı bul abi
leceklerdi. öğrenciler de kendilerini ilgilendiren işler
d e oldukça erken dönemde sorumluluk yüklenmeye 
alışarak kazançlı çıkacaklardı. Batıda da bu sorun öi!
rencilerin yönetime katılmasıyla olumlu bir yöne so
kulmuştu. 

Türkiye'de ise tersine bir gelişme görii!dü. 12 
M art döneminde, toplumun tümünü sarsan olayların 
temel nedeni' olarak öi!rencilerin üniversitelerdeki ey
lemleri gösterildi. Anayasa 'da yapılan değişiklikler, 
Dernekler Yasasında ve üniversiteler Yasasında yapı
lan dei!işiklikler, öl!rencilerin üniversite içerisinde tar
tışmalarını ve örgütlenmelerini önledi, onları üniversi
te dışına itti. Yönetime katılmak bir yana, öi!rencinin 
ü niversite içinde serbestçe tartışma özgürlüğü bile or
tadan kaldırıldı. Oysa, üniveroite, sal!lıyacai!ı diyalol! 
ortamıyla, kutuplaşmanın, hiç olmazsa kendi düze
yinde, çatışmaya dönüşmesini önliyebilirdi. 

• Olayların üniversite kesimine sıçramasına ne
den olan genel toplumsal gelişmeler üzerinde durabi
i ir misiniz? 

Türkiye hızlı bir yapısal dei!işiklik geçmyor. 
Sanayileşme ve kentleşme giderek al!ırlıl!ını duyuru
yor. Nüfus patlaması ve işsizlik gibi sorunlar toplu
mun dura�an görünümünü sarsmaktadır. Başka ülke· 
lerde çok daha önce ortaya çıkan toplumsal kutuplaş
malar Türkiye'de de belirmeye, netleşmeye başlamış' 
tır. Kişiler, kişisel çıkarları ile sınıfsal çıkarları arasın
daki bütünleşmenin her geçen gün daha çok bilincine 
varıyor. Insan, kendi sınıfı ile dil!er sınıflar arasın· 
d aki ilişkide rol oynamak gerel!lni duyuyor. Sanayile· 
şen bir toplum için olai!andır bunlar. Ne varki, siya· . .  

PROF. MÜMTAZ SOYSAL'IN 
YÜRÜYÜŞ'E VERDI(�I 

ÖZEL DEMEÇ 

-

DEMOKRASI , 
- -

SOSYAL 
-

DOGAL 
SONUCUDUR 

sal yapı d a  b u  kutuplaşmalan yansıtabilecek, onları 0-
la!!an siyasal kanallara, kurumlara dökebilecek bir ni
telikte olmalıdır. Oysa Türkiyede bu çatışmaları kar· 
Ş ılayabilecek durumda olmaması nedeniyle çatışmalar. 
soka!!a taşmaktadır. 

Tutucu ve çıkareı çevreler, toplumdaki geliş
meden hoşnut olmadıkları, bu gelişmeyi engellemek 
istedikleri için karşıtlıkların normal siyasal kanallara 
aktarılmasını önleme çabasındadırIar. Gerçekte ola
!!an olan bu kutuplaşma ve çelişmeleri, durdurulması 
gereken, toplumu yıkacak bir olgu olarak göstermek 
i stemektedirier. Böyle olunca da yangına körükle gi
d ilmektedir. Yani, çelişkiler, normal kanallar yerine, 
o nlan daha da alevlendirecek olan kanallara dökülmek 
i stenmektedir. Asıl üzerinde durulması gereken yön 
de budur. 

• MC İktidarının oluşmasını ve MC partileri ara
s ındaki_ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

MC İktidan, toplumdaki gelişimden huzursuz 
olan çevrelerin, aralarındaki çelişkileri ikinci plana a
tarak, geçici bir süre içinde olsa, bir araya gelme zo
runlulu!!unu duymalarının ürünüdür. Ancak bu geçici 
ve zoraki birleşme, toplumdaki gelişmeyi durdurabile
cek güçte değildir. MC Iktidarı, toplumun özlemleri
ni karşılayacak durumda olmadığı gibi, kendi başlat· 
tığı gelişmeleri de kontrol edememektedir. Bu açıdan 
MC, topluma hükmedebilme yetenek ve gücünü ola
!!anüstii takviyelerle sağlamlaştırmak istemektedir. Sa
n ıyorum ki, oluyların gelişmesinde ve gerekli tedbirle
rin alınmamasında, bunalım ortamını korumak ve bu 
o rtamda ola!!anüstii tedbirlere yönelmek niyetinin de 
payı vardır. Daha açık söylemek gerekirse, MC, kendi
sinin başlatacağı ve kendisinin denetiminde sürecek 
b ir sıkıyönetimle toplumdaki gelişmeyi önleme dü
Ş üncesini taşımaktadır. 

, . • MC'nin konumu ve niyetleri bu olunca Parla
mento'da MC karşısında en büyük gücü oluşturan 
CHP'nin tutumu sizce ne olmalıdır? 

N ormal dönemlerde, iktidarın yıpranmasını 
beklemek, iktidarın açıklarından yararlanmak ve sırası 
geldiğinde kamuoyunun tepkisinden yararlanarak onu 
düşürmek bir muhalefet partisi için dol!a1 bir davra
nıştır. Ancak Türkiye'de böyle uzun bir süre bekleme· 
ye olanak tanıyacak koşulların bulundui!unu sanmı
yorum. çünkü iktidarın başlattıl!ı süreçler, izledii!i 
ç izgi normal bir muhalefetle önlenecek bir çizgi de
i!i1dir. Ei!er uzun bir süre beklenirse gelişim tam bir 
faşizmi e sonuçlaiıabilir ve bunu önlemek için de vakit 
ç ok geç olabilir. CHP de, bir süredir, iktidardan uzak 
d urmak ve iktidarın iyice yıpranacal!ı bir dönemde ik
tidara talip olmak e�i1imini sezmekteydim. Bence, bu 
yanlış bir ei!ilimdir. Türkiye, böylesine uzun bekleyiş
ler ülkesi de�il. Bu açıdan, MC'nin iktidarda kalarak 
y ıpranmasını beklemek yerine, MC dışındaki güçlerll\ 
ya da MC'nin içindeki bölünmelerden yararlanarak 
M C'nin iktidardan düşürülmesi gerekir. CHP 'nin de 
yakın bir iktidara hazırlanması do�ru olur. CHP bu 
u i!raşta parlamento dışında bile olsa, kendisine yan
daş olabilecek kuruluşları, ve işçi sınıfı ile ilişkide bu
i unma durumundaki partileri yanında bulabilecektir. 

• CHP'nin kendi soluyla olan ilişkilerini nasıl de· 
ğerlendiriyorsunuz? 

CHP 'nin bu konudaki tutumunda, özellikle 
�on 7 . 8 aydır, olumlu ve ileriye yönelik bir gelişme 
vardır. Bir süre önce, CHP, kendi kişili!!ini bulmak ve 
k endi bütiinlü!!ünü korumak için, solundaki kuruluş
lara yüklenmek, onları eleştirmek yolunu seçmişti, 
C HP bugün de kendi kişili!!i ve bütiinlü!!ü konusunda 
eskisi kadar hassastır. Ancak, kendi solunu, sa!!ın yap
tı!!ı biçimde damgalamak ve engellemek yolunu tercih 
e tmemektedir. Tam bir özgürlük anlayışı içinde onla
rında hayat hakkını, gelişme ve örgütlenme hakkını 
kabul etmektedir. Tabii, bunu yaparken, kendi 
doktrini ile sosyalistler arasındaki aynlı!!ı vurgulamak
tan da geri kalmamaktadır. Bu "ayrı, fakat saygılı" 
tutum, aslında umut verici bir gelişmedir. Sa!!daki 
partilerin, aralarındaki aynııldan bir kenara atarak or
tak payda etrafında birleşmeleri gibi, gerekti!!inde 
CHP 'nin de kendi solu ile ortak bir demokrasi cephesi 
oluşturması olanaklarını artırmaktadır. 

• Y ukarıda sözünü ettiğiniz "demokrasi cephe
si" olanakları açısından solu nasıl değerlendiriyorsu
n uz? Sosyalist partiler hakkında neler söyleyebilirsi
niz? 

B ugünlerde en çok sözü edilen konulardan bi
ride "sosyalist parti enflasyonu" dur. Kadrolardan ve 
gerekli temelden yoksun partilerin kurulduiıundan 
söz ediliyor. 12 Mart dönemi gibi al!ır bir baskı döne
m inden geçen solun bugün örgüt olarak yeterince güç
lü olmaması olai!andır. Gelişen, sanayileşen bir top
lumda, örgütlenme biçimleri, benimsenecek yöntem
ler, çalışan sınıflarla ba!! kurma yöntemleri açısından 
solda bir çok kuruluşun, çeşitli "alt - doktrin"lerin 
bulunması da dol!a1dır. önemli olan, bu kuruluşların 
bir çeşit yanşma sonucunda bütünleşmeleridir. YanI, 
h angisi Türkiyenin objektif koşullan içinde en do!!ru 
d avraruşı gösterebiliyorsa, kendi tabanı ile gerekli i
l işkileri kurabiliyorsa ve Türkiye'nin sorunlarına ce
vap verebilecek formülleri bulabiliyorsa o parti sivrile
cek, öbürleri küçük partiler olarak kalacaklardır. 

• Demokrasi mücadelesi açısından, Anayasa'da 
yapılan değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Es
k iden çok sorulan bir soruyu yineliyelim : "Bugünkü 
Anayasa sosyalizme açık mıdır?" 

B ugünkü anayasa bütün de�işikliklere rağmen, 
demokratik bir devletin anayasası olma iddiasındaysa 
böyle bir sorunun yeri olmaması gerekir. Benim ka
famda, demokrasi ile sosyalizm özdeş kavramlardır. 
Böyle bir özdeşleştirmeye vararnayan insanlarda var
dır. Ancak onlar içinde şöyle bir durum söz konusu: 
Sosyalist düşünce nasıl belirli koşulların ürünü ise, sos. 
y alizm karşıtı düşünceler de, diyaliktik bir biçimde, 
sosyalist düşüncenin var olmasıyla kişilik ve anlam ka
z anır. Sosyalist partilerin bulunmadii!I bir demokrasi 
düşünülemez. Bugün "Anayasa sosyalizme kapalıdır." 
deniyorsa bu, "anayasa demokrasiye kapalıdır" de
mektir. Anayasanın sosyalizme açık oluşu, hukuk ve 
madde yorumlarının ötesinde, "demokratik" bir ana. 
yasa oluşunun sonucudur. 

Okullar. hatta orta öğretim kurum
durumda. Olayları nasıl değerlendiriyor

Olayları" olarak bilinen olaylar ger
ı değildir. Bu olayları, toplarnu

kutuplaşmanın ve bu kutuplaşmadan 
doğan çatışmaların gençlik kesimine yansıması olarak 

üniversite içindeki çatışmalar bu 
yalnızca bir kesitidir. 

telerin gençlikteki bu kutuplaşma ve 
üniversite çerçevesinde bir tartışmaya ve 

d iyaloğa dönüştürecek bir çaba içine girdikleri düşün
Eğer üniversiteler kendi ölçüleri i
ortamını sağlıyacak etkili tedbirler 
üniversite dışı niteliği yalın olarak 

Ancak üniversiteler kendi paylarına 
yapmadılar. Daha doğrusu toplum kendisinin 

üniversetilerde yapılması gerekeni 
olaylar sürüp gidiyor. 

kesimindeki olaylar Türkiye de 
yıllarında yoğunlaştığında öğrencilerin 

isteklerle ortaya çıktıkları görii!üyor
istekleri, çağırnızdaki gelişmelere 

haklı isteklerdi. Istenen, üniversite yö
verilen eğitimin içeriğinin demokratik 

değiştirilmesi idi. öğrencilerin üniversite 
katılması isteniyordu. Bunlar olumlu is· 

yöneticiler öğrencilerle kuracakları 
kendilerini yenileme olanağı bul abi

öğrenciler de kendilerini ilgilendiren işler
dönemde sorumluluk yüklenmeye 

çıkacaklardı. Batıda da bu sorun öi!
yönetime katılmasıyla olumlu bir yöne so

ise tersine bir gelişme görii!dü. 12 
döneminde, toplumun tümünü sarsan olayların 

olarak öi!rencilerin üniversitelerdeki ey
Anayasa 'da yapılan değişiklikler, 

Yasasında ve üniversiteler Yasasında yapı
öl!rencilerin üniversite içerisinde tar
ütlenmelerini önledi, onları üniversi

Yönetime katılmak bir yana, öi!rencinin 
serbestçe tartışma özgürlüğü bile or

kaldırıldı. Oysa, üniveroite, sal!lıyacai!ı diyalol! 
kutuplaşmanın, hiç olmazsa kendi düze

dönüşmesini önliyebilirdi. 

üniversite kesimine sıçramasına ne
genel toplumsal gelişmeler üzerinde durabi

hızlı bir yapısal dei!işiklik geçmyor. 
kentleşme giderek al!ırlıl!ını duyuru

patlaması ve işsizlik gibi sorunlar toplu
görünümünü sarsmaktadır. Başka ülke· 
önce ortaya çıkan toplumsal kutuplaş

la!!an siyasal kanallara, kurumlara dökebilecek bir ni
telikte olmalıdır. Oysa Türkiyede bu çatışmaları kar· 
Ş ılayabilecek durumda olmaması nedeniyle çatışmalar. 
soka!!a taşmaktadır. 

Tutucu ve çıkareı çevreler, toplumdaki geliş
meden hoşnut olmadıkları, bu gelişmeyi engellemek 
istedikleri için karşıtlıkların normal siyasal kanallara 
aktarılmasını önleme çabasındadırIar. Gerçekte ola
!!an olan bu kutuplaşma ve çelişmeleri, durdurulması 
gereken, toplumu yıkacak bir olgu olarak göstermek 
i stemektedirier. Böyle olunca da yangına körükle gi
d ilmektedir. Yani, çelişkiler, normal kanallar yerine, 
o nlan daha da alevlendirecek olan kanallara dökülmek 
i stenmektedir. Asıl üzerinde durulması gereken yön 
de budur. 

• MC İktidarının oluşmasını ve MC partileri ara
s ındaki_ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

MC İktidan, toplumdaki gelişimden huzursuz 
olan çevrelerin, aralarındaki çelişkileri ikinci plana a
tarak, geçici bir süre içinde olsa, bir araya gelme zo
runlulu!!unu duymalarının ürünüdür. Ancak bu geçici 
ve zoraki birleşme, toplumdaki gelişmeyi durdurabile
cek güçte değildir. MC Iktidarı, toplumun özlemleri
ni karşılayacak durumda olmadığı gibi, kendi başlat· 
tığı gelişmeleri de kontrol edememektedir. Bu açıdan 
MC, topluma hükmedebilme yetenek ve gücünü ola
!!anüstii takviyelerle sağlamlaştırmak istemektedir. Sa
n ıyorum ki, oluyların gelişmesinde ve gerekli tedbirle
rin alınmamasında, bunalım ortamını korumak ve bu 
o rtamda ola!!anüstii tedbirlere yönelmek niyetinin de 
payı vardır. Daha açık söylemek gerekirse, MC, kendi
sinin başlatacağı ve kendisinin denetiminde sürecek 
b ir sıkıyönetimle toplumdaki gelişmeyi önleme dü
Ş üncesini taşımaktadır. 

, . • MC'nin konumu ve niyetleri bu olunca Parla
mento'da MC karşısında en büyük gücü oluşturan 
CHP'nin tutumu sizce ne olmalıdır? 

N ormal dönemlerde, iktidarın yıpranmasını 
beklemek, iktidarın açıklarından yararlanmak ve sırası 
geldiğinde kamuoyunun tepkisinden yararlanarak onu 
düşürmek bir muhalefet partisi için dol!a1 bir davra
nıştır. Ancak Türkiye'de böyle uzun bir süre bekleme· 
ye olanak tanıyacak koşulların bulundui!unu sanmı
yorum. çünkü iktidarın başlattıl!ı süreçler, izledii!i 
ç izgi normal bir muhalefetle önlenecek bir çizgi de
i!i1dir. Ei!er uzun bir süre beklenirse gelişim tam bir 
faşizmi e sonuçlaiıabilir ve bunu önlemek için de vakit 
ç ok geç olabilir. CHP de, bir süredir, iktidardan uzak 
d urmak ve iktidarın iyice yıpranacal!ı bir dönemde ik
tidara talip olmak e�i1imini sezmekteydim. Bence, bu 
yanlış bir ei!ilimdir. Türkiye, böylesine uzun bekleyiş
ler ülkesi de�il. Bu açıdan, MC'nin iktidarda kalarak 
y ıpranmasını beklemek yerine, MC dışındaki güçlerll\ 

ğerlendiriyorsunuz? 

CHP 'nin bu konudaki 
�on 7 . 8 aydır, olumlu ve 
vardır. Bir süre önce, CHP, 
k endi bütiinlü!!ünü korumak 
lara lara la yüklenmek, onları eleştirmek 
C HP bugün de kendi kişili!!i 
eskisi kadar hassastır. Ancak, kendi 
tı!!ı biçimde damgalamak 
e tmemektedir. Tam bir özgürlük 
rında hayat hakkını, gelişme 
kabul etmektedir. Tabii, 
doktrini ile sosyalistler arasındaki 
tan da geri kalmamaktadır. 
tutum, aslında umut verici 
partilerin, aralarındaki aynııldan 
tak payda etrafında birleşmeleri 
CHP 'nin de kendi solu ile 
oluşturması olanaklarını artırmaktadır. 

• Y ukarıda sözünü ettiğiniz 
si" olanakları açısından solu 
n uz? Sosyalist partiler hakkında 
niz? 

B ugünlerde en çok 
ride "sosyalist parti enflas
gerekli temelden yoksun 
söz ediliyor. 12 Mart dönemi 
m inden geçen solun bugün 
lü olmaması olai!andır. Gelişen, 
lumda, örgütlenme biçimleri, 
ler, çalışan sınıflarla ba!! 
solda bir çok kuruluşun, 
bulunması da dol!a1dır. önemli 
bir çeşit yanşma sonucunda 
h angisi Türkiyenin objektif 
d avraruşı gösterebiliyorsa, 
l işkileri kurabiliyorsa ve 
vap verebilecek formülleri 
cek, öbürleri küçük partiler 

• Demokrasi mücadelesi 
yapılan değişiklikleri nasıl 
k iden çok sorulan bir soruyu yineliyelim 
Anayasa sosyalizme açık 

B ugünkü anayasa 
demokratik bir devletin anayasası 
böyle bir sorunun yeri olmaması 
famda, demokrasi ile sosyalizm 
Böyle bir özdeşleştirmeye 
dır. Ancak onlar içinde şöyle 
Sosyalist düşünce nasıl belirli 
y alizm karşıtı düşünceler 
sosyalist düşüncenin var olmasıyla 




