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SEYDISEHIR' DE FASIZM 
--

KOL G-EZIVOR TIp Seydifehir Ilçe Bafkanı Osman Aslanbay'ın !3 yafındaki kızı 

ue 62 yafındaki kayınua/idesinin uyumakta oldugu odanın bomba 

ahld,klan sonraki durumu 

BILAL YAZıCı 

Seydişehir'deki olaylar Etibank Seydişehir 
Alüminyum Tesislerinde yetkili sendika olan bai!ımsız 
Ozgür Aıüminyum·lş Sendikası ile tesisleri ele geçir· 
meye çalışan Türk·iş üyesi Türk Metal Sendikası 
arasındaki bir sendikal mücadele görünümünde başla-
dı. 

Fabrika yeni kurwduAu zamanda alüminyum 
tesislerinde örgütlenmeye çalışaıı fakat başarı kaza· 
namayan Türk Metal Sendikası yönetiminde geçen 
yıl önemli de!!işiklikler olmuştu. Genel Başkan 
Kaya özdemir son genel kULuıda seçimleri kazana
mamış, daha do!!rusu sendikayı bırakmak zorund� 
kalmıştı. Yönetimi ele geçirenler ise MHP ve Olku 
Ocakları'na ba!!lı militanlardL 

Bu yönetim de!!işikli!!inden sonra Türk Me
ial Seydişehir'de de!!işik metodlar kullanmaya baş· 
ladı. Once Ozgür Alüminyum·lş Sendikası'nın DISK'e 
katılmak için yaptılıı kongre olay çıkartılarak iptal 
ettirildi. Arkasından Seydişehir'de, çevre köy ve kasa· 
balarda yo!!un bir propaganda çalışmaları başlatıl· 
dı. Alüminyum·lş Sendikası'nın komünist oldulıu 

.anlatıldL Konya gibi bir şehirde bunlara yer veril· 
memesi gerektilıi açıklandL Blitün bunlar sürdürülür· 
ken de MC ikti"arı Seydişehir Kaymakamını ve kol· 
luk kuvvetleri amirlerini degiştirerek, mutemet 
adamları işbaşına getinli. 

FAŞISTTERÖR BAŞLIYOR 

Bütün çabalarına ra!!men işçinin desteııini 
kazanamayan faşi.Uer bu sefer çeşitli illerden getir· 
dikleri militanlarla kuvvetlerini takviye ettiler. Ikti· 
darın yardımından da yararlanarak açık teröre baş· 
Iadılar. 

Onceleri küfürler, laf atmalar, sataşmalarla 
başlayıtn saldırılar 15·20 kişilik gruplarla yapılan linç 
hareketleri ne dönüştü. Ancak bütün bu saldırılarına 
işçiden gereken karşıtı!!ı alarak başarısızlıııa uıırayan 
faşi.t1er fabrika yönetiminin ve kolluk kuvvetle
rinin açık deste!!ini almaya başladılar. Faşist mili· 
tanıar işçi, teknisyen ve mühendis olarak fabrikaya 
alındılar. Şikayet için emniyete giden işçiler şika· 
yet edilen suçlularla birlikte 24 saat emruyette tutul· 
dular. Giderek suçlular şikayetçi, saldırıya ulırayan· 
lar suçlu i şlemi gördü. 

FAŞIzM GEMi AZIY A ALıYOR 

Faşist terör 26 Aralık'ta doru!!una: ulaŞtı. 
Bekar işçilerin kaldı!!ı 'Sitelerin' önünde sabah saat 
6'da toplanan faşistler, işe gitmek için yatakhane· 
lerden çıkan işçileri dövmeye başladılar. Bunun üze
rine yatakhanelerden toplu olarak çıkan işçiler sal· 

Kol gezen faşizm buraya da uğradı 
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d,rganları püskürttüler. Sabah 7.30'da fabrika önünde 
bildiri dalııtılırken faşist militanlar saldırıya geçti. 
Güvenlik kuvvetlerinin gözü önünde saldırganIara 
Ankara plakah arabalardan silah dalııtıldı. Taş, sopa 
ve tabancalarla saldırıya girişiidi. MHP ilçe örgütü 
gençlik kolları başkanı, kargaşalık ta arkadaşları 
tarafından vurularak öldürüldü. Birçok işçi taş, 
sopa ve silahla yaralandı. 

Saat ll'e doııru Konya'dan otobüs ve helikop
terlerle toplum polisi ve asker getirildi. Ozgür Alü· 
minyum·lş yöneticileri tutuklandı. Genel Sekreterin 
karakoıda yedi!!i dayakla kolu kırıldı. Olay sırasında 
ıstanbul'da bulunan Genel Başkan Vural Yıldırımoıııu 
hakkında gıyabi tevkif kararı verildi. Ikisi hariç 
sendikanın yöneticileri tutuklandı. Plaka numaraları 
polise verilen ve sendika gazetesinde açıklanan 
Ankara plakah arabalar bugüne kadar bulunamadı. 

POLISIN GÖZÜ ÖNÜNDE Y ACMA VE T AHRİBAT 

Konya'dan getirilen kolluk kuvvetleri gereken 
tedbirleri aldıktan SOnra aynı gün ö�leden sonra 
50 kişilik bir grup Hükümet Kona�ı önünde toplana· 
rak fabrikaya do!!ru yürüyüşe geçtiler. Yol üzerin· 
deki bir sinema ile bir kahvenin camlarını taş atarak 
kırdılar. Konya'dan getirilen toplum polisi ise bu 
duruma seyirci kaldı. Fabrikanın önüne vardıktan son· 
ra içerden çıkan militanlarla birleşen bu grup saat 
16'da paydos eden işçiyi servis otobüslerine bindir· 
meyerek silah tehdidiyle, "Sizde mi komünistsİnİz? 
diyerek topladılar. Etrafını çevirdikleri işçileri 
zorla yürüyüşe geçirdiler. önünde ve iki tarafında 
polisler olan yürüyüş kolu Ozgür Aıüminyum·lş 
Sendikası önüne gelince atılan taşlarla camlar kırılır· 
ken içeri giren polis, arka odalara lopladı�:ı, içerde 
bulunan işçilerin üzerini arayarak ifade alıyordu. 

Şehre do�ru yürü yü şe geçen topluluk yol üs· 
tündeki TIp ve TOTED, binalarını tahrip ederek, 
içindeki eşyaları kırıp ya!!malayarak ilerledi. Şeh· 
re varınca iki kola ayrılan saldırganlar bir fotolıraf· 
Çı dükkanı ile TöB·DER'in camlarını kırdılar. TSıp ve 
DISK binalarını tahrip ettiler. CHP Ilçe merkezi de 
faşistlerin hışmından kurtulamadı. Atılan taşlarla 
camları kırıldı. Bina sahibinin demir kapıyı kilitle· 
me"i ile tahribattan kurtulabildi. 

ŞEHIRDE VE FABRIKADA AÇiK TERÖR 

Bu olaydan sonra saldırganlar artık hiç çekin· 
meden teröre başladılar. Ozgür Alüminyum Iş için 
çalışan işçiler, devrimciler, çarşıda pazarda gündüz 
5·6 kişilik grupların saldırılarına ulırayarak dövülme· 
ye başlandı. Fabrikada 15·20 kişilik gruplar, "Komü· 
nistleri öldürün" ç'lıhkları arasında demir çubuklarla 

ı.mlt : vu .. r ALTIl'rrAŞ 
Inanbul .: Hacı KANT ARCı 
I.mi. : Aydan GEDIKALI 
Eskiıehir : Vedal BARANoCLU 
Buna : Genıın KOÇ 

VÖNETIM: 
Konur Sokak 151R Kızday 
Ankara Tel: 17 45 81 
ISTANBUL BOROSU: 

öldüre.iye adam dövdüler. Fa:"rika içinde üç ayaklı 
idam aehpası kurarak "şu şu adamlar fabrikaya gi. 
rerse bu sehpada idam edecelıiz" diye tehditler 
S8vruldu. 

Bütün bu ııetişmelerden sonra 'IUrk Metal Sen· 
dikası sahte oldulıu bilirkişi raporu ile de saptanan 
üye fişlerine dayanarak yetki aldı. 

"DEVR·I MC"DEN GÖRÜNTÜLER 

Tip SEYDişEHiR iLÇE BAŞKANı 
OSMAN ASLANBAY ALTı KEZ 

SALDıRıYA UGRADI; 
Evi BOMBALANDI 

Daha önce beş kez (aşilıtlerin saldı· 
rlSına uj1rayan TIp Seydişehir Ilçe Başka· 
nı ve Alüminyum Fabrikası işçisi Osman 
Aslanbay 5 Şubat akşamı euine giderken 
saat 20. 30 'da i i (aşistin saldırısına 
uğradL Canına kastedilerek yapılan sal· 
dından kurtulan Osman Aslanbay yüzün· 
den yaralandL Hastanede pansuman yap
lırırken ue emniyette i{ade verirken 
nıeçhul kişiler (!) üç kez euinin. zilini 
çalarak kaçlılar. 

Aynı gecenin sabahı saat 4 suların
da Aslanbay'ın oturduğu eu kurşun yaj1· 
muruna ıutuldu; Aslanbay'ın 62 yaşın
dalıi kayınualirlesinin ue 13 yaşındaki 
kızının uyumakla olduı" oc/anın camları 
taş alılarak kırıldı. Gürültü üzerine odaya 
girmek isteyen Osman Aslanbay ue eşine 
"(,'irme'Yin. arkası gelecek bunun" diye 
uyaran yaşlı kadın, ayağa kalkamaya· 
rak bir/ikte yattıj11 ',üçük kızla yorgaııa 
sarıldı. Bu uyarıdan bir kaç saniye sonra 
odaya bomba atıldL Yaşlı kadının uyanık· 
lığı ailenin canını kurlarch 

Bomba atılan odalim çerçeve/eri, 
kapılan döşeme tahtaları parçalandL 
lJij1er odaların alt kat ue üst kattaki oda· 
ların camları kırıldL Belonarme binanın 
tabanı çatladL 

O:;man Aslanbay'ın teşhis ederek 
polise isimlerini uerdiği üç (aşis/ten 
ikisi akşama kadar Seyıiişehir sokakların
da dolaştılar. 

ILAN KOŞULLARI: 

Adana : Ceyhun CAN Piyertoli Cad. 21/1 Çemberti .. , 

Arka K_pu (renkli) : 7500 TL. 
Arka K_pu (.iyah bey .. ) : 6000 TL. 
Iç sayfalarda IÜtun oanıiml: 20 TL. 
Yayın ilanlan : % 50 indirimli 
I.tanbul DaAltun : .·u_i BVTE 

Diyarbuır : Ruhi KOÇ 
Avrupa : Rlfiı KA V A 
19 Rue Emile Duboi. 75014 

PARIS 

I.tanbul Tel: 26'5 67 
ABONl: KOŞULLARI 

V dhk : 200 TL. 
6 Aylık : 100 TL. 

Ege Daiıtım : Orhan Ozşl ŞMAN 
Bmı: Daily NeWl Web.()feeı Telillcri 
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bildiri dalııtılırken faşist militanlar saldırıya geçti. 
Güvenlik kuvvetlerinin gözü önünde saldırganIara 
Ankara plakah arabalardan silah dalııtıldı. Taş, sopa 
ve tabancalarla saldırıya girişiidi. MHP ilçe örgütü 
gençlik kolları başkanı, kargaşalık ta arkadaşları 
tarafından vurularak öldürüldü. Birçok işçi taş, 
sopa ve silahla yaralandı. 

Saat ll'e doııru Konya'dan otobüs ve helikop
terlerle toplum polisi ve asker getirildi. Ozgür Alü· 
minyum·lş yöneticileri tutuklandı. Genel Sekreterin 
karakoıda yedi!!i dayakla kolu kırıldı. Olay sırasında 
ıstanbul'da bulunan Genel Başkan Vural Yıldırımoıııu 
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Konya'dan getirilen kolluk kuvvetleri gereken 
tedbirleri aldıktan SOnra aynı gün ö�leden sonra 
50 kişilik bir grup Hükümet Kona�ı önünde toplana· 
rak fabrikaya do!!ru yürüyüşe geçtiler. Yol üzerin· 
deki bir sinema ile bir kahvenin camlarını taş atarak 
kırdılar. Konya'dan getirilen toplum polisi ise bu 
duruma seyirci kaldı. Fabrikanın önüne vardıktan son· 
ra içerden çıkan militanlarla birleşen bu grup saat 
16'da paydos eden işçiyi servis otobüslerine bindir· 
meyerek silah tehdidiyle, "Sizde mi komünistsİnİz? 
diyerek topladılar. Etrafını çevirdikleri işçileri 
zorla yürüyüşe geçirdiler. önünde ve iki tarafında 
polisler olan yürüyüş kolu Ozgür Aıüminyum·lş 
Sendikası önüne gelince atılan taşlarla camlar kırılır· 
ken içeri giren polis, arka odalara lopladı�:ı, içerde 
bulunan işçilerin üzerini arayarak ifade alıyordu. 

Şehre do�ru yürü yü şe geçen topluluk yol üs· 
tündeki TIp ve TOTED, binalarını tahrip ederek, 
içindeki eşyaları kırıp ya!!malayarak ilerledi. Şeh· 
re varınca iki kola ayrılan saldırganlar bir fotolıraf· 
Çı dükkanı ile TöB·DER'in camlarını kırdılar. TSıp ve 
DISK binalarını tahrip ettiler. CHP Ilçe merkezi de 
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camları kırıldı. Bina sahibinin demir kapıyı kilitle· 
me"i ile tahribattan kurtulabildi. 

ŞEHIRDE VE FABRIKADA AÇiK TERÖR 

Bu olaydan sonra saldırganlar artık hiç çekin· 
meden teröre başladılar. Ozgür Alüminyum Iş için 
çalışan işçiler, devrimciler, çarşıda pazarda gündüz 
5·6 kişilik grupların saldırılarına ulırayarak dövülme· 
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T EKELCI KAPITALizMIN 
RUSVET Si 

YALÇiN KUÇUK 

Türkiye, dünya kapitalist sisteminin içinde. Bunun anlaşılması, 
hiç kuşkusuz, yararlı ve sağlıklı bir gelişme. Ancak daha ileri gidip abart
mamak koşulu ile. Türkiye, dünya kapitalist sisteminin ekseni değiL. Dola
yısıyla Amerikan Kongresi'ndeki her gelişmeyi, her olayı Türkiye'ye bağ
lamak gereksiz. Böylesi, öküzün altında buzağı aramaktan faTksız. Ame
rikan Kongresi'ndeki son gelişmeler, son rüşvet açıklamaları, Türkiye dünya 
kapitalist sisteminin içinde olduğu için Türkiye'yi ilgilendirdi. Türkiye'yi 
ilgilendiriyoL Bundan ötesi, bazı özel olayların dışında, kapitalist dünya 
sistemine gerektiğinden fazla irade izafe etmek olacak_ 

Neden, Amerikan sermayesi, dünya kapitalist sisteminin çeşitli 
yörelerinde eylemlerini sürdüren büyük tekelleri ile ilgili skandalları açıklı
yor? Neden büyük tekelleri ilc birlikte dünyanın dört bir yanındaki piyon
I�rını zor duruma düşürüyor? Önce bu soruya cevap vermek gerek.. Bu soru

nun- cevabı ise, .irade gücüne ağırlık veren değerlendirmelerden daha çok, 
dünya kapitalist sisteminin çelişkilerini temel alan çözümle�lere dayan
mak zorunda. 

Basitçesi şöyle: Altmış yıllarının sonuna doğru Amerika Birleşik 
Devletleri'nde adlarına Çok Uluslu Şirket denilen Amerikan kaynaklı dünya 
tekelleri ile yine Amerika Birleşik Devletleri içinde çalışan, Türkiye'deki 
işletmelerle karşılaştırıldıklarında yine dev boyutlara ulaşan fakat Ameri
ka'da iç pazara yönelen şirketler arasınua bir sürJüşme ortaya çıktı. Yetmiş 
yıllarının bunalımıyla birlikte bu sürtüşme derirllik kazandı. iç pazara yönelen 
sermaye, bu sürtüşmede gerici Amerikan işçi sendikasını da yanına aldı. Çok 
Uluslu adıyla tanıtılan Amerikan_ şirketlerinin dış dünyadaki yatırımlarıyla 
Amerika'daki iş ve istihdam olanaklarını ihraç ettikleri ileri sürüldü. Amerika 
Birleşik Devletleri'nin bu büyük tekelleri gözeten, destekleyen ekonomik, 
siyasal ve askeri politikası eleştiriidi. Amerika'da işsizliğin ve diğer ekonomik 
sorunların sorumluluğu, yine Amerikan sermayesinin bir kesiti tarafından, 
kapitalist dünyanın her yanına yayılmış olan ve sayıları bir kaç yüzü geç
meyen bu tekellerin omuzlarına yüklendi. Somut olarak, dışarda yatırımın 
içerde iş v!. istihdam olanaklarını azalttığı belirtildi. Sürtüşme, Amerika'nın 
dış ekonumik, askeri ve siyasaı politikasını etkileyecek bir düzeye ulaştı. 
Sürtüşme, siyasal platform olarak, Amerikan Kongresi'ni seçti. 

Vietnam'dan başlayıp Türkiye üzerinden Angola'ya kadar uzanan 
Amerikan Yürütme Organı ilc Kongresi arasındaki sürtüşmenin ip uçlarından 
birisi de burada yatıyoL Türkiye'yi de içine alan, Kongre'deki Lockheed 
rüşvetleriyle ilgili açıklamaların ip uçlarından bir bölümü de burada yatıyoL 
Yalnızca iç pazara yönelen sermaye kesitinin Kongre'deki sözcüleri, büyük 
Amerikan tekellerini Amerikan kamu oyunda mahkum edici araştırma ve 
bulguları birbiri arkasından sergiliyorlar. Bu sergilemelerden çıkan ateşin bir 
bölümü Türkiye'ye değdi. Türkiye'�eki uluslararası sermayenin akıllı sözcüsü 
bu ateşi tesirsiz haıc getirmek için Washington'a yalanlamalar ısmarladı. Ama 
sermaye grupları arasındaki sürtüşınelerin Türkiye'deki uzantıları, bu yalan
lamayı yalanlamada gecikmedi. Lockheed'in karşısındaki tekellerin etkisiyle 
yalanlamayı yalanlayan belgeler aynı gün yayınlandı. Sürtüşme Türkiye'nin 
yayın yaşamına kadar uzadı. 

Yalnız iş burada kalmadı. ÇUŞ (Çok Uluslu Şirketler) diye bili
nen dünya kapitalist sisteminin tekelleri ile iç palara yönelen sermaye kesit
leri arasındaki sürtüşmeler, Amerikan bilim dünyasını bile etkiledi. Çok 
ilginç çalışınalar ve araştırmalar yayınlandı. ÇUŞ'ların etkisiyle Lenin'in 
emperyaliım çöıümlemesi doğrultusunda yapıtlar ortaya kundu. Amerikan 
iktisatçıları, istatistiklere dayanarak, Lenin'in sermaye ihracı çöıümlemesini 
zenginleştirdileL Yabancı sermaye yatırımlarının Amerikan ekonomisi için 
önenıini ortaya koydular. Bunların gittikleri yerlere daha çok Amerikan 
mallarının ihraç edilmesini garantilcdiğini kanıtladılar. Bunların gittikleri 
yerleri, daha çok Amerikan ekonomisine bağımlı haıc getirdiklerini, dolayı
sıyla Amerika Birleşik Devletlerinde daha çok iş sahası açılmasını sağla
dıklarını ortaya koydular. Sürtüşnıe, Amerikan bilim adamlarını, fdlkına 
varmadan da olsa, Lenin'in çöıüınlemelerine yaklaştırdı. 

"Bu araştırma çar sansürü göıeıilerek ya7lImışıır." "Emperyaliım" 

yapıtının önsözünde bunlar yazılı. içinde ise emperyalizmin bir sistem olduğu 
yazılı. Emperyalizm, yalnızca finans gruplarından veya tekellerden oluşan bir 
aşama değiL. Bunları da içine alan bir sistem. "Ağını dünyanın bütün ülke
lerine yayan" bir sistem_ "Bir tekel, kurulup milyarlarca insanı egemenliği 
altına alınca, hükümet biçimlerine ve diğer "ayrıntılara" bakmaksızın, kamu 
yaşamının her alanına, kaçınılmaz olarak, girer_" Ve emperyalist aşamada 
"bankalar ve sanayi arasındaki 'kişisel kenetlenme', bunların her ikisi ile 
hükümet arasındaki 'kişisel kenetlenme' ile tamamlanır." 

Çar sansürü olmasaydı her halde Lenin, bu kişisel kerıetlenmelerin 
kişisel ve somut örnekle,ini sergileyebilirdi. Bunları sergilememek, yapm., 
oId .. ğu kuramsal çözümlemenin değerind"" hiç bir şey eksiltmiyor. Bugün 
de; kişisel kenetlenme",.i kişisel örnekıetle zenginleştirmek 8*,elimiyOf. 
Önemri olan tekelci aşamanın bir sistem olduğunun yurgulanması. önemli 
otah bu sistemin ekonominin ve kamır yaşamının bütiin basamaklarına kacbr 
uzanmış olduğunun ortaya çıkması. 

Tekelci aşamanın, emperyalizmin bir sistem olduğunun vurgulanma
Si, bu sistem içinde sürtüşmelerin olmadığı anlamına gelmiyor. Sürtüşme 
yalnızca dünya tekelleri ile iç pazara dönük sermaye kesitleri arasında değiL. 
Dünya tekelleri arasında da bir pazar kavgası var. Ulusal tekeller arasında da 
bir pazar kavgası var. Silahlanma, silahlanmanın kamu örgütü aracılığıyla 
yapılması, kamu harcamalarının giderek anması, tekeller arası pazar kavgasını, 
kamu örgütleri ve aianlarına kadar yaY'YOL Tekeller ve sermayenin tüm 
kesitleri, işçi sınıfına karşı birleşik cepheyi oluştururken, kendi pH.arları söz 

konusu olunca, devlet örgütü ve aianlarım kendi taranarına çekmek için yarış 

yapıyorlar. Bu yarışın, en kutsal aracı, rüşvet mekanizması oluyor. 
Lockhced örneğine gitmeye gerek yok_ Lockheed, rüşvet mekani,

masının dünya yüzeyine yayılmış bir ağ olduğunu ortaya çıkarıyor.·Lockheed, 
bu ağın Türkiye'ye kadar ulandığını gösteren ta,e bir örnek. Ancak rüşvet 
mekanirmasının yaygınlığını ve sistemin doğal bir uzantısı olduğunu anla
mak için gerçekten Lockheed'e gerek yok. Türkiye'de, örneğin, her uçak 
alımından sonra bu tür iddialar su yüzüne çıkar. 1 2  Mart döneminde OC-lO 
uçakları alınırken de su yüzüne çıktı. Hem de su yüzüne çıkaranlar, uçakları 
satın alınmaYdn dünya tekellerinin Türkiye temsilcileri oldu_ Bunlarla akçalı 
ilişkiler içinde olan basın oldu. 

Şimdi daha açık olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de bu vakıf'çılık 
salgını başladığı zaman çok yazıldı. Bunun çok tehlikeli bir eğilim olduğu 
belirtildi. Her ay, her haha, bir kentin ticaret veya sanayi odası başkanının 
bir kuvvet komutanına, bir vakfın genel başkanı olarak, bir çek sunmasının, 
karşılığında bir madalya almasının sakıncaları şimdi daha açıkça ortaya 
çıkıyor. Vergisini ödemedikleri, devamlı olarak vergi kaçırdıkları, kesenkes 
bilinen bir sınıfın temsilcileri, yüzbinleri veya milyonları bağışlıyorlar_ Bu 
bağışların sakıncaları, şimdi daha iyi anlaşılmalı. 

Anlaşılması gereken bir başka nokla daha var. Tüketim araçları 
yapımında var olan sınırı zorlayan Türkiye sanayicileri, gelişmelerini, sermaye 
araçları üretimine bağlamış durumdalar. Burada da pazar sorunu ile karşı
laşıyorlar. Amerikan silah ambargosunun yarattığı güncel koşullar içinde en 
büyük alıcı olarak silahlı kuvvetler göriilüyor. Tekerlek lastiğinde, otomotiv 
sanayiinde, ö,el sermayenin yeni atılımlar yapınası, bira, d� silahlı kuvvetlerin 
alım gücüne bağlı. Öıel sermaye bir biitün olarak düşünülebilir. Ancak ölCI 
sermaye içinde de sermaye grupları arasındaki sürtüşmeler su yülüne çıktı. 
Bu sürtüşmelerin uzayıp gelişmesi ve kamu yaşamının her alanına girmesi 
kdçınllma7. Türkiye'de demokratik mücadele içinde yer alanlar bu sürtüşme
leri, sermaye grupları arasında sınırlı tutmak ,orundalar. Burada da oldukça 
değerli ıaınanlar geride kaldı. Sermaye grupları arasındaki sürtiişme, bir çok 
skandalın ortaya çıkmasına yol açtı. Ama skandalın kaynağını kurutmaya 
çalışmak, bunların ortaya çıkmasını sağlamakıan daha yararlı. Üstelik Tür
kiye'nin demokratikleşmesi için de, ıoplumun demokratikleşmesi için de 
gerekli. Türkiye'de sermaye araçları üretimi Uıel kesimin elinde kaldığı 
sürece, skandallarm önlenmesinin mümkün olmauığı bilinmeli. 

Böylesi, öküzün altında buzağı aramaktan faTksız. Ame
Kongresi'ndeki son gelişmeler, son rüşvet açıklamaları, Türkiye dünya 

kapitalist sisteminin içinde olduğu için Türkiye'yi ilgilendirdi. Türkiye'yi 
Bundan ötesi, bazı özel olayların dışında, kapitalist dünya 

gerektiğinden fazla irade izafe etmek olacak_ 
Amerikan sermayesi, dünya kapitalist sisteminin çeşitli 

eylemlerini sürdüren büyük tekelleri ile ilgili skandalları açıklı
tekelleri ilc birlikte dünyanın dört bir yanındaki piyon

düşürüyor? Önce bu soruya cevap vermek gerek.. Bu soru

irade gücüne ağırlık veren değerlendirmelerden daha çok, 
kapitalist sisteminin çelişkilerini temel alan çözümle�lere dayan

şöyle: Altmış yıllarının sonuna doğru Amerika Birleşik 
adlarına Çok Uluslu Şirket denilen Amerikan kaynaklı dünya 

Amerika Birleşik Devletleri içinde çalışan, Türkiye'deki 
karşılaştırıldıklarında yine dev boyutlara ulaşan fakat Ameri

yönelen şirketler arasınua bir sürJüşme ortaya çıktı. Yetmiş 
bunalımıyla birlikte bu sürtüşme derirllik kazandı. iç pazara yönelen 

sürtüşmede gerici Amerikan işçi sendikasını da yanına aldı. Çok 
adıyla tanıtılan Amerikan_ şirketlerinin dış dünyadaki yatırımlarıyla 

istihdam olanaklarını ihraç ettikleri ileri sürüldü. Amerika 
Devletleri'nin bu büyük tekelleri gözeten, destekleyen ekonomik, 

politikası eleştiriidi. Amerika'da işsizliğin ve diğer ekonomik 
sorumluluğu, yine Amerikan sermayesinin bir kesiti tarafından, 
ünyanın her yanına yayılmış olan ve sayıları bir kaç yüzü geç
tekellerin omuzlarına yüklendi. Somut olarak, dışarda yatırımın 

istihdam olanaklarını azalttığı belirtildi. Sürtüşme, Amerika'nın 
askeri ve siyasaı politikasını etkileyecek bir düzeye ulaştı. 

platform olarak, Amerikan Kongresi'ni seçti. 
Vietnam'dan başlayıp Türkiye üzerinden Angola'ya kadar uzanan 

Yürütme Organı ilc Kongresi arasındaki sürtüşmenin ip uçlarından 
yatıyoL Türkiye'yi de içine alan, Kongre'deki Lockheed 
açıklamaların ip uçlarından bir bölümü de burada yatıyoL 

yönelen sermaye kesitinin Kongre'deki sözcüleri, büyük 
tekellerini Amerikan kamu oyunda mahkum edici araştırma ve 

arkasından sergiliyorlar. Bu sergilemelerden çıkan ateşin bir 
değdi. Türkiye'�eki uluslararası sermayenin akıllı sözcüsü 

haıc getirmek için Washington'a yalanlamalar ısmarladı. Ama 
arasındaki sürtüşınelerin Türkiye'deki uzantıları, bu yalan

yalanlamada gecikmedi. Lockheed'in karşısındaki tekellerin etkisiyle 
yalanlayan belgeler aynı gün yayınlandı. Sürtüşme Türkiye'nin 

kadar uzadı. 
burada kalmadı. ÇUŞ (Çok Uluslu Şirketler) diye bili

kapitalist sisteminin tekelleri ile iç palara yönelen sermaye kesit
sürtüşmeler, Amerikan bilim dünyasını bile etkiledi. Çok 

ve araştırmalar yayınlandı. ÇUŞ'ların etkisiyle Lenin'in 
emperyaliım çöıümlemesi doğrultusunda yapıtlar ortaya kundu. Amerikan 

istatistiklere dayanarak, Lenin'in sermaye ihracı çöıümlemesini 
Yabancı sermaye yatırımlarının Amerikan ekonomisi için 
koydular. Bunların gittikleri yerlere daha çok Amerikan 

altına alınca, hükümet biçimlerine ve diğer "ayrıntılara" 
yaşamının her alanına, kaçınılmaz olarak, girer_" Ve 
"bankalar ve sanayi arasındaki 'kişisel kenetlenme', 
hükümet arasındaki 'kişisel kenetlenme' ile tamamlanır." 

Çar sansürü olmasaydı her halde Lenin, bu 
kişisel ve somut örnekle,ini sergileyebilirdi. Bunları 
oId .. ğu kuramsal çözümlemenin değerind"" hiç bir 
de; kişisel kenetlenme",.i kişisel örnekıetle zenginleştirmek 
Önemri olan tekelci aşamanın bir sistem olduğunun 
otah bu sistemin ekonominin ve kamır yaşamının bütiin 

uzanmış olduğunun ortaya çıkması. 
Tekelci aşamanın, emperyalizmin bir sistem 

Si, bu sistem içinde sürtüşmelerin olmadığı anlamına 
yalnızca dünya tekelleri ile iç pazara dönük sermaye 
Dünya tekelleri arasında da bir pazar kavgası var. Ulusal 
bir pazar kavgası var. Silahlanma, silahlanmanın kamu 
yapılması, kamu harcamalarının giderek anması, tekeller 
kamu örgütleri ve aianlarına kadar yaY'YOL Tekeller 
kesitleri, işçi sınıfına karşı birleşik cepheyi oluştururken, 
konusu olunca, devlet örgütü ve aianlarım kendi taranarına çekmek 
yapıyorlar. Bu yarışın, en kutsal aracı, rüşvet mekanizması 

Lockhced örneğine gitmeye gerek yok_ Lockheed, 
masının dünya yüzeyine yayılmış bir ağ olduğunu ortaya 
bu ağın Türkiye'ye kadar ulandığını gösteren ta,e 
mekanirmasının yaygınlığını ve sistemin doğal bir 
mak için gerçekten Lockheed'e gerek yok. Türkiye'de, 
alımından sonra bu tür iddialar su yüzüne çıkar. 1 2  

uçakları alınırken de su yüzüne çıktı. Hem de su yüzüne 
satın alınmaYdn dünya tekellerinin Türkiye temsilcileri 
ilişkiler içinde olan basın oldu. 

Şimdi daha açık olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de 
salgını başladığı zaman çok yazıldı. Bunun çok tehlikeli 
belirtildi. Her ay, her haha, bir kentin ticaret veya 
bir kuvvet komutanına, bir vakfın genel başkanı olarak, 
karşılığında bir madalya almasının sakıncaları şimdi 
çıkıyor. Vergisini ödemedikleri, devamlı olarak vergi 
bilinen bir sınıfın temsilcileri, yüzbinleri veya milyonları 
bağışların sakıncaları, şimdi daha iyi anlaşılmalı. 

Anlaşılması gereken bir başka nokla daha 
yapımında var olan sınırı zorlayan Türkiye sanayicileri
araçları üretimine bağlamış durumdalar. Burada da 
laşıyorlar. Amerikan silah ambargosunun yarattığı güncel 
büyük alıcı olarak silahlı kuvvetler göriilüyor. Tekerlek 
sanayiinde, ö,el sermayenin yeni atılımlar yapınası, bira, 
alım gücüne bağlı. Öıel sermaye bir biitün olarak düşünülebilir. 
sermaye içinde de sermaye grupları arasındaki sürtüşmeler 
Bu sürtüşmelerin uzayıp gelişmesi ve kamu yaşamının 
kdçınllma7. Türkiye'de demokratik mücadele içinde 
leri, sermaye grupları arasında sınırlı tutmak ,orundalar. 
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Uluslararası kapitalizmin kılcal da· 

marlarından biri daha patladı ve herşey 
dünyanın gözü önünde cereyan etti. 

ABD Senatosu "Çok Uluslu Şirket
ler Alt Komitesi"nde görüşmeler sırasın· 
da amuda kalkan emperyalizmin ceple· 
rinden dökülen malzemenin, hafta bo
yunca gazetelere yansıyan adları şöyle: 
"Güzel bir paket hediye" , "Olaltaoüstü 
masraflar" , "Hisse" , .. Komisyon ..... 

Türkiye' de yıllardır yapılan gece 
baskınlarında evlerde bulunan soba 
borulanna havan topu teşhisi koyan 
kafalara dank etsin diye söylenmiyor 
ama "Güzel bir paket hediye" Türkiye'· 
ye atılan kazıklar için verilen rüşvetin 
adı ... 

Deltişik ülkelerde de�işik isimler 
alıyor rüşvet. örne�in Lockheed şirke· 
tinin Japonyada aracılık yapan "Ko·' 
dama" adındaki sa�cı politikacıya verdi· 
�i rüşvetin adı: Yüz bin fıstık ..... 

Savaşla, insan kanıyla beslenen 
emperyalist savaş sanayiinin ticaret 
borularıyla akıttı�ı "Güzel paketler" 
v,\ de "Fıstıklar" sadece Türkiye'yi 
ve Japonya'yı ilgilendinniyor. Işin için· 
de Holıanda' Prens ve Kraliçesi var, 
ıtalya'da hükümet üyeleri, Isveç 1i ve 
Kolombiya'lı generaller de var ... 

"BIR LOKMA·BİR HIRKA! .. �' 

Amerikan Lockheed uçak firması· 
nın, uçaklarını satabilmek için "önemli 
kişilere" da�ıttığı rüşvetlerin miktarına 
bakılınca Türkiye adına bir başka onur 
kıncı(!) durum daha gözleniyor! ... 

Yüzlerce milyon ve milyarlar söz 
konusu iken, Türkiye'nin "önemli kişi· 
lerine" dağıtılan para sadece 13 mil· 
yon 140 bin lira... genel tablodaki 
yerine bakılırsa: bir lokma·bir hıtka! .. 

ABD Senatosu Çok Uluslu Şirket
ler Alt Komitesi Başkanı Senatör 
Frank Church'un, Lockheed Uçak Şir· 
keti Genel Müdürü Cari Kotcian'a bu 
konuda sordulıu bir soruya genel müdü· 
rün tutanaklara geçen cevabı aynen 
şöyle: 

. 

". Türkiye'deki komisyon ücretleri 
çok mütevazidir ... " 

Tiirkiye'deki Amerikan üs'leri söz 
konusu edildi�i zaman "Os yok, tesis 
var" diyenlerin hangi "tevazu"dan na· 
siplendikleri ve 'l"ıirkiye'yi emperyaliz
min ileri karakolu haline getirme yüz 
karasının hangi "mütevazi" kaynaktan 
hız aldığını daha fazla anlatmağa ge
rek yok ... 

LOCKHEED IDAM SEHPASINDA 

Dünya kamuoyuna "Lockheed 
skandalı" adıyla yansıyan olay, önceki 
hafta ABD Senatosu Çok Uluslu Şir· 
ketler Alt Komitesi görüşmeleri sıra· 
sında patlak verdi. 

Dünyanın bir çok ülkesine do�ru· 
dan ya da dplaylı yoldan savaş uçağı 
salan Lockheed şirketinin hesapları 
incelenirken de(terler, karardı ve satış 
yapılan ülkelerdeki temsilciler kanalıyla 
bu ülkelerin "Önemli kişilerine" verilen 
rüşvetler meydana çıktı ... 

tık anda vurgulanması gereken olay, 
herhalde Lockheed firmasının benzer iş 
yapan di�er çokuluslu şirketler tara· 
fından idam sehpasına oturtulmasıyla 
ilgilidir. Çünkü, bu ve buna benzer savaş 
araç ve gereçleri imal eden şirketler 
için rüşvet vermek, adam satın almak 
işin gere�i. Satış yapılacak gelişmiş 
ya da az gelişmiş kapitalist ülkelerde 
bulunan temsilcilere komisyon ödemek 
işin kuralı. Temsilcilerin o ülkenin 
"önemli kişileri" ile kuracakları iliş· 
kiler için ödenecek rüşvetler ise işin 
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raconu ... 
Ama kabak Lockheed uçak şirke· 

tinin başında patladı. 

MELEN'IN AÇıKLAMASı VE ÖTESI 

Alt Komisyon görüşmelerinde Tür· 
kiye ile ilgili olarak çıkan tabloda 13 
milyon 140 bin lira vardı. Lockheed 
şirketi, Türkiye _temsilcisi Altay şirke· 
ti sahibi Nezih' Dural aracılı�ıyla 
bu parayı bir takım "önemli" kişilere 
dagıtmıştı ... 

Olay, Türkiye'ye yansıdıktan sonra 
herhalde bu konuda konuşması gere
ken Milli Savunma Bakanı Ferit Melen 
belli bir süre sessiz kaldıktan sonra 
geçti!!imiz haftanın salı günü açıklama 
yaptı. 

Konu "Beynelmilel komünizme" 
dayandırılacak kadar kolay ve ucuz 
olmadı�ından olacak, Melen'in gecikme· 
si hayret de çekmedi! .. 

Melen açıklamasında iddialan ya· 
Ianlıyor, geçtilıimiz yılın ilkbahar ayla· 
nnda satın alınan F· 104·S uçaklarının 
Lockheed firmasından de�il i talyan 
Aeritaiia şirketinden alındılıını söylü· 
yordu. Melen'e göre, Lockheed şirke
tiyle Aeritalia şirketi arasındaki iliş· 
ki, uçakların Lockheed lisansıyla yapıl· 
masından ibaretti! .. 

Lockheed firmasının Türkiye'de 
rüşvet da�ıttı�ı iddiası ise MC'nin 
Milli Savunma Bakanına göre "Iğrenç ve 
memleketimiz için itibar kırıcıydı ... " 

Melen bu açıklamasını yaparken 
Amerika'daki kayna�m eıilii sıkı tuta· 
mıyaca�ını hesap etmemiş olacaktı. 

PAKETLER AÇıLıNCA ... 

Oysa, rüşvet iddialarını dolırulayan 
belgeler, çok de�il üç gün sonra "Gün· 
aydın" ve "Ayrıntılı Haber" gazetele
rinde fotokopileriyle yayınlandı ... 

Belgelerin açıklanmasından sonra 
Milli Savunma Bakanına açılan telefon· 
ler hep aynı cevaplarla kapatıldı: "Ba· 
kan Bey toplantıda" idi! .. 

Gerçekte kepazeli!!in ortaya çık· 
masından sonra "toplantılar" perdesi 
arkasına sinen sadece Melen de�ildi. 
Konuya ilişkin kimin kula!!ı çınlatılsa 
toplantıda oldu!!u söyleniyordu ... 

Do!!rusu, Lockheed şirketi Genel 
Müdürü tarafından "Komisyon ücretleri 
çok mütevazi" bulan Türkiye'de olayın 
yarattığı patırtı hiç de "mütevazi" 
de!!ildi. 

Ve do�rusu .. önemıt kişiler" inin 
dışarıya çok mütevazi ücretlerle iş yap· 
tı!!ı konusunda Türkiye'de hiç kimse 
erinip dizini de dövmedi. Dünya emper· 
yalist pazarında "bizimkiler"in fiyatı 
buydu ve balyanın üzerindeki etiketin 
üzerinde de, 13 milyon 140 bin lira oku· 
nuyordu ... 

Balyanın içindekiler kimlerdi? .. 
Kaba adıyla rüşvet ve fakat "Hür 

dünyanın bekçisi Amerika" lehçesinde 
"güz�) bır paket hediye" olarak adlan· 
dınlan olay belgelere ba�lanınca herkes 
bunların Türkiye'de hangi "Önemli ki· 
şiler"e dağıtıldığını merak etmeye baş· 
ladı. 

Sokaktaki adamın kafasındaki so· 
ru da buydu, meclis kulislerinde ve 
önemli merkezlerde konuşulanlar da 
buydu ... 

MILLIYET VE CIBILlIYET!.. 

Rüşvet olayının belgelerle açık· 
Iandığı gün, bu gibi olaylarda argosal 
deyimle "Durum vaziyetleri" ayarlama· 
sını iyi bilen bir gazetede "Rüşvetin, 
Türkiye'de tam yetkili ve yüksek kişi· 

lere ulaşmadığına" ilişkin bir haber 
manşette veriliyordu ... 

Sahip ve yöneticilerine "Ben şimdi 
bu sekiz sütunluk haberi ne yapayım?" 
dedirtecek manşet, talihsizlikten öte 
çöldeki devekuşlu!!un komedisini sergi· 
lıyordu ... 

Bu gibi uçak satım işlerinde kannca 
karannca isminden söz ettiren Washing· 
ton muhabiri, ABD Senatosu Alt Ko· 
misyon yetkilisinden özel demeç alıyor 
ve işi "merak edilecek bir şey yok"a 
getirme�e çalışılıyol'du. 

Türkiye'ye uçak alınırken, çarşıda 
pazarda, "Uçak satın alıyoruz; şirket 
sizlere d�ıtılmak üzere dağıtıyor" diye 
insanlara para dağıtılmadığına göre, 
paralan kimler almıştı? 

Alt Komisyon yetkilisi yaptı bir 
iyilik, paralann kimlere dağıtıldı�ını 
açıklamasıydı ya! O da yapılmıyordu. 
Yetkili "Rüşvetin Türkiye'de tam yet
kili ve yüksek kişilere ulaşmadığını" 
biliyordu sadece, 

Paça sıkışınca mantık da "sizlere ö
mür" ediliyordu. Paranın kimlere. ulaş· 
madığını bilen "yetkili" demek ki, 
pekala kimlere ulaştığını biliyordu ... 
Ama açıklamıyordu!.. 

TORBADAN DÖKÜLENLER 

Oysa aynı gün Ankaranın önemli 
kulislerinde çeşitli isimler çoktan dolaş· 
mağa başlamıştı. Hatta ödeme şekille
ri konusunda bile bir takım iddialar 
mevcuttu: "Çankaya'da bir apartman 
dairesi" gibi "Nakden iki milyon" gibi... 

Biz SANA 

Aynı gün, Cephe Başı'nın mobilya 
dosyası konusunda soruşturma önergesi 
için toplanan TBMM kulislerinde de il· 
ginç rastlantı söz konusu ediliyordu. 

Bazı parlamenterler esrarengiz mek· 
tuplar aldıklarını, kendilerine "Bu işin 
üs'tüne gidilmemesini, yoksa hayati teh· 
like" hatırlatmasının yapılKıılıını söylü· 
yorlardı. 

Mobilya dosyasının uçak satımı 
rüşvetleriyle ister istemez yarattı�ı il· 
ginç raslantı (yıllar önceki ilişkileri de 
ça�nştınyordu. 

Lockheeô şirket;nin Türkiye temsil· 
cisi Nezihi Dural'ın kardeşi Atilla Dural'· 
ın da bu arada adı geçiyor, yıllar önce 
Demirel biraderlerle kurdu�u bir halı 
ticareti ortaklılıından söz ediliyordu ... 

Mazideki ortaklıkla son olay arasın· 
da bağlantı kurmak anlamında olmasa 
bile çerçeveler ilişkisi ilginç boyut· 
lar arzediyordu ... 

ŞEBEKE KONTAK YAPıNCA 

Rüşvet olayı, Türkiye'de buna ben· 
zer ilişkiler alıını da aralıyor fakat 
konuya her elim atan son derece kan· 
şık kordon yuma�ı ile karşııaşıyor. 
du. Her kordon ucu, elektrik kont· 
rol kalemiyle yoklandılıında ışık veri· 
yor fakat birbirine karışmış yumakta 
kordonun izlediği yön yazılı, basılı 
belgelerle zenginleşmiyordu ... Bir şebe· 
ke kontağında ortaya çıkan gömnüm 
buydu ... 

Türkiye'de silah komisyonculuğu 
yapan bini aşkın kişi vardı. Buruar 
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Ardında yüzlerce fıkra bırakıp tabii senatörlüğe ayrılan eski Cumhur· 
başkanı Cevdet Sunay ile 12 Mart rejiminin başbakanlarından ve Cephenin 
Milli Savunma Bakanı Ferit Melen arasında ilginç benzerliklerinden söz edi· 

Anarşıstler; yakaladmlZ mı? 

"Güzel paketler" 
sadece Türkiye'yi 

ilgilendinniyor. Işin için· 
ve Kraliçesi var, 

üyeleri, Isveç 1i ve 
de var ... 

LOKMA·BİR HIRKA! .. �' 

Lockheed uçak firması· 
satabilmek için "önemli 

rüşvetlerin miktarına 
adına bir başka onur 

gözleniyor! ... 
ve milyarlar söz söz 

Türkiye'nin Türkiye'nin "önemli kişi· 
sadece 13 mil· 

genel tablodaki 
lokma·bir hıtka! .. 
Çok Uluslu Şirket

Başkanı Senatör 
Lockheed Uçak Şir· 

Cari Kotcian'a bu 
soruya genel müdü· 

geçen cevabı aynen . 

komisyon ücretleri 

Amerikan üs'leri söz 
zaman "Os yok, tesis 

"tevazu"dan na· 
'l"ıirkiye'yi emperyaliz

haline getirme yüz 
"mütevazi" kaynaktan 

fazla anlatmağa ge

SEHPASINDA 

kamuoyuna "Lockheed 
yansıyan olay, önceki 

Çok Uluslu Şir· 
görüşmeleri sıra· 

ülkesine do�ru· do�ru· 
yoldan savaş savaş uçağı 

şirketinin hesapları hesapları 
karardı karardı ve ve satış 

yapılan ülkelerdeki temsilciler kanalıyla 
kişilerine" verilen 

... 
vurgulanması gereken olay, 

firmasının benzer iş 
çokuluslu şirketler tara· 
sehpasına oturtulmasıyla 

Ianlıyor, geçtilıimiz yılın ilkbahar ayla· 
nnda satın alınan F· 104·S uçaklarının 
Lockheed firmasından de�il i talyan 
Aeritaiia şirketinden şirketinden alındılıını söylü· 
yordu. Melen'e göre, Lockheed şirke
tiyle Aeritalia şirketi arasındaki iliş· 
ki, uçakların Lockheed lisansıyla yapıl· 
masından ibaretti! .. 

Lockheed firmasının Türkiye'de 
rüşvet da�ıttı�ı iddiası ise MC'nin 
Milli Savunma Bakanına göre "Iğrenç ve 
memleketimiz memleketimiz için itibar kırıcıydı ... " 

Melen bu açıklamasını yaparken 
Amerika'daki kayna�m eıilii sıkı tuta· 
mıyaca�ını hesap etmemiş olacaktı. 

PAKETLER AÇıLıNCA ... 

Oysa, rüşvet iddialarını dolırulayan 
belgeler, çok de�il üç gün sonra "Gün· 
aydın" ve "Ayrıntılı Haber" Haber" gazetele
rinde fotokopileriyle yayınlandı ... 

Belgelerin açıklanmasından sonra 
Milli Savunma Bakanına açılan telefon· 
ler hep aynı cevaplarla kapatıldı: "Ba· 
kan Bey toplantıda" idi! .. 

Gerçekte kepazeli!!in ortaya çık· 
masından sonra "toplantılar" perdesi 
arkasına sinen sadece Melen de�ildi. 
Konuya ilişkin kimin kula!!ı çınlatılsa 
toplantıda oldu!!u söyleniyordu ... 

Do!!rusu, Lockheed şirketi Genel 
Müdürü tarafından "Komisyon "Komisyon ücretleri ücretleri 
çok mütevazi" bulan bulan Türkiye'de olayın 
yarattığı patırtı hiç de "mütevazi" 
de!!ildi. 

Ve do�rusu .. önemıt kişiler" inin 
dışarıya çok mütevazi ücretlerle iş yap· 
tı!!ı konusunda Türkiye'de hiç kimse 
erinip dizini de dövmedi. Dünya emper· 
yalist pazarında "bizimkiler"in fiyatı 
buydu ve balyanın üzerindeki etiketin 
üzerinde de, 13 milyon 140 bin lira oku· oku· 
nuyordu ... 

Balyanın içindekiler kimlerdi? .. kimlerdi? .. kimlerdi? 
Kaba Kaba adıyla rüşvet ve fakat "Hür 

dünyanın dünyanın bekçisi bekçisi Amerika" lehçesinde 
"güz�) bır bır paket paket hediye" olarak adlan· 
dınlan olay olay belgelere belgelere ba�lanınca herkes 
bunların Türkiye'de hangi "Önemli ki· 
şiler"e dağıtıldığını dağıtıldığını merak etmeye baş· 
ladı. 

Sokaktaki adamın kafasındaki so· 
ru da buydu, meclis kulislerinde ve 
önemli merkezlerde konuşulanlar da 

Paça sıkışınca mantık da "sizlere ö
mür" ediliyordu. Paranın kimlere. ulaş· 
madığını bilen "yetkili" demek ki, 
pekala kimlere ulaştığını biliyordu ... biliyordu ... biliyordu 
Ama açıklamıyordu!.. 

TORBADAN DÖKÜLENLER 

Oysa aynı gün Ankaranın Ankaranın önemli 
kulislerinde çeşitli isimler çoktan çeşitli isimler çoktan dolaş· 
mağa başlamıştı. Hatta ödeme şekille
ri konusunda bile bir takım iddialar 
mevcuttu: "Çankaya'da bir apartman 
dairesi" dairesi" gibi gibi "Nakden iki milyon" milyon" gibi... gibi... 

Biz SANA 
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konuya 
şık kordon 
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rol kalemiyle 
yor fakat 
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ke kontağında 
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Türkiye'de 
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emperyalist çok uluslu silah şirket· 
lerinin Türkiye temsilcili!!ini yapıyor· 
lar, ihalelere girip çıkıyorlar ve bu iş· 
ten komisyon aiıyoriardı. 

Örne!!in bir uçak tekerle!!inin dış 
lasti!!inin Türkiye'ye satılması için açı· 
lan ihaleye en azından 45 yabancı 
firma temsilcisi katılıyor ve birisi 
ihaleyi koparıyordu. Uçak tekerle!!inin 
iç lastil!i a1ınacaksa, buna da iç las· 
ti!!i imal eden yabancı firma temsilci· 
leri katılıyor, kıran kırana mücadeleyi 
birisi kazanıyordu ... 

ISPARTA işi 

örnekleri çollaltmak mümkündür. 
Alım·satım savaşında temsilcilerin bir 
takım "önemli kişiler" ile kurduklan 
ilişkiler ilginçti" Hatta bunlar dol!ıil. 
dır" denilmektedir. 

Neresinden bakılırsa bakılsın iş 
karlı iştir. En uf;ık para milyonlardan 
başlamaktadır. Hatta bir anlamda mobil· 
ya ihraç etmiş görünüp vergi iadesi 
almaktan da karlıdır ... 

O kadar ki, mobilya olayı kahra· 
manı Yahya Demirel bile kouya yakın· 
lık duymuştur. 

YOROYUŞ'ün iki hafta önceki 
sayısında yazıldı!!ı gibi Kara Kuvvet· 
leri Komutanlı!!ına alınacak helikopter. 
ler için Yahya Demirel ve yakın arka· 
daşı Atilla Özçelik harekete geçti· 
ler. 

Iki Ispartalı genç, 15 Ocak günü 
ıstanbul'da bir teklif mektubu hazır· 
ladılar. Amerika'nın Vietnam'da kullan· 

dıllı H·37 helikopterlerinin yeni boya· 
lan ve $056 şeklindeki yeni numara· 
larıyla satılması işini planladılar. 

Yahya Demirel ortalıkta görünme
yecekti. Atilla özçelik kendi adına 
tescilli Delta Deniz Nakliyat Anonim 
Şirketi adına bir teklif mektubu hazır
layacak, el!er mümkün olursa nimeti 
de birlikte toplanacaktı ... 

Nitekim, Atilla özçelik 16 Ocak 
günü Ankara'ya gelmi'ş ve Büyük Anka· 
ra Otelinde mevzilenmişti ... Teklif mek·. 
tubu aynı gün Kara Kuvvetleri Komu· 
tanlı!!ına verilmişti. Ancak aynı konuda 
haton sayılır cambazlar da ciri t atıyor
du. Nitekim Atilla özçelik'in teklif 
mektubu sonuç a1amamış,bir ıtalyan 
helikopter imalatçı sı şirketin Türkiye 
temsilcisi John Benda "Agusta Beli" 
tipi 50 adet helikopterin satın alın· 
ması işini kotarınıştı. 

JOHN BENDA DIYE BIRI 

Türkiye'de 20 yılı aşkın bir za· 
mandır aynı işi yapmaktiı olan John 
Benda kimdir?. 

John Be�da adı geçince "Amman 
bu konuyu bana sormayın ve tavsiye 
ederim siz de bu adamla ul!raşmayın" 
diyenlerin sayısı kabanktır. 

Bilindil!i kadarıyla Ingiliz pasapor· 
tuyla icra·ı sanat eden John Benda'nın 
"Mafia" ile de ilişkisi oldu!!u söylen
mektedir. 

Eski Demokrat Parti ileri gelen· 
leriyle kurdul!u ilişkilerin yüksek düzey· 
lerde oldul!u söylenen John Benda, 

Her iki "mümtaz" devlet adamı arasında hal-hareket ve de endam 
benzerlikleri kadar ilginç mantık ortaklıkları söz konusu olsa gerek .. 

1 966 yılında ingiltere'ye yaptığı yolculuk sırasında bir gazeteciye 
yaptığı açıklamayla, Anayasa'yı sosyalizme kapatıveren Sunay, daha sonra!arı 
buna benzer açıklamalarda yalnız bırakılmadı. Hele hele ferit Melen tarafın· 
dan ... 

i. ve ii. balyoz hükümetlerinden sonra başbakanlığa gelen Melen o 
tarihlerde, dehşetengiz açıklamalar yapmıştı. Bunlar içinde herhalde hiç 
unutulmayanı "Eğer 12 Mart olmasaydı, hepimiz Sibirya'ya sürülecektik" 
yolundaki açıklamaydı!.. 

Bir başbakana yakışır �orumlulukla, 40 milyon insana gerçeği açıkla· 
yıvermişti!. . . 

Öteden beri batı dünyasının bir parçası olmaya savaşır dururuz ama, 
nedense bu tür devlet adamlarını batıya açma konusunda da tam bir becerik· 
sizlik örneği vermişizdir. 

Örneğin, sittinsene, batıda skandallar yaratan devlet adamlarının 
hikayelerini dinler dururuz da, "Yahu o da bir şey mi, bizde neler neler var" 
dememişizdir. 

Böylesine konular dururken yanlış rekabet alanları seçişimiz yüzün· 
den örneğin ortak pazar içinde, tarım ürünlerimizin ihracatı bile tehlikeye 
girmiştir. 

Genel hatanın bir parçası ... 
Neyse. Bir tersliktir gidiyor. Ama geçenlerde federal Almanya Sa· 

vunma Bakanını karşılarken Melen üzerine düşen görevi yaptı. 
Türkiye'ye silah satışı konusunda iki günlük bir ziyaret yapmak için 

gelen George Leber'i Esenboğa Havaalanında karşıladı ve kendisine ilginç 
şeyler söyledi. 

Konuk bakanı getiren uçağın merdivenlerinde karşılarken kendisine 
batılı lıir irst yaptı. O giln açık .:ılan h�vanın "Almanya'dan getirildiğini" 
hatırlatarak "iyi havaları da beraber getirdiniz" dedi. Ankara'nın çok soğuk 
olduğunu söyledi, sonra da "Hamburg nasıl?" diye sordu ... 

federal Alman Savunma Bakanı Leber'in i1tifatlara nasıl cevap ver· 
diğini bilmiyoruz ama tercüman tarafından kendisine iletilip iletilmediği husu. 
sunun karanlık olduğu damdan düşme bir soru var: 

"Bizim" Cephe'ci bakan soruyor: 
"Geçenlerde A.lmanya'daki teröristleri yakalamıştınız değil mi? " 
Soruya cevap yok. Belki de' tercüman i1etmedi. .. 
Şeytan diyor ki, cephe9iye sor: Yani, Almanya'daki teröristler 

yakalanmadıysa, sen mi gidip yakalayacaksın? . 
Sanki kendisine "Sen Milli Savunma Bakanı olamazsın demedik; 

federal Almanya Savunma Bakanı olamazsın dedik" diyen varmış gibi ... 

j(A�f)�/M Biz. 
snrıYORuz. AM� 

"BiIJM\�ORI.R. ! 

27 Mayıs'tan sorıra Milli Birlik Komi· 
tesi'nce düzenlenen "Sakıncalı kişiler" 
listesinde yer almıştır. Bendinın askeri 
çevrelere girmesi yasaklanmış ve uyarı· 
da bulunulmuştur. 

Benda'nın daha sonraki yıllarda 
işleri tekrar düzelmiş ve Atatürk Bulvarı 
üzerindeki "mütevazi bürosunda "müte
vazi" işleri sürmüştür ... 

Ankara'nın "önemli" merkezlerinde 
ve kulislerinde John Benda'nın adını 
duymadık ve yaptı!!ı işi bilmedik kişi 
yoktur ama nedense çol!u kişi "şehit 
kanlarıyla sulanmış bu memlekete" 
bir iyilik, John Benda ile ilgilenme 
vakti bulamamaktadır! .. 

REZALET T ABWSU 

Dünya emperyalist sistemi içinde 
"mütevazi"(!) yerini alan Türkiye kapi· 
talizminin, emperyalist şebekedeki bir 
kılcal boru patlamasında nelerle çalka· 
landıl!ını simgelemesi bakımından ibret 
verici bir hafta yaşanmıştır. Ancak gün 
ışıl!ına çıkmış bir kaç örnel!in altında 
binlerce çöreklenmiş olay yatmaktadır. 

Emperyalizme göbekten ba!!1ı işbir
likçi burjuvazi ve egemen sınıflann 
Türkiye'ye. tek hediye edebildikleri 
gerçek de, doğrusu artık saklayamadık· 
ları rezalet tablosu ve onun içindeki 
yerleridir... 

MONTAJCI TRT 

TUM ŞABANLAŞTI 

Türkiye'nin sanayii gibi TRT'si 
de montaja dayanıyor. Milliyetçi Cephe 
ortaklıliında gösterilen programların ço· 
Iıu ithal malı. Kapitalist ülkelerden 
ithal edildilıi için tehlikesiz sayılıp 
bol bol ekrana çıkarılıyor. Halbuki 
bu programların çolııında çok "yıkıcı" 
propaganda yapılıyor. Kapitalist ülkele
rin televizyon işretlerine sızmış olan 
"beynelmilel komünist" ajanlar, bu 
programlarla en "yıkıcı" propaganda· 
larını nirkiye'deki seyircilerin önüne 
çıkarıyorlar. Televizyon seyircilerinin' 
beynini yıkıyorlar. 

Çetin Yetkin'in "Siyasal Iktidar 
Sanata Karşı" kitabında yerli sansür· 
den çeşitli örnekler veriliyor. Yerli 
sansür, herhangi bir ıfilm senaryosunda 
bırakınız bir emniyet müdürünü, bir 
bekçinin bile "kötü" işlere karışmış 
gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyor. 
Böylece yerli sansür yıkıcı propaganda 
yapılmasını önlüyor. 

Ama montajcı TRT'de bu tür 
yıkıcı propagandaların önü alınarnıyor. 
Son günlerde bunun iki örnelıi ortaya 
çıktı. Amerika'nın en büyük kent· 
lerinin birinde bir emniyet müdürü 
karısını öldürdü. Suç u da hapishaneden 
yeni salıveriimiş bir masum vatandaşın 

üstüne atmaya çalıştı. Bütün bunları da 
sümüRünü trençkotunun koluna silmeyi 
adet haline getirmiş bir polis komi· 
seri ortaya çıkardı. Şabanlaşan Milti
yetçi TRT, emniyet müdürünün katil 
oldulıunu ekranlara çıkararak yıkıcı 
propaganda yaptı. 

Fakat Sihirbaz denilen bir adamın 
süreveninde yıkıcılık tırmandıkça tır· 
mandı. Hep gazetelerde okunur. "De
mir Perdeden bir kişi daha özgür1üllü 
seçti" diye. Sihirbaz'da ortaya çıktı ki, 
bu özgürlüRü seçenleri Amerikan tekel. 
leri kaçıroyor. Sonra da bunları açık 
artırma ile satışa çıkarıyor. Yıkıcı 
propagandanın böylesi de olmaz. Bu da 
yetmiyormuş gibi "özgür1ülıü seçen" 
bu bilim adamını haraç mezat satışa 
çıkartan şebekenin reisi de bir polis şefi. 
Şabanlaşan TRT ne yapacalıını şaşırdı. 
Çok şükür Sihirbaz diye birisi çıkıp 
soygun çetesi reisi polis şefi ni yakaladı. 
Böylece "özgür" dünya lekelenmekten 
kurtuldu. 

Milliyetçi TRT, titreyip kükreyip 
kendine gelmeli, ,abanlılıın gerelıi yok. 
Bu tür yıkıcı propaganda ile seyircilerde 
emniyet müdürleri ve şefieri hakkında 
yanlış dUşünceler yaratılmasının önüne 
geçmek gerek. 
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mantık ortaklıkları söz konusu olsa gerek .. 

ingiltere'ye yaptığı yolculuk sırasında bir gazeteciye 
Anayasa'yı sosyalizme kapatıveren Sunay, daha sonra!arı 

yalnız bırakılmadı. Hele hele ferit Melen tarafın· 

hükümetlerinden sonra başbakanlığa gelen Melen o 
açıklamalar yapmıştı. Bunlar içinde herhalde herhalde hiç 

Mart olmasaydı, hepimiz Sibirya'ya sürülecektik" 

yakışır �orumlulukla, 40 milyon insana gerçeği gerçeği açıkla· 

dünyasının bir parçası olmaya savaşır dururuz ama, 
adamlarını batıya açma konusunda da tam bir becerik· 

batıda skandallar yaratan devlet adamlarının 
da, "Yahu o da bir şey mi, bizde neler neler var" 

dururken yanlış rekabet alanları seçişimiz yüzün· 
içinde, tarım ürünlerimizin ihracatı bile tehlikeye 

parçası ... 
tersliktir gidiyor. Ama geçenlerde federal Almanya Sa· 

Melen üzerine düşen görevi yaptı. 
satışı konusunda iki günlük bir ziyaret yapmak için 

Esenboğa Havaalanında karşıladı ve kendisine ilginç 

getiren uçağın merdivenlerinde karşılarken kendisine 
açık .:ılan h�vanın "Almanya'dan getirildiğini" 

beraber getirdiniz" dedi. Ankara'nın çok soğuk 
"Hamburg nasıl?" diye sordu ... 

Savunma Bakanı Leber'in i1tifatlara nasıl cevap ver· 
tercüman tarafından kendisine iletilip iletilmediği husu. 
damdan düşme bir soru var: 

27 Mayıs'tan sorıra Milli Birlik Komi· 
tesi'nce düzenlenen "Sakıncalı kişiler" 
listesinde yer almıştır. Bendinın askeri 
çevrelere girmesi yasaklanmış ve uyarı· 
da bulunulmuştur. 

Benda'nın daha sonraki yıllarda 
işleri tekrar düzelmiş ve Atatürk Bulvarı 
üzerindeki "mütevazi bürosunda "müte
vazi" işleri sürmüştür ... işleri sürmüştür ... işleri sürmüştür 

Ankara'nın "önemli" merkezlerinde 
ve kulislerinde John Benda'nın adını 
duymadık ve yaptı!!ı işi bilmedik kişi 
yoktur ama nedense çol!u kişi "şehit 
kanlarıyla sulanmış bu memlekete" 
bir iyilik, John Benda ile ilgilenme 
vakti bulamamaktadır! .. 

REZALET 

Dünya Dünya 
"mütevazi"(!) 
talizminin, 
kılcal boru 
landıl!ını simgelemesi 
verici bir hafta 
ışıl!ına çıkmış 
binlerce çöreklenmiş 

Emperyalizme 
likçi burjuvazi 
Türkiye'ye
gerçek de, 
ları rezalet 
yerleridir... 

MONTAJCI TRT 

TUM ŞABANLAŞTI ŞABANLAŞTI 

Türkiye'nin Türkiye'nin sanayii gibi TRT'si 
de montaja dayanıyor. Milliyetçi Cephe 
ortaklıliında gösterilen programların ço· 
Iıu ithal malı. Kapitalist ülkelerden 
ithal edildilıi için tehlikesiz sayılıp 
bol bol ekrana çıkarılıyor. Halbuki 
bu programların çolııında çok "yıkıcı" 
propaganda yapılıyor. Kapitalist Kapitalist ülkele
rin televizyon işretlerine sızmış olan olan 
"beynelmilel komünist" ajanlar, bu 
programlarla en "yıkıcı" propaganda· propaganda· 
larını nirkiye'deki seyircilerin önüne 
çıkarıyorlar. Televizyon seyircilerinin' 
beynini yıkıyorlar. 

Çetin Yetkin'in "Siyasal Iktidar 
Sanata Karşı" kitabında yerli sansür· 
den çeşitli örnekler veriliyor. Yerli 
sansür, herhangi bir ıfilm senaryosunda 
bırakınız bir emniyet müdürünü, bir 

üstüne atmaya 
sümüRünü 
adet haline 
seri ortaya 
yetçi TRT, 
oldulıunu 
propaganda 

Fakat 
süreveninde 
mandı. Hep 
mir Perdeden 
seçti" diye. 
bu özgürlüRü 
leri kaçıroyor. 
artırma ile 
propagandanın 
yetmiyormuş 
bu bilim adamını 
çıkartan şebekenin 
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SEMIH ERBEK'iN CENAZESI 
sıRASıNDA ÇıKAN OLA YlARDA, 

BABASı MACIT ERBEK POlIS�E 
SORUYORDU: 

semih vurulurken 

neredeydiniz ? 
l � 

-BAGIMLI 
SEVKET DEMiREL 

-

iSMAiL COŞAR 

10 Şubat 1 9 76 günlü Resmi Gazetede, Sanayi Bakanlığı Teşvik ve 
Uygulama Genel Müdürlüğünce verilen teşvik belgeleri yayınlandı. Yayın
lanan belgeler Ocak ve Şubat aylarını kapsıyor. T.C. Resmi Gazetesi'nin 
beşinci sayfasında 1 592 teşvik �Ige numarasıyla Şevket Demirel adı dikkati 
çekiyor. Birader Demirel, I sparta'da "çelik ve pik döküm parça üretimi"ne 
karar vermiş. 

Şevket Demirel'in yapacağı toplam yatırım 57 milyon 425 bin lira. 
Bu yatırımın döviz gereği ise. 1 milyon 1 60 bin dolar. Türk Parasıyla 1 7  

milyon 400 bin lira. Bu verilerin ışığında Şevket bey yatırımını gerçekleş
tirebilmek için üçte bir oranında ithal malı sermaye kullanmak zorunda. 
Bu kadarla kalmıyor. Birader Demirel, yurtdışından getirteceği makinalar 
için, 6/12585 sayılı kararname uyarınca gümrük vergisi ödemiyecek. Ayrıca 
yatırım indiriminden ve bina inşaat vergisi istisnasından da yararlanacak. 

Demirel' lerin ipliği çoktan pazara çıktı. Demirel'lerin milyonlarının 
kaynağından sözetmek, devletin yardımıyla elde edilen milyonlara değinmek, 
günlük, olağan olaylardan sayılıyor. Yolsuzluklardan sözettikçe Süleyman 
Demirel, iktidar koltuğuna daha bir sıkı sarılıyor. Devletten çöplenenlerin de 
sıkı desteğiyle yerini koruyabiliyor. 

Hiç kuşkusuz Demirel'in gitmesi bir çözüm değiL. Ancak çözüme 
giden yolda bir aşama. Demirel'ler bugün dışa bağımlı geri kapitalis! siste
min bir sembolü durumunda. Sorunun çözümü, Demirel'in gitmesinde değil 
sistemin gitmesinde. Ancak Demireller sistemi sergilemede bugün artık bir 
araç durumuna geldi. Yazının da amacı bu araçla Türkiye kapitalizminin dışa 
bağımlılığındaki bir yönü belgelemek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı tebliğde, yalnız ocak 
ayı i tibariyle Şevket Demirel'inki de dahil olmak üzere 64 fırma teşvik bel
gesi alıyor. Bu fırmaların toplam yatırımları 4 milyar 304 milyon 346 bi� TL. 
tutuyor. Bu kadarlık yatırım için gerek" döviz miktarı 1 06 milyon 967 bin 
dolar. Türk parasıyla 1 milyar 604 milyon 505 bin lira. Bu rakam, firmaların 
yapacağı toplam yatırımın üçte birinden fazia. 

_ Aynı Bakanlığın aynı R�smi Gazetede yayınlanan Şubat ayı teşvi� 
belgelerinden ise 48 firma yararlanıyor. Bunların topla_m yatırımları 2 milyar 
850 milyon lira. Bu yatırımların döviz gereği ise, 70 milyon 886 bin dolar. 
Bu yatırımların hepsi gümrük muafıyetinden ve yatırım indiriminden istifade 
ediyor. Sermaye sınıfına sağlanan �u ,bağışıklıklardan doğan devletin vergi 
kaybı ise 1 00 milyonlarca lirayı buluyor. 

Devletin bu resmi belgeleri bir gerçeği vurguluyor. Türkiye'de sanayi 
şu yada bu yolla dışa b�ımlı olarak gelişiyor. Yapılacak yatırımlarda kulla
nılacak en basit teknoloji bile dışarıdan getirıili,Yor. Teşvik belgesi alan bu 
fırmaların bir kaçına gözatmak bu gerçeği görmek için yeterli. Buğday 
işleyerek un üretmek için 1 milyon dolara gerek var. Hacı Ömer Sabancı 
Holding'in, ceket, pardesü ve pantolon üretimi için ihtiyaç duyduğu dövi, 
miktarı 7 milyon dolar. Örnekleri çoğaltmak olanaklı. iç çamaşırı konfeksi
yonu için 670 bin dolarlık yatırım malına gerek var. 

Dışarıdan getirilen yatırım mallarının, üretimde kullanılabilmesi 
için de dışa bağımlılık şart. Bozulan makinaların yedek parçaldfl ancak maki
naların alındığı ülkelerden getirilebilir. Genellikle bazı hammaddeler de, bu 
makinaların üretimde yer alması için ithal edilmek 10runda. Tüm bu olgular 
Türkiye'nin ne denli dışa hağımlı olduğunu vurguluyor. 

Dışa bağımlılık gerçeğini herhalde Demirel bile kabullenir. Kabullen
mese de Şevket bey kendilerini bu konuda tenvir edebilir. Bu gerçeği bir 
türlü kabullenmek istemiyenlere ise ancak Demirel'e başvurmaları salık verile
bilir. 

YUR UYUŞ · 1 7 ŞUBAT 1 9 76 - 6 

Semih Erbek II Şubal çaı ;;amba yapılacaklır. Törene öğrencilerin kalıl
günü öldü. Semih, öldürücü yarayı 3 masına gelince; bir insanın cenaze töre
Ocak günü almıştı. Serseri bir kurşun nine arkadaşlarının kaitlmas,mdan doA:al 
değildi Semih Erbek'i eanev inden vurup ne olabilir ki? SBF'deki silahlı 1 50 
ölüme götüren kurşun. Silahı kullanan· kişi konusunda da şöyle diyor Madt 
lar profesyonel kalillerdi. Silahsız, sa- Erbek: "Si lah taşımak suçlur, öyleyse 
vunmasız ö�rencilere yaylım ateşi aç- ..... g idin bunları yakalayın. Ve ekliYQr: 
mışlard •. Hem de Genelkurmayın önün- Olay ç ı kmaması, sizlerin ortalıkta az 
de. O giinden I I  Şubal'a kadar ölümle görünmenize ba�lı. 
pençeleşli S.mih Erbek. Oysa bir 
kaç ay önce bir başka cinayete kurban
giden Halil Pelitözü ve Cezmi Yılmaz'ın 
cenazelerine katılmak üzere ıstanbul'a 
gitmişti. Cenazedeki olaylar sırasında, 
baştan sona bir yi�it1ik ve disiplin 
örne�i olmuşlu Semih Erbek. 

BIR EMNIYET MÜDÜRÜ 

Emniyet Müdürleri nin son günler· 
deki en başarılı faaliyeti, öldürülen 
kişilerin ai lelerini bulup onları " i k na" 
etmeye çalışmak. Ankara Emniyel 
Müdürü de Semih Erbek' i n  ölümünden 
sonra, babası Macit Erbek'i buluyor. 
Bir saat kadar görüşüyor. Emni yet 
Müdürünün Macit Erbek'len istedikleri 
şunlar: A nkara içinde cenaze töreni ya· 
pılmasın, engelleriz. Cenazeyi ö�renci· 
lere vermeyi n ,  SBF'de silahlı yüzelli 
ö�renci var. Olay ç ı kar, ölen olur. 
ODTU girişinde tören yapmayın, bizim 
koruyuculu�umuzda do�rudan Bursa'ya 

Semih Erbek, yaralı iken babasına 
son arzusunu söylemişti:  Ölürse, tör� 
ninin ODTü'de yapılmasını isti yord u. 
Msca Erbek bunu söylüyor Emniyet 
Müdürüne. Şehir i�inde törene zaten 
niyetleri yoktur, ama ODTO'de tören 

BIR REKTöR 

ı 1 Şubal Çarşamba günü akşam 
üzeri bir ODTO öğrenci temsilcisi Rek
tör Samer ile il işki kuruyor. Temsilci, 
şehirde olay ç ıkmamasının sağlanması 
ve Semih ' i n  son arzusunun yerine get.i
-rilmesi için törenin ODTU'de yapılması 
gereğine de�iniyor. 

ODTO'nün ünlü Reklörü Tarık 
Samer cevap veriyor: Böyle bir şey olur
sa okulda karşıt gruplar arasında çatış
ma ç ıkar. Karşıt gruptan ölen olursa 
kalkar onlar da okulda tören izni is
ler. Bu, onların hakkı olur. 

Somer'in tavrı oldukça serllir. OL!
renci temsilcileri okulda çalışma ç ıkara· 
cak grup" bulunrnadı�ını söyler
ler. Somcr de bilmpktedir bünu. Ama 
bir kıl ıf  bulmak zorundad ır. Sonunda 
Sompr, nizamiyede yapılacak bir törenp 
k8rl�muY8ca�ını söylüyor. 

Macil Erbek gece saal 22.00 civarın· 
da ..Rekıör Somer' e lelefon ederek 
islell' ini,  daha doll'rusu o�lu Semih 
Erbek'in iste�ini tekrarlıyor. Bundan 
sonra, Emniyet Müdürü ile kısa bir t� 
lefon görüşmesi yapan Rektör Somer' i o  
cevabı y i n e  olumsuz. 

Bunun üzerineo törf'ni n Nizamiyp'oC' 

VKET DEMiREL 
iSMAiL COŞAR 
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mışlard •. Hem de Genelkurmayın önün- Olay 
de. O giinden I I  Şubal'a kadar ölümle görünmenize 
pençeleşli S.mih Erbek. Oysa bir 
kaç ay önce bir başka cinayete kurban
giden Halil Pelitözü ve Cezmi Yılmaz'ın Yılmaz'ın 
cenazelerine katılmak üzere ıstanbul'a 
gitmişti. Cenazedeki olaylar sırasında, 
baştan sona bir yi�it1ik ve disiplin disiplin 
örne�i olmuşlu Semih Erbek. 

BIR EMNIYET MÜDÜRÜ 

Emniyet Müdürleri nin son günler· 
deki en başarılı faaliyeti, öldürülen 
kişilerin ai lelerini bulup onları " i k na" 
etmeye çalışmak. Ankara Emniyel 
Müdürü de Semih Erbek' i n  ölümünden 
sonra, babası Macit Erbek'i buluyor. 
Bir saat kadar görüşüyor. Emni yet 
Müdürünün Macit Erbek'len istedikleri 
şunlar: A nkara içinde cenaze töreni ya· 
pılmasın, engelleriz. Cenazeyi ö�renci· 
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yapılmasına karar veri ldi. Oradan da 
Bursa'ya hareket edilecekti. 

BAŞLIYOR 

12 Şubat Perşembe sabahı saat 
lO'da Adli Tıp önündeydi Erbek'in 
yakınları ve arkadaşları. Tabii bir de 
üç araba dolusu toplum polisi. 

Macit Erbek ve Semi h'in dayısı 

Kutlu Payaslı polis yetkilileriyle konu

şuyorlar: En ufak bir o lay çıkmayacak

tır, yeter ki polis müdahale etmesin. 

Oysa, ögrendierin Tıp Fakültesi'nin ka
pısına kadar cenazeye eşlik etmek iste
meleri üzerine polis müdahale ediyor 
ve olaylar patlak veriyor. Sorumsuz 
eller tetiııe asılıyorlar. 

Olaylar, Tıp Fakültesi'nin önünde 
başlıyor, ama orada bitmiyor. Cenaze 
ODTü'ye doııru yola çıktıktan sonra 
polis tekrar yol kesiyor_ Polis cenazeyi 
ailesinin ve arkadaşlarının elinden alarak 
kaçırıyor_ Acılı aile ve acılı arkadaşlar 
bu kez cenaze peşinden koşmak zorun
da bırakılıyorlar. 

Filmlerde görülen cinsten bir kova
lamaca başlıyor. Kaçan polis, kaçırılan 
bir cenaze, kovalayan da cenaze sahip
leridir. Erbek ailesi oA'ullarınJn cenaze
sini bu şekilde kendilerinden kaçırıl
masını engellemeye kararlıdtr1ar. Ata-

türk Orman ÇiftliA:i civarında takip 
bitiyor. Erbek ai lesi, kendilerinden kaçı
rılan cenazeyi yakalıyor. 

Polis t.akviye ihtiyacındadır. 2 araba 
daha toplum polisi geliyor olay yerine. 
Ancak cenazeyi alamıyorlar Erbek aile
sinin ve arkadaşlarının elinden. Polisin 
amacı cenazeyi ahp Eskişehir yolu 
üzerinde uzak bir yerde btrakıvermektir 
ortaya. 

Yollar kapatılmıştır. ·Kutlu Payaslı'
nın getirdi�i ambulans ve birkaç araba 
patikalardan Eskişehir yoluna çıkabili
yorlar ancak. Bu arada polis, Eskişehir 
yolunu kesmiştir. Erbek ailesinin geri 
kalanı ulaşamıyor bu yüzden cenazeye. 
Cenaze, Eskişehir yolunun 16. kilomet
resinde bekliyor. 

Erbek ailesi ve polisler tartışmaya 
devam ediyor. Bu arada bir iki polisin 
gözyaşlarını tutamadıııı görülüyor. Tra
fik açılıp, ailenin geri kalanları cenazeye 
yetişmedikçe yola çıkılmayacağı söy
leniyor polislere. 

Bunun üzerine polisler yolu uafiA'e 
açmak zorunda kalıyorlar. Diğerleri de 
olay yerine ulaşıyorlar. Cenaze Bursa'ya 
doğru yola çıkıyor. 

Bütün bu olaylar sırasında, polislerle 
tartışılırken, Macit Erbek'in en çok sor
du ğu soru şuydu: Sernih vurulurken 
neredeydiniz? 

HAVA DEGiSiMi 
RUH HASTALARıNA 

YARAMıYOR 
Sovyetler Birliği'nin "rejim aleyhtarı" kişilere, özellikle aydınlara karşı 

"acımasız" bir baskı politikası uyguladığı öteden beri söylenir durur. Balı 
basınının başını çektiği bu yaygara furyası Türkiye'deki kimi basın kuruluş
ları ve özellikle son zamanların TRT'si tarafından da benimseniyor. 

Ama ortada pek düşünülmeyen, akla gelmeyen bir nokta var. SSCB'de 
olmadık "cefa"ları çeken, akıı hastanelerine " kapatılan" bu kişilerden çoğu 
daha sonra "hürriyeti seçiyor". Peki, bu kişilerin hürriyet içindeki yeni 
yaşantıları nasıl? Bunun üzerine giden pek yok. 

Ortadaki karanlığı aydınlatmak için Sovyet yazarlarından N Yefimov'a 
başvuralım_ Yefimov'un aşağıdaki yazısı, "esaretıen kaçan" bu kişilerin 
sığındıkları ülkelerdeki durumlarına örnekler veriyor: 

Sovyetler B irliil i' nde güya "farklı düşüncede olanlar"ın alıkonulduj!u 
akıl hastanelerinin bulundu!!una ilişkin Batı basınında kopartılan gürültüler 
biliniyor_ 

Bu saçmalara daha en başından bile inanmak mümkün müydü ki 
zaten? Kaldı k!, bize neden hastaneler gerekli olsun ( "hastane" 
sözcüj!ü yalnız ço!!ul halde kullanılmaktadır) ej!er ülkede aykırı düşünenler, 
bu bay!ann kendi sayılanna göre 8-10 kişiyseler? hastane de!!il, küçük bir 
bölüm yeter de artardı bile. 

tistelik bu kişilerin çoilunluRu şimdi Batı'dadır!ar: Kalanlarına ise, 
açıktır ki, bir tek koiluş bile yeter. 

Sovyetler Birliili'ni terkedenlere ne .olmuştur? 

BATıLı PSIKİATRlsLERE Iş ÇıKıYOR 

Batı basınının kendisini korudultu Volgin-Yesenln, 
SSCB'den ayrılmadan önce 8 kez başvurmuştur_ Geçen 
savaş sırasında, hastalıltı yüzünden ordudan ayrıımıştı. Emekli maaşını almak
ta ve SSCB'de akıı hastaları için tanınan öteki haklardan yararlanmaktaydı. 
Dokuzuncu kez. -ama bu defa Batı'da, Roma'da- psikiatri kUnij!ine başvur
muştur. Şimdi ABD'nin psikiatrisleri uRraşmaktadır kendisiyle. 

Tsukennan'ın başına da aynı şeyler gelmiştir; Tel-Aviv'e gitmiş 
ve burada bir psikiatri kliniiline yatınlmıştır. 

Titov, iki ayrı pslkiatri kliniilinde tedavi görmüştür; Roma'da ve 
daha sonra Paris'te. 

Yakobson, ısrail'de de kurtulamamıştır psikiatristleri n elinden. 
F'aynberg, Paris'te benzer bir hastanede bulunmuştur_ 
Stroyeva, aynı hastaneye başvurmuştur. Hastaneden çıkarken de, 

hastalı!!ının ola!!an nöbetlerinden biri tutmuş ve canına kıymıştır. 
Batı'ya kaçtıltının daha ilk günü, deha yönünden olsa olsa L. Tolstoy 

ve F. Dostoyevski'nin kendisiyle karşılaştırılabileceklerini söyleyen Tarsis, 
Batılı doktorlarea da ruh hastası bulunmuş ve uzun süre tedavi edilmiştir. 

Ve burada insanı şaşırtan bir nokla ortaya çıkıyor; Bu kişiler 
Sovyetler BirliFnde bulundukları ve ara-sıra da ledavi edildikleri dönemler
de, tüm Batı basını, "akıı hastanelerinde zorla alıkonulma"yı liineUeyerek, 
bu kişilerin koruyucu mele!!e kesilmişti. 

Bugün aynı kişiler Batı'dadırlar ve yine hastanelere düşmektedirler. 
"Koruyucular" nereye kaybolmuşlardır? Neden birden-bire onların kaderle
riyle, sa!!lıklarıylailgilenmeyi kesivermişlerdir? Ne olmuştur? 

KANDIRILANLAR 

Moskova'da görev yapan Batılı gazeteciler, bunların yalanlarının, 
farklı düşüncede olanların yalanlarının kurbanı olduklarını söyleyebilirler_ 
Greçekten de aldatılmışlardır onlar. örne�in Krasin ve Yakir, hiç bir şeyi 
olmayan, sa�lıklı kişilrin akıı hastanelerine kapatıldıklarını söylemekle 
yalancılık ettiklerini itiranarıyla açıklamışlardır. 

Ama bu asıl önemli olanı açıklamamaktadır; Batılı gazeteciler 
neden kendi kendilerini böylesine canla-başla aldattılar ve gerçekıere gözle
rini yumdular? 

1973 yılında, 8 ülkeden 13 Batılı psikiatrist Moskova'da Sovyet 
meslektaşlarıyla birlikte ortak bir konsullasyon yapmışlardır; Sabahtan ak

şama de�in bütün bir gün, Batı basınında adları geçen hastaların hastalıkları
nın tarihçesiyle ilgilenmişlerdir. 

Vardıkları sonucu ısviçreli ünlü psikiatrist Y. Anget şöyle özetle
miştir; Farklı düşüncede olanların hastanelere kapatıldıklannı bildirirken, 
basın gerçekleri çarpıtmaktadır. Vak'alarını ö�rendi�imiz kişilerin hepsi 
ruh hastasıdır." 

Bugün Batı'da üzerinde çok yazılmakta olan sannaşık hastalıRı 
vak'ası bu kişilerde görülmüştür. 

Ve bir kez daha; Bir tek Batılı gazeteci bile psikiatristlere -artık 
bu kez Batılı psikiatristlere- giderek olayı soruşturmamış, ufacık da olsa bilgi 
vermemiştır. Neydi acaba onlara engel olan? 

VE KANDIRILAMA YANLAR 

Bununla birlikte lüm Batılı gazetecileri suçlamak da haksızlık 
olur. Batı Alman dergisi "Spigel"in Moskova muhabiri olan Norbert Kuhinke 
şunları yazmıştır örne!!in: "Ne denli kolay! ... Git bu adamlara, ve söyledik
lerinden ne işine geliyorsa onu yaz .. Gerçekle ilgisi olmayan bir sürü şey 
düzelebilirler onlar senin için ... Ben böylelerine hizmetin karşısındayım. 
Çünkü bunların bir hiç olduklarından, kimseyi temsil etmediklerinden 
eminim. VE yine çünkü, Batı ile Doj!u arası ndaki uçurumu derinleştirmeyi 
deRii, karşılıklı anlayış yolu arııyıp bulmayı kendime şaşmaz görev biliyo-
rum. "  

Sakın bizim "koruyucular"ın tamamen delıişik bir amacın peşinde 
olmalarının altında yatan da bu olmasın. 

N. YEFIMOV 
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Uçak, gerçekten çok önemli. Bu önem, savaş 
sanayiinin önemli bir parçası olmaktan geliyor. 
Gerçi uçakların bir bölümü sivil taşımacılık amaç· 
ları için üretiliyor. Ama yine de kapitalist ülkelerde 
sivil uçak imali, savaş sanayiinin bir parçası. Bunun 
gerekçesi Milli Savunma Bakanlığının bir yayınında 
şöyle açıklanıyor: "Sivil uçak mototları, askeri 
siparişler olmadan gelişemez. Başka bir deyişle, 
askeri siparişler olmasa, gittikçe güçlenen ticari 
uçak motorlarının geliştirilmesi imkansız hale gelir. 
Uçak motorları endüstrisinin ekonomik olarak 
çalışabilmesi için toplam siparişlerin % 50'sinin sa· 
vunma amaçlarıyla olması gerekmektedir." (Atlantik 
ittifakı içinde Havacılık Endüstrisi, MSB Yayını, s.5) 

90'MILYARLlK PAZAR 

Tekelci kapitalizm ça�ında yaşıyoruz. Dünya· 
da, askeri ya da sivil amaçlar için uçak üreten firma· 
ların sayısı öyle çok de�i1. Bu alanda söz sahibi olarak 
kabul edilebilecek 5·6, bilemediniz 10 firma var. 

Tekelci kapitalizmin, çokuluslu tekellerin ne ol· 
du�u bu yazının konusu de�il. Savaş harcamalarının, 
bu arada uçak imalat· ve satışlarının kapitalist ülkeler 
açısından taşıdıkları önem biliniyor. Ancak yine de 
küçük bazı örnekler vermekte yarar var. 

Vietnam savaşının sona ermesinden sonra ABD 
tekelleri ciddi bir satış bunalımı ile karşıkarşıya 
geldiler. Gerçekte, bunalım Vietnam savaşının sona 
ermesinden önce başlamıştı. Bir örnek: Kissinger 
1971 'de Çin'e gidiyor. Dönerken Çiniilerin 10 adet 
Boeing 707 satınalma önerilerini de birlikte getiri· 
yor. Bu uçakları imal eden Mac Donnell·Douglas 
firması. Firma, 1968·72 yılları arasındaki kriz dola· 
yısıyla, tesislerinde çalışan 61 bin işçiye yol vermiş· 
ti. Böyle siparişler ve satışlar, krizdeki tekeller için 
gerçekten iyi bir fırsat. 

1973 yılı rakamlarına göre dünya uçak sanayii· 
nin % 80'ini elinde tutan ülke ABD. Bu kolda çalışan 
işgücü sayısı, yine 1973 rakamlarına göre 950 bin kişi. 
Amerikalı uzmanlar tarafından yapılan bir araştır· 
maya göre, dünya uçak piyasası 1973·83 yılları 
arasında 29 bin askeri uçak talep edecek. Bu, yakla· 
şık olarak 90 milyar dolarlık bir pazar anlamına ge· 
Iiyor. 

Bu pazar en çok ABD tekellerini ilgilendiriyor. 
Çünkü yukarıda söylenildi�i gibi eldeki verilere 
göre ABD tekelleri, kendi piyasalarının tamamına, 
Avrupa piyasalarının % 81'ine ve dünyanın geri kalan 
piyasalarının % 92'sine sahip durumdalar. 

. Kapitalist sistemin motoru, kar. Ekonomik ve 
politik gelişmeleri belirleyen ana etken, daha çok 
kar dürtüsü. Tekelcilik ve tekeller "daha çok kar" 
sloganının gerçekleştirilmesinde yeri doldurulmaz 
kurumlar. Ancak daha çok kar dürtüsü, tek başına, 
bu karın realize edilmesini, yani satışı garanti etmi· 
yor. Satış ya da pazar sorununun da ayrıca çözüm· 
lenmesi gerekiyor. Günümüzde, satış bunalımını 
ağırlaştıran etkenler eskisine kıyasla daha çok gün· 
demde. Bu etkenlerin başında, dünya sosyalist siste· 
minin gelişip güçlenmesi, ' emperyalizmin sömürü 
alanlarının daha da daralması geliyor. 

Yukarıdaki etkenler, emperyalizm üzerinde ikili 
bir etkiye sahip. Emperyalist sistem bir yandan 
gelişen düşmanı karşısında kendi iç çleişkilerinl 
ikinci plana atmak isterken, öte yandan sömürü 
alanlarının daralması aralarındaki rekabeti körüklüyor. 

Çünkü dev tekellerin kendi iç pazarları hiç bir 
zaman yeterlı de�i1. örne�in ABD'deki 50 çokuluslu 
tekelin 1970 yılı satışlarının ortalama % 33'ü yabancı 
ülkelere yapılıyor. Kimi tekeller için bu oranın 
% 75'e kadar çıktığı da oluyor. 

French M i rage F-1 

"SİSTEM ANALlz"LI UÇAKLAR 

Tekeller için dış satışlar çok önemli. Uçak 
tekelleri de çok önemli tekeller. Dolayısıyla ABD ve 
di�er emperyalist ülkelerin dış pazarlara uçak satış· 
ları da çok önemli. Bu, firmalar arasında kıyasıya 
bir rekabeti getiriyor. Ancak bu rekabeti, kapitaliz· 
min o ünlü serbest rekabeti ile karıştırmamak gere· 
kiyor. Bu rekabet, başka rekabet. Içinde sanayi 
casuslu�undan, sağa sola para yedirmeye kadar 
her yol, yöntem var. 

Amerika'dan, rekabete bir örnek: ABD, üretimi 
've pazarı körükleyebilmek için siirekli "yenilik" 
peşinde koşmak zorunda. öyle ki, "mükemmel" 
denilen bir savaş' uça!!ı hemen "demode" olabiliyor. 
üretici fırmalar da bu "yenilik"lere ayak uydur· 
mak zorundalar. Yoksa pazar kaybedecekler. Bu 
korku, uçak üreticisi firmalar arasında bir it  dalaşı 
çıkarıyor ortaya. 

Bir zamanların en gelişkin uça!!ı diye bilinen 
F-4 Phantom uçaklarını Mac DonneU·Douglas fir· 
ması üretiyor. Bu uça�ın 1970'Ierin başındaki de�eri 
4-5 milyon dolar. Ama bunların yerini daha sonra 
Grumman firması tarafından üretilen F-14 ler alıyor. 
F·14 'ün de�eri 13 milyon dolar. Fiyatlar arasında 
8 milyonluk bir fark var. Ama, uçakların arasında 
do�ru dürüst bir (ark yok. Daha sonra, Mac Donnell· 
Douglas F·15'i çıkarıyor ortaya. Bu kez ilk raundun 
galibi Grumman'ın "Tomcat"i, ikinci raundu F-15'e 
karşı kaybediyor. 

Uçak rekabetinin başka ilginç örnekleri de var. 
Türkiye'de son günlerde adı çok duyulan Lockheerl'· 
den bir örnek: Lockheed daha önce helikopter 
üzerinde hiç çalışmamış. Ancak ABD Hava Kuvvet· 
lerinin yüklü bir helikopter siparişi karşısında hiç te 
geri kalmıyor. Ortaya bir helikopter modeli ile Çı' 
kıyor ve ekliyor: Benim helikopterimde "bakım 
durumu güvenirli�i" ve "hayat devresi maliyeti 
sistemleri" geliştirilmiştir diyor. Alt tarafı, kararı 
"sistem analizi " nden pek haberi olmayan kişiler vere· 
cek. Bu sözleri duyunca "vay canına" deyip kapıla· 
nıveriyorlar Lockheed'in teklifine. Yani, Lockheed'in 
tek kozu rüşvet de�i1. 

"VERDICIMizi ALıYORUZ" 

Bütün bunlar, uçak şirketleri arasındaki reka· 
betin nispeten dürüst yolları. Özellikle dış pazarlar· 
da geçerli olan yöntem ise başka. Bu yöntemlerin 
içinde rüşvet de var. 

Rüşvet olayı ülkemizde kamu oyuna yeni 
yansıdı. Oysa rüşvet olayı ne yeni ortaya çıkıyor, 
ne de yalnızca uçak şirketlerine özgü . .  Yalnızca, 
işin ucunda daha çok para oldullu için, uçak şirket· 
leri daha çok masrafı göze alabiliyorlar. örnellin, 
New York Times gazetesinin 13 Eylül 1975 tarihli 
sayısında açıklandıılına göre Merck and Corp. adlı 
bir ilaç şirketi 1974 yılında Afrika ve Orta Doğu ülke· 
lerinde rüşvet olarak 140 bin dolar da!!ıtmış. 
Lockheed'in 16.8 milyon dolarına kıyasla ne ki? 

Lockheed firması başkanı Raughton, ABD 
Senato komitesinin karşısına ilk kez 1975 yılının 
sonlarında çıktı. Oysa aynı yılın Haziranında Northrop 
firması yetkilileri, iki Arap generaline rüşvet teklif 
ettiklerini kabul edip, generallerden açıkça özür 
dilediler. Olayın ortaya çıkmasının nedeni, ödenen 
rüşvetin generallere ulaşmaması. Northrop yetki· 
Iileri, parayı bir aracıya ödediklerini, aracının bu 
parayı alıp ortadan kayboldu!!unu söylüyor. Arap 
generalleri buna kızmış olacaklar. Aynı Northrop 
uçak satışlarını etkileyecek politikacılara rüşvet 
dağıtma işinde aracılık etmek üzere ıSviçre'de "Eko· 

nomi ve Kalkınma Şirketi" adlı bir şirket kunıyor. 
Newsweek dergisinin 23 Haziran 1975 tarihli sayısın· 
da açıklandıılına göre, Northrope yetkilileri Lock· 
heed'in aynı yolda başarılı bir deneyinden sonra bu· 
na karar vermişler. Yani, Northrop da az de!!il. 

Lockheed başkanı Haughton da bundan yakını· 
yor. Son günlerde firmasının bu kadar ön plana çık· 
masını hayretle karşılıyor Haughton. Çünkü başka· 
ları da aynı işi yapıyor. Ama daha sonra Haughton, 
şirketinin bu kadar ön plana çıkmasının nedenini 
buluyor ve açıklıyor: Durumu kritik bulunan Lock· 
heed, son dört yılını devletçe sa!!lanan 195 milyon 
dolarlık kredi ile atlatıyor. Acaba hassasiyet bundan 
mı? Ama olmaması gerekir diyor Haughton ve şöyle 
savunuyor şirketini: " Rüşvet verdik ama, devletin 

bu kredilerden vermedik. 

Haughlon: Verdiilimizi alıyoruz 

bulduk verdik. üstelik, rüşvet sonucu satış gerçek· 
leşirse, verilen rüşvet miktarını mal fiyatına ekli· 
yoruz. Böylece cie geri alıyoruz." (Newsweek 6 Eylül 
1975) 

ABD'DE KAYBEDEN NE;REDE KAZANıR? 

Amerika'da, uçak şirketlen arasındaki rekabet 
ve bu rekabetin dollal uzantısı sayılan rüşvet olay· 
ları bu minval üzerine sürüp gidiyor. Son bir örnekle 
Türkiye'ye dönelim. 

1975 yılında ABD Hava Kuvvetleri elindekl 
F·15 uçaklarını takviye etmek istiyor. Bunun ıçın 
iki aday var: General Dynamics'in F·16 'sl ile, North· 
top 'un F-l7'si. Siparişi alan fi rmaya ikbal kapılan 
açılacak. Çünkü yüklü ABD siparişlerinin yanısıra, 
ABD hava kuvvetlerinin yapacağı tercih, uçak alımı 
için' 2 milyar dolar ayıran Belçika, Hollanda, Dani· 
marka ve Norveç'in tercihini de etkileyecek. "Ihale"· 
yi kazanmak, yirmi yıllık bir süre için toplam 20 
milyar dolarlık satıŞ ve 75 bin kişilik istihdam de· 
rnek. 

ABD Hava Kuvvetleri, tercihini General Dynı· 
mics'in F-16 'sından yana kullanıyor. Northrop 
için herşey bitti deniyor. Ama Northrop yetkilisi 
hiç de öyle düşünmemektedir. Şöyle diyor yetkili: 
"Ilk raund bir anahtardı gerçekten. Ancak dahı 
önümüzde ikinci, üçüncü, dördüncü raundlar var; 
NATO'su var, Deniz Kuvvetlerinin siparişleri var ve 
nihayet "üçüncü dünya ülkeleri" var. 

Ve bu yetkilinin değindiği NATO ve "üçüncü 
dünya ü1keleri"nin içinde Türkiye de var. 

BIZ NIYE YAPMA Y ALIM? 

Türkiye'de uçak sanayiinin geçmişi, kapita· 
list sistemin mantı!!ını, kapitalist gelişimin dinami· 
�inl olanca açıklı!!ı ile sergiliyor. Belirli ölçekteki 
girişimlerin gerçekleşmesi bir finansman ve pazar 

toplam siparişlerin % 50'sinin sa· sa· 
olması gerekmektedir." (Atlantik (Atlantik 

Endüstrisi, Endüstrisi, MSB Yayını, Yayını, s.5) s.5) 

MILYARLlK PAZAR 

ça�ında yaşıyoruz. yaşıyoruz. Dünya· Dünya· 
amaçlar için uçak üreten firma· firma· 

Bu alanda söz sahibi olarak sahibi olarak 
bilemediniz 10 firma var. var. 

kapitalizmin, çokuluslu tekellerin ne ol· 
de�il. de�il. Savaş Savaş harcamalarının, harcamalarının, 
satışlarının kapitalist kapitalist ülkeler 

önem biliniyor. Ancak yine de 
vermekte yarar var. 

sona ermesinden sonra ABD 
bunalımı bunalımı ile ile karşıkarşıya karşıkarşıya 

bunalım Vietnam savaşının sona sona 
başlamıştı. Bir örnek: Kissinger Kissinger 

Dönerken Çiniilerin 10 adet adet 
önerilerini de birlikte getiri· getiri· 

eden Mac Donnell·Douglas Donnell·Douglas 
yılları arasındaki kriz dola· dola· 

çalışan 61 bin işçiye yol vermiş· vermiş· 
satışlar, krizdeki tekeller için satışlar, krizdeki tekeller için 

yılı rakamlarına göre dünya uçak sanayii· sanayii· 
ülke ABD. Bu kolda çalışan çalışan 

1973 rakamlarına göre 950 bin kişi. kişi. 
tarafından yapılan bir araştır· araştır· 
uçak piyasası 1973·83 yılları yılları 

uçak talep edecek. Bu, yakla· yakla· 
dolarlık bir pazar dolarlık bir pazar anlamına ge· ge· 

ABD tekellerini ilgilendiriyor. 
söylenildi�i gibi eldeki verilere 

kendi piyasalarının tamamına, 
81'ine ve dünyanın geri kalan 

sahip durumdalar. 
motoru, kar. Ekonomik ve ve 

belirleyen ana etken, daha çok çok 
ve tekeller "daha çok kar" kar" 

gerçekleştirilmesinde yeri doldurulmaz doldurulmaz 
çok kar dürtüsü, tek başına, başına, 

realize edilmesini, yani satışı garanti etmi· etmi· 
sorununun da ayrıca çözüm· çözüm· 

Günümüzde, satış bunalımını bunalımını 
etkenler eskisine kıyasla daha çok gün· gün· 
etkenlerin başında, dünya sosyalist siste· sosyalist siste· 

enmesi, ' emperyalizmin sömürü sömürü 
da daralması geliyor. 

etkenler, emperyalizm üzerinde ikili 

yol, yöntem yol, yöntem 
Amerika'dan, Amerika'dan, rekabete bir örnek: ABD, üretimi üretimi 

've 've pazarı körükleyebilmek için pazarı körükleyebilmek için siirekli "yenilik" kli "yenilik" 
peşinde peşinde koşmak zorunda. öyle ki, "mükemmel" ki, "mükemmel" 
denilen bir denilen bir savaş' uça!!ı hemen "demode" olabiliyor. olabiliyor. 
üretici üretici fırmalar da bu "yenilik"lere ayak uydur· ayak uydur· 
mak mak zorundalar. Yoksa pazar kaybedecekler. Bu Bu 
korku, uçak korku, uçak üreticisi firmalar arasında bir it  dalaşı dalaşı 
çıkarıyor çıkarıyor ortaya. 

Bir Bir zamanların en gelişkin uça!!ı diye bilinen bilinen 
F-4 F-4 Phantom Phantom uçaklarını Mac DonneU·Douglas fir· fir· 
ması ması üretiyor. Bu uça�ın 1970'Ierin başındaki de�eri de�eri 
4-5 4-5 milyon dolar. Ama bunların yerini daha sonra sonra 
Grumman Grumman firması tarafından üretilen F-14 ler alıyor. alıyor. 
F·14F·14 'ün de�eri 13 milyon dolar. Fiyatlar arasında arasında 
8 8 milyonluk bir fark var. Ama, uçakların arasında arasında 
do�ru do�ru dürüst bir (ark yok. Daha sonra, Mac Donnell· Donnell· 
Douglas F·15'i çıkarıyor Douglas F·15'i çıkarıyor ortaya. Bu kez ilk raundun raundun 
galibi galibi Grumman'ın "Tomcat"i, ikinci raundu F-15'e F-15'e 
karşı karşı kaybediyor. kaybediyor. 

Uçak rekabetinin başka ilginç örnekleri de var. 
Türkiye'de Türkiye'de son günlerde günlerde adı adı çok duyulan çok duyulan Lockheerl'· Lockheerl'· 
den den bir örnek: Lockheed daha önce helikopter kopter 
üzerinde üzerinde hiç çalışmamış. Ancak ABD Hava Kuvvet· Kuvvet· 
lerinin lerinin yüklü bir helikopter siparişi karşısında hiç te te 
geri geri kalmıyor. Ortaya bir helikopter modeli ile Çı' ile Çı' 
kıyor kıyor ve ekliyor: Benim helikopterimde "bakım "bakım 
durumu durumu güvenirli�i" ve "hayat devresi maliyeti maliyeti 
sistemleri" sistemleri" geliştirilmiştir diyor. Alt tarafı, kararı kararı 
"sistem "sistem analizi " nden pek haberi olmayan kişiler vere· vere· 
cek. cek. Bu sözleri duyunca "vay canına" deyip kapıla· kapıla· 
nıveriyorlar Lockheed'in nıveriyorlar Lockheed'in teklifine. Yani, Yani, Lockheed'in Lockheed'in 
tek tek kozu kozu rüşvet rüşvet de�i1. de�i1. 

"VERDICIMizi ALıYORUZ" 

Bütün bunlar, uçak şirketleri arasındaki reka· 
betin betin nispeten nispeten dürüst dürüst yolları. yolları. Özellikle Özellikle dış pazarlar· dış pazarlar· 
da da geçerli olan yöntem ise başka. Bu yöntemlerin yöntemlerin 
içinde içinde rüşvet de var. 

Rüşvet olayı ülkemizde kamu oyuna yeni yeni 
yansıdı. yansıdı. Oysa rüşvet olayı ne yeni ortaya çıkıyor, ortaya çıkıyor, 
ne ne de yalnızca uçak şirketlerine özgü . .  Yalnızca, Yalnızca, 
işin işin ucunda daha çok para oldullu için, uçak şirket· şirket· 
leri leri daha çok masrafı göze alabiliyorlar. örnellin, örnellin, 
New New York Times gazetesinin 13 Eylül 1975 tarihli hli 
sayısında sayısında açıklandıılına göre Merck and Corp. adlı adlı 
bir bir ilaç şirketi 1974 yılında Afrika ve Orta Doğu ülke· ülke· 
lerinde lerinde rüşvet olarak 140 bin dolar da!!ıtmış. da!!ıtmış. 
Lockheed'in Lockheed'in 16.8 milyon milyon dolarına kıyasla kıyasla ne ki? ki? 

Lockheed firması başkanı Raughton, ABD 
Senato Senato komitesinin komitesinin karşısına karşısına ilk ilk kez kez 1975 1975 yılının yılının 

Haughlon: 

bulduk bulduk verdik. üstelik, 
leşirse, leşirse, verilen rüşvet 
yoruz. yoruz. Böylece cie geri alıyoruz." Böylece cie geri alıyoruz." 
1975) 

ABD'DE KAYBEDEN 

Amerika'da, uçak 
ve bu rekabetin dollal 
ları bu minval üzerine 
Türkiye'ye dönelim. 

1975 1975 yılında yılında 
F·15 F·15 uçaklarını takviye 
iki iki aday var: General 
top 'un F-l7'si. Siparişi 
açılacak. açılacak. Çünkü yüklü 
ABD ABD hava kuvvetleri
içiniçin' 2 milyar dolar 
marka marka ve Norveç'in 
yi yi kazanmak, yirmi 
milyar dolarlık milyar dolarlık satıŞ satıŞ 
rnek. 

ABD ABD Hava Hava 
mics'in mics'in F-16 'sından 
için için herşey bitti 
hiç hiç de öyle düşünmemektedir. 
"Ilk "Ilk raund bir anahtardı 
önümüzde önümüzde ikinci, 
NATO'su NATO'su var, Deniz 
nihayet nihayet "üçüncü dünya 



E DeTU ? 
ıonınu. Bu da kapitalizmin, burjuvazinin gelişkinlik 
düzeyine ba�lı. Kapitalist sistemin iç mantıemdan 
ba�ımsız sanayileşme girişimlerinin sonu pek hayırlı 
olmuyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı�ı'nın yaymladıeı 
"SO. Yılda Türk Sanayii" adlı Çalışmanm "Uçak 
Sanayii" bölümünde, yazılanlara göz atalım: 

Türkiye'de ilk uçak fabrikası "Atatürk'ün 
ileri görüşü ile" 1925 yılında Kayseri'de kuruluyor. 
Fabrikanm adı "Kayseri Tayyare Fabrikası". Imalat, 
tahta gövde esasına göre yapılıyor. Ancak daha sonra 
uçak imalinde madeni gövde esas olunca, "ileri gö· 
rüş" sonucu gerçekleştirilen bu girişim sonuçsuz 
kalıyor. Fabrika, "Kayseri Uçak Tamirathanesi" 
olarak faaliyetini sürdürüyor. 

Inşaat müteahhidi Nuri Demirae'm yine "ile· 
ri görüşlü" bir girişimi sonucunda kurdu�u uçak 
fabrikası ise 1952 yılında kapanıyor. 

Türk Hava Kurumu 1940'Iarda lisans alarak 
uçak motoru yapımı na başlıyor. Bu fabrika kapan· 
mıyor, yalnızca faaliyet alanını deeiştiriyor. Uç� 
yerine traktör motoru yapıyor. Büyük bir üretim 
esnekli!!ine sahip oldueu anlaşılan bu fabrika 1950'Ier 
Türkiye'sinin daha acil bir ibtiyacına cevap veriyor. 

"HALKA AÇIK" UÇAK SANA Yıl 

Uçak sanayiinin daha ciddi ölçüler içerisinde 
gündeme gelişi 1970'Iere rastlıyor. 1973 yılında 
uygulama alanına giren ııı. Beş Yıllık Plan, sorunu 
"tamirhane" de!!il "imalat" düzeyinde ele alıyor ve 
uçak imali için destekleyici nitelikte bir pazann 
ortaya çıktı!!ını ekliyor. . 

Plancılann bu yargılan, Türkiye burjuvazisinin 
geldi!!i noktayı ve bu noktadaki tercihlerini yansı· 
tıyor. Odalar Birli!!i bu tercihleri şöyle ifade ediyor: 
"Sadece ithalata dayalı bir silahlanma yeterli deeil· 
dir ... Uçak sanayii kamu tarafından gerçekleştirile· 
bilir. Ancak, yan sanayi olarak ezel kesimi besler .. 
Lisansa ve önemli girdilere ihtiyaç vardır." (Milliyet, 
3 Mayıs 1975) 

Türkiye burjuvazisi, uçak sanayiinin tamamen 
özel kesime devredilemeyeceeini, üstelik kendisinin 
de bu yükü kaldıracak durumda olmadı!!ını bili· 
yor. Yine de iş, büyük iş; kıyısından köşesinden 
bulaşmak istiyor. Bulaşma yöntemi yalnızca yan 
girdilerin imalatını üstlenmek de!!il. Başka bir yol da 
var akıllarda. 

Türkiye'de uçak imali yetkisi Türkiye Uçak 
Sanayii Anonim Şirketi 'nin (TUSAŞ) elinde. 
TUSAŞ 'm % 45 hissesi Türk Hava Kuvvetlerini Güç· 
lendirme Vakfı'na ait. % 55 hisse ise Devleti temsilen 
Maliye Bakanlı!!ı'nın elinde. Ancak Maliye Bakan
Iı!!ı'nın elindeki bu hisseler "uygun görüldü!!ünde 
Iktisadi Devlet Teşekküllerine devredilebilir" deni
liyor. Peki, iktisadi devlet teşekkülleri ne olacak? 
Onun ne olaca!!ının cevabı son zamanlarda çok zor
lanıyor. DPT açıkça söyledi: Bu kuruluşların "halka 
açık" holdingler haline ğetirilmesi "uygun olacaktır". 
Böylece 80 milyar liralık bir ek kayna�ın yaratılaca
!!i umuluyor. Gerekçe de "savaş sanayiinin finans
manı" olarak gösteriliyor. "Halka açık" olmanın ne 
anlama geldi!!ini ise Türkiye'de artık herkes biliyor. 

PARALAR HAZıR 

Türkiye'deki uçak savaşının iki yönü var. 
Satın alınacak uçaklar hangi firmadan alınacak, bir. 
Kurulacak uçak sanayiinde lisans, ana girdi ya da 
ithal tercihi hangi firmadan yan� kullanılacak, iki. 

Batılı dev tekellerin Türkiye'de uçak sanayii
nin kurulmasına karşı çıkacakları tezi pek do�ru 
de�iı. Çünkü ça!!daş teknolojinin gerisinde kalma
nın yıkım demek oldu�u bu dalda, Türkiye'nin 
emperyalist sistemin içinde kaldı!!ı sürece kendi 
baeımsız teknolojisini geliştirme olana!!ı yok. Tür
kiye'de uçak sanayii en başından montajcılıea mah· 
kum. Bunda kuşku yok. 

Kıbns bunalımı ve ambargo sorunlan batılı 
tekellerin pazar savaşı ile birleşince, uçak konu
sunda Türkiye odak noktalardan biri haline geliyor. 
ırmak hükümeti ile başlayalım. 

ırmak hükümeti 1975 bütçesini sunuyor. Ordu
nun silah ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan 
Re Mo planı uyarınca, Türkiye 1975 dahil dört yıl 
için 23 milyar TL. ödenek ayınyor. Savunma Bakan
Iıeı temsilcisi Nazmi Yavuzalp'in önerisine Bakanlık 
Olarak katıldıklannı söylüyor zamanın Maliye Bakanı _ 
Giirsoy. Aynca, hükümete, bu harcamalan gerekli 
görüldü!!ünde her yıl % 50 artırma yetkisi de verilmek
tedir. 

Artık Türkiye 'de tatlı bir pazar olmuştur. 
General Dynamicse karşı yenilgisini telafi etmek 
isteyen Northrop'dan, verdi�i  rüşveti fiyata ekı ey ip 
geri alan Lockheed'e kadar uçak şirketleri Türkiye'
nin de peşinden koşmaktadır. Hatta ortalıkta uçak 
şirketlerinin baskısı sonucunda ABD 'nin ambargoyu 
kaldırmadıeı söylentileri dolaşmaktadır. Çünkü, am
bargo karşısında ABD ' Ii tekellerin Türkiye 'ye silah 
satmasını önleyen hiç bir hüküm yoktur. 

SAVAŞ BAŞLIYOR 

ırmak Hükümeti dönemi, baskıların, girişim
lerin, sondajların en yoeun oldu!!u dönem. ırmak 
hükümeti derleme bir hükümet. Yabancı firmalar, 
satıŞ ya da imalat kararını böyle bir hükümetten 
daha kolay çıkartacaklan kanısındalar. Başka bir 
deyişle, "kapanın elinde kalıyor". Sonunda, lrmak 
hükümeti "savaş sanayii konusundaki temel tercih
leri bir sonraki hükümete bırakarak" sorumluluktan 
sıyrılıyor. 

Hollanda Prcıısi: Veren memnun, alan memnun 

Bundan sonra başı daha çok Northrop ve 
Lockheed tarafmdan çekilen bir savaş sürüp gidiyor. 
Emekli generaller, günlük gazeteler giriyor işin içine. 
Bazı kişilerin, bazı gazete bürolanna gelerek şu ya da 
bu şirketin mamulatını övücü yazılar bırakıp gittik
leri söyleniyor. Kimi Lockheedciler olarak tanım· 
lanıyor, kimi Northropcular. Lockheed rüşvet olayı
nın üzerine en çok gidip "açıklama" isteyenlerin 
arasında Northropçular -ya da üçüncü bir boyut 
olarak beliren General Dynamicsciler- var. 

Taranarın elindeki kozlar aşa!!ı yukarı eşit. 
Ya da öyle görünüyor. Çünkü TUSAŞ'ın kuruluşu 

yıllar öncesine rastladı!!ı balde, Imal edllecek u'çak 
tipi seçilmiş de!!il. Oysa 1973 yılında, Mubsin Batur 
"kendi uça!!ımızı kendimiz yapaca!!ız" dediAinde, 
söz konusu firmanın "best-hlt yanşında bizlere 
birincilik kazandıran" F-5 yapımcısı Northrop oldu
!!una kesin gözü ile bakılıyordu. Ancak daha sonra 
bu alanda hiç bir gelişme olmadı. Oysa aynı günler
de Batur'un muhtıra arkadaşı Gürler de uçak sanayii
nin "hemen" kurulmasından yana olduAunu söylü
yordu. 

General Dynamics'i savunanIann da katıl
ması ile kızışan Northrop-Lockheed savaşı sürerken, 
12 Mart "sanıklanndan" Kabibay'ın bir emekli 
generalle kurduklan Mirage aracısı şirket sahneye 
giriyor. Ancak, diAerleri kadar gürültü koparamıyor. 

Gazetelerde haber üzerine haber çıkıyor. 
Bir gazeteye göre, "Türk yetkililerinin üzerinde 

. durdu!!u en ilginç teklif F·104 uçaklannın yapımcısı 
Aeritalia-Lockheed'in teklifi. Ana firma Lockheed, 
daha sonra Türkiye için Lancer F-204 yapacak" 
Bu teklifin ne kadar üzerinde duruldu!!unu bileme
yiz. Ancak haberde do!!ru olan· yer şu : Aeritalia 
ba!!ımsız bir şirket de!!il. Lockheed 'in Avrupa yatınm
cısı, Melen'in son açıklaması hatırlanırsa, F-104'leri 
nereden aldı!!ımız konusunda fazla kafa yormaya 
gerek yok. 

Lockheed'in "üzerinde durulurken" bir başka 
gazete Lockheed' e veryansın ediyor. Bu gazeteye göre 
aynı "Türk yetkilileri, Yunanistan'da uçak sana
yiini kurmak üzere teşebbüse geçmesinden dolayı 
Lockheed'i mahzurlu buluyorlar" 

Bütün bunlar, ko ku alma duyularının geli§kin
li!!i inkar götürmez Babı Ali basınının uçak savaşına 
katılış biçimine örnekler. örnekleri çoealtmak 
mümkün. Ancak, çok sayıda gazetenin ve uçak 
şirketinin işin içine girmesi, şimdilik tabloyu daha da 
karartabilir. 

ORDU POLİTİKA YAPMAZSA EKONOMI YAPAR! 

Ancak, tablonun çok aydınlık olan yanlan da 
var. Bunlar Türkiye 'deki politik gelişmelere ilişkin. 
Ihalenin kimde kalaca!!ı meselenln bir yönü. Asıl 
önemli olan uçak ithali sırasında kurulan ilişkilerin 
ve genel olarak savaş sanayiinin kuruluşunun taşı
dı!!ı politik anlamlar. Türkiye'de "ordunun politika 
yapması" tartışılır durur. Ancak, ordunun "ekonomi 
yapması" politika yapmasından başka bir anlam taşı
mıyor. Görülmesi gereken gerçek burada. 

Uçak satışları ve savaş sanayii, emperyalizm 
ve Türkiye egemen sınınarı için, bu ekonomik işlem: 
lerin kendi boyutlannı aşan bir önem taşıyor; burju
vazi-yüksek bürokrat dayanışmasının sa!!lanması açı
sından. Türkiye'nin egemen sınınarı, geleceklerinin 
sarsılmaz güvencesini burada görüyor. Işadamlan, 
Harp akademilerindeki derslere katılarak orduya gire
cekler. Ordu, dallı budaklı savaş sanayiinde iş haya
tına girecek. Bunlar bir madalyonun iki ayrı yüzü. 
Amaç ise bir: yüksek bürokrasinin sermayeye daha 
göbekten ba!!lanması. 

Genel doi!rultu bu. Bu arada harcananlar, 
yıprananlar, foyası meydana çıkanlar olacak. Ama 
bunlar kişiler. Kurumlar arası yakınlaşmalar sürüp 
gidecek. Buna karşı mücadele edecek güçler ve müca
dele çizgisi ise ayrı bir konu. 
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bulaşmak istiyor. Bulaşma yöntemi yalnızca yan 
Başka bir yol da 

yetkisi Türkiye Uçak 
(TUSAŞ) elinde. 

Kuvvetlerini Güç· 
ise Devleti Devleti Devlet temsilen 

Ancak Maliye Bakan
"uygun görüldü!!ünde 

devredilebilir" deni
teşekkülleri ne olacak? 

zamanlarda çok zor
kuruluşların "halka 
"uygun olacaktır". 

ek kayna�ın yaratılaca
sanayiinin finans
açık" olmanın ne 

herkes biliyor. 

HAZıR 

ının iki yönü var. 
firmadan alınacak, bir. 

ana girdi ya da 
hangi firmadan yan� kullanılacak, iki. 

Türkiye'de uçak sanayii
tezi pek do�ru 

nin de peşinden koşmaktadır. Hatta ortalıkta uçak 
şirketlerinin baskısı sonucunda ABD 'nin ambargoyu 
kaldırmadıeı söylentileri dolaşmaktadır. Çünkü, am
bargo karşısında ABD ' Ii tekellerin Türkiye 'ye silah 
satmasını önleyen hiç bir hüküm yoktur. 

SAVAŞ BAŞLIYOR 

ırmak Hükümeti dönemi, baskıların, girişim
lerin, sondajların en yoeun oldu!!u dönem. ırmak 
hükümeti derleme bir hükümet. Yabancı firmalar, 
satıŞ ya da imalat kararını böyle bir hükümetten 
daha kolay çıkartacaklan kanısındalar. Başka bir 
deyişle, "kapanın elinde kalıyor". Sonunda, lrmak 
hükümeti "savaş sanayii konusundaki temel tercih
leri bir sonraki hükümete bırakarak" sorumluluktan 
sıyrılıyor. 

Hollanda Prcıısi: Veren memnun, alan memnun 

Bundan sonra başı daha çok Northrop ve 
Lockheed tarafmdan çekilen bir savaş sürüp gidiyor. 
Emekli generaller, günlük gazeteler giriyor işin içine. 
Bazı kişilerin, bazı gazete bürolanna gelerek şu ya da 
bu şirketin mamulatını övücü yazılar bırakıp gittik
leri söyleniyor. Kimi Lockheedciler olarak tanım· 

!!una kesin gözü ile bakılıyordu. 
bu alanda hiç bir gelişme olmadı. 
de Batur'un muhtıra arkadaşı Gürler 
nin "hemen" kurulmasından yana 
yordu. 

General Dynamics'i savunanIann 
ması ile kızışan Northrop-Lockheed 
12 Mart "sanıklanndan" Kabibay'ın 
generalle kurduklan Mirage Mirage Mir aracısı 
giriyor. Ancak, diAerleri kadar gürültü 

Gazetelerde haber üzerine 
Bir gazeteye göre, "Türk yetkililerinin 

. durdu!!u en ilginç teklif F·104 uçaklannın 
Aeritalia-Lockheed'in teklifi. Ana 
daha sonra Türkiye için Lancer 
Bu teklifin ne kadar üzerinde duruldu!!unu 
yiz. Ancak haberde do!!ru olan· 
ba!!ımsız bir şirket de!!il. Lockheed 
cısı, Melen'in son açıklaması hatırlanır
nereden aldı!!ımız konusunda fazla 
gerek yok. 

Lockheed'in "üzerinde durulurken" 
gazete Lockheed' e veryansın ediyor. 
aynı "Türk yetkilileri, Yunanistan'da 
yiini kurmak üzere teşebbüse geçmesinden 
Lockheed'i mahzurlu buluyorlar" 

Bütün bunlar, ko ku alma duyularının 
li!!i inkar götürmez Babı Ali basınının 
katılış biçimine örnekler. örnekleri 
mümkün. Ancak, çok sayıda gazetenin 
şirketinin işin içine girmesi, şimdilik 
karartabilir. 

ORDU POLİTİKA YAPMAZSA EKONOMI 

Ancak, tablonun çok aydınlık 
var. Bunlar Türkiye 'deki politik gelişmeler
Ihalenin kimde kalaca!!ı meselenln 
önemli olan uçak ithali sırasında 
ve genel olarak savaş sanayiinin 
dı!!ı politik anlamlar. Türkiye'de "ordunun 
yapması" tartışılır durur. Ancak, ordunun 
yapması" politika yapmasından başka bir 
mıyor. Görülmesi gereken gerçek burada. 

Uçak satışları ve savaş sanayii, 
ve Türkiye egemen sınınarı için, bu 
lerin kendi boyutlannı aşan bir önem 
vazi-yüksek bürokrat dayanışmasının 
sından. Türkiye'nin egemen sınına
sarsılmaz güvencesini burada görüyor. 
Harp akademilerindeki derslere katılarak 
cekler. Ordu, dallı budaklı savaş sanayiinde iş haya
tına girecek. Bunlar bir madalyonun 
Amaç ise bir: yüksek bürokrasinin 



GÜLTEPE BELEDIYE BAŞKANı AYDIN 
ERTEN'IN YÜRÜYÜŞ ıZMIR TEMSILCISI 
M. A YDAN GEDlKALl'YE ÖZEL DEMECI : 

YINELİYORUM: MEYU VE BENZERI KURULUŞLAR BIZDEN BEŞ 
KURUŞ ALAMAZLAR. PARABABALARı IçiN HALKı SOYMA 
UCRAŞLARINDA BIZDEN DESTEK BULAMAZLAR. TÜRK HAVA 
KUVVETLERINI.GÜÇLENDIRME VAKFı i LE MAHKEMEliK 
OLDUK. NEDENi, HALKıN TEK UCUZ ECLENCE ARACı SINEMALARA 
SÖZ KONUSU VAKıF ıÇiN ZAM KONMASı ISTEMINI KABUL ETME-
MEM 

. 

BEN GÜLTEPE BELEDIYESININ BAŞıNA Tlp'Lİ VE CHP'LI 
GÜLTEPE'liLERIN OYLARı ILE CHP ADAYı OLARAK GELDIM. 
BILDICINlz GIBI. GÜLTEPE BELEDIYESI SEÇlMLERINI 1 963 

. U• - i  tepe 
YılıNDA TIp KAZANMıŞTı' YANI, BANA GÜVENLERINI OYLARı iLE 
BELEDIYE BAŞKANlıCINA GETIREREK GÖSTERENLER SALT 
CHP'liLER DECILDIR. 

belediyesi tüm 

ilericilerin belediyesidir 
YÜRÜYÜŞ'e özel bir açıklama yapan izmir'in 

Gültepe i lçesi Belediye Başkanı Aydın Erten, Baş
bakan Sül.eyman Demirel ve yardımcısı Alparslan 
Türkeş'i suçlamış ve "Büyük sermaye çevreleri nin 
emrinde" olarak tanımladığı MC hükümetinin, politi
kası koşutundaki belediyeleri yasa dışı desteklerle 
ihya ederken, ilerici belediyelere karşı da yasa dışı 
engellemelere giriştiğini, bu nedenle belediye sorun
larının sosyo-ekonomik ve politik sorunlardan soyut
lanarak tek tek ele alınmaması gerektiğini savunmuş
tur. Ayrıca imar ve iskan Bakanlığı'nın MC yanlısı 
belediyelerle karanlık parasal ilişkiler içinde bulun
duğuna da dçğinen ERTEN, "Bilsioler ki, ellidört
bin nüfuslu ilerici Gültepe halkının belediyesini bu 
karanlık parasal ilişkilerin içine çekemezler." demiş
tir. 

MEYAK ve Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfı gibi kuruluşlarla ilgili olarak da ilginç görüş
lerde bulunan Gültepe Belediye Başkanı Aydın 
ERTEN'in açıklaması şöyledir: 

MC Hükümeti kuruldu�undan bu yana Türkiye 
Cumhuriyeti en talihsiz dönemini yaşamakta ve 
bu talihsizli�i,  Başbakan Süleyman Demirel ve yar
dımcısı Alparslan Türkeş tarafından yönetilmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Evet, artık bilinen bir gerçektir ki, Türkiye'yi 
anarşiye sülÜkleyerek faşist bir dikta kurma ortamı· 
nı hazırlamakla görevlendiriimiş bulunan kanlı 
cephenin kanlı başları, görevlerini yerine getirmek i
çin çok tehlikeli bir iş birli�i içindedirler. Bu bilini· 
yor. Namuslu kişiler, dışa ba�1ı CIA ajanlarının ülke· 
de anarşi çıkarma ui!raşılarına ortak olamazlar! 

Hatırlardadır, 1965 yılında Tabii Senatör Hay
dar Tunçkanat CIA tarafından hazırlanmış bir "Pa
sineştlrilecekler" listesi açıklamıştı. Pasıneştirilemez
ler ise politika sahnesinden silinmeleri öngölÜlen bu 
listede bir ö�renci lideri olarak ben de dahil olmak 
üzere kimler yoktu ki. . .  Ve bu kimselerden bir kısmı 
(Turhan Feyzioğlu, Orhan OZlrak, Ferit Melen) 
çok geçmeden CHP' den ayrılarak ve Demirel'den 
yasa dışı yarım milyon lira yardım alarak GP'ni kur
dular. Bir kısmı hapislerde çÜlÜtüldü, öldürüldü. 
Benim gibi pek çoi!una da başarısız suikast giri
şimierinde bulunuldu. örne�in bana uç kez silahlı 
saldırıda bulunuldu. Demek istedieim, CIA 'nın 
Türkiye üzerine planları eskiden beri bilinmektedir. 
Her ülkede oldueu , gibi CIA Türkiyede de emrinde 
çalışacak politi kactiar bulacaktı ve bulmuştur. Ancak 
şu kadarla ki, Türiifyedeki adamları Hükümet başkanı 
ve yardımcısı olabilecek etkinlikte politikacılardır. 
Her ne kadar yardımcısı bu etkin duruma meslektaşı 
Demirel sayesinde kavuşmuşsa da, bu durum Türkiye 
için de, bu kişiler için de talihsiz bir durumdur. 
Evet, Demirel ve Türkeş için de talihsiz bir durumdur. 
Rüzgar eken fırtına biçer. 
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IMAR VE iSKAN BAKANlıCı KARANlıK 
i LİŞKiLER içiNDE 

MC'ni n '  başları giderek ilerici belediyeleri 
yasa dışı engellemelerle görev yapamaz duruma ge
tirerek tüzel kişiliklerinde ilerici hareketi gözden 
düşürme savaşı da vermektedirler. Bu savaşın yanı 
sıra bir başka savaş daha verilmekte ve yine yasa dışı 
yollardan ve karaniık parasal ilişkiler içine girilerek 
paralellerindeki belediyeleri kelimenin tam anlamı 
ile "Ihya" etmektedirler. örneğin Imar ve ıskan 
Bakanlığınca ilerici belediyelerin ve bizim belediye
mizin en doğal talepleri ve alacakları yanıtsız, karşı
lıksız bırakılırken, paralellerindeki bir Altında!! 
ilçesinin yol ihalesindeki altmış liralık işçi ücreti 
anlaşmasını anlaşma imzalandıktan sonra her hangi 
bir yeni ihale yapılmaksızın hafriyatın elle yapıldıgı 
iddiası ile 1 50 lira şeklinde değiştirmesini onaylaya
bilmekte ve bu meblağ üzerinden ödeme yapabilmek
tedir. Oysa işçi makina hafriyatı ile altmış lira almak
tadır. Böylece Imar ue ıskan Bakanlığı hem milyon
lar kazandırmakla hem de kazanmak tadır. Ancak 
şunu kesinlikle bilsinler ki, ilerici Gültepe nin bel edi
yesini bu karanlık parasal ilişkilerin içine çeke
mezler. Sermayedarları daha da büyütmek çabalarına 
araç edemezler.-

Sermayeyi daha da büyütmek çabalarına bir 
örnek olarak kömür sorununu ele alalım. Hükümet 
olarak halka yılda yarım ton kömür vermemizi öne
riyorlar. Koskoca kış mevsimi yarım ton kömürle 
geçebilir mi hiç? En azından bir ton kömür gerek
lidir bir haneye. Bu önerilerinin ve bu öneri üzerinden 
kömür vermelerinin nedeni, kömür tüccarları na yaran
ma çabalarındandır. Belediyeden ahnan bir ton kömür 
vatandaşın kapısına kadar 225 liraya giderken, kömür 
tüccarlarından alınması halinde dar bütçeler fazladan 
üç yüz-dört yüz lira ödeme durumunda bırakılmakta, 
tonu beşyüz-altlyüz liraya kadar tırmanmaktadır. 
Bir kaç kişiyi daha da zengin edecegiz diye bu şe
kilde halkın kesesine uzananlar, sağlıkları ile oyna.' 
yanlar, en azından alçaktırlar. Ve zaten alçaklık, 
dışabai!ımlılıi!ın da kaçınılmaz sıfatıdır. 

BELEDIYE BAŞKANLICINA Tıp'IN DE 
OYLARı i LE GELDICIMI UNlITMAM 

Ben Gültepe Belediyesinin başına TIP'Ii ve 
CHP'li Gültepelilerin oyları ile CHP adayı olarak 
geldim. Bildiltiniz gibi Gültepe Belediye seçimle
rini 1963 yılında TIp kazanmıştı. Yani bana güven
lerini oyları ile· belediye başkanlıi!ına getirerek gös
terenler salt CHP iiler dellildir. Biliyorum. Zaten bu, 
milletvekili seçimleri ile belediye seçimlerinde CHP'
ninaldıgı farkl ı  oylardan da bellidir. V� ben de bunun 
bilincinde üzerime düşen görevi yaparak, ilerici Gül-

tepe halkına layık olabilmek, güvenlerini boşa çıkar
mamak için var gücümle çalışıyorum_ Bu çalışmamı 
amacına ulaştırabilmem için yine biliyorum ki, 
belediye işçileri, memurları vi! Gültepe halkı ile diya
logu kaybetmemem gerekir. Bunun da yolunu bele
diye kapısı önüne, sokai!a koydultum bir cam dolap 
ile aradım, buldum. Bu cam dolap içine belediye işçi
si, memuru güncel politik ve sınıfsal sorunlarını dile 
getiren yazılar yazıyor, asıyorlar. Ben de yazıyorum. 
Sorunlarımızı halka böylece iletiyoruz. Hükümet 
tarafından ui!radıltımız haksızhkları iletiyorum. Sınıf 
mücadelesinde kat ettikleri aşamayı, karşılaştıkları 
engellemeleri anlatıyor işçiler. Gültepe halkı da 
belediyemize geliyor, paylaşıyor sorunlarımızı, destek 
oluyor bize_ 

. 

Şimdi sorarım: Halkı ile böylesi organik bir balı 
içinde bulunan, bütünleşen bir belediyeyi karanlık 
parasal ilişkiler içine çekebilirler mi? Bu tip iliş
kiler içine çekemeyecekleri gibi, emekçinin, memu
run ceplerine uzanan elleri de havada kalır. 

Yani MEY AK - Türk Hava Kuvvetlerini Güç
lendirme Vakfı gibi kuruluşlar aracılıllı ile büyük 
sermayeye daha da sermaye sai!lama çabalarına 
yandaşlık bekleyemezler bizden. Ben ne MEYAK'a 
ne de Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na 
beş kuruş vermem. Gültepe Belediyesi Türkiye'de 
MEY AK'a direniş bayraltını açan ilk belediye olma 
gururunu MEY AK'ın nereye harcandı!!ını, kimlere 
kredi olarak dağıtıldı!!ını açıklayamayacaR" beş 
milyar l iraya koşut zevkle taşımaktadır. Yineliyorum: 
Bu kuruluşlar bizden beş kuruş alamazlar_ Parababa
ları için halkı soyma u!!raşlarına bizden destek bula
mazlar. Biz Gültepe Belediyesi olarak bu tip kuruluş
Iaı;ın büyük sermayeye kredi sarılama ve politikada 
eskimiş tüfeklere iş bulmaktan başka bir amacı 
bulundui!una i nanmıyoruz. T.H.K. Güçlendirme 
Vakfı ile mahkemelik olduk. Nedeni, halkın tek ucuz 
eltlence aracı sinemalara söz konusu vakıf için zam 
konması istemini kabul etmemem. Kabul etmem 
efendim, zorunlu da kılamazlar. 

Son olarak MEY AK hakkında da şunu i lave 
etmek isteri m :  Çok anlamsız bir kuruluştur . .  Ve 
MEY AK'I tutturabilirlerse, arkasından IYAK, KIY AK 
da gelecek. Köy Işçileri Kooperatifi, Işçi  Yardım-
1aşma Kooperatifi gibi yani... Gelecek de gelecek! 
Pek alii ama, ya Emekli SandıAı ile SSK 'nın görev
leri nedir? Onlar ne iş yapacak? Bence MEY AK'ın 
kuruluşuna gösterilen gerekçeler aslında Emekli 
Sandıltı ile SSK'nın görevleri içindedir. E!!er pratikte 
bu görevi -örneltln konut yapımı gibi- yerıne getir
melerine bir engel var ise, SSK ve Emekli Sandıllı 
yasalarına bir madde eki ile ve halkın ceblne el atıl
madan sorun çözümlenebilir. Çözümlennıek istenir
se tabi. 

Toplarsak, Türk halkı, bır elinde tabanca anarşi 
çıkartan, di!!er eli Ile büyük sermayeye yaranrılak için 
halkın cebine uzanan bir MC hükümeti yönetiminde 
gerçekten en talihsiz günlerini yaşıyor. " 
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Şimdi sorarım: 
içinde bulunan, bütünleşen 
parasal ilişkiler içine 
kiler içine çekemeyecekleri 
run ceplerine uzanan 

Yani MEY AK 
lendirme Vakfı gibi 
sermayeye daha 
yandaşlık bekleyemezler bizden. 
ne de Türk Hava Kuvvetlerini 
beş kuruş vermem. 
MEY AK'a direniş 
gururunu MEY AK'ın 
kredi olarak dağıtıldı!!ını 
milyar l iraya koşut 
Bu kuruluşlar bizden beş kuruş 
ları için halkı soyma 
mazlar. Biz Gültepe 
Iaı;ın büyük sermayeye 
eskimiş tüfeklertüfeklertüf e eklere ekler
bulundui!una i nanmıyoruz. 
Vakfı ile mahkemelik 
eltlence aracı sinemalara 
konması istemini 
efendim, zorunlu da 

Son olarak MEY 
etmek isteri m :  Çok 
MEY AK'I tutturabilir
da gelecek. Köy 
1aşma Kooperatifi 
Pek alii ama, ya Emekli 
leri nedir? Onlar 
kuruluşuna gösterilen 



iMALAT SANAVi
COKULUSLU SiRKETLER Mi 

- -

Lockheed Aireraft şirketinin da�ıt· 
tlA'ı rüşvetten, Türkiye'nin payına da 
13 milyon düşmesi ve rüşvetin kimler 

tarafından alındı�lnın merak konusu 01· 
ması, dolaylı olarak "Çok Uluslu 
Şirketler" olgusuna da güncellik kazan
dırdı. Yıllar boyu giderek gelişen ve 
güçlenen çok uluslu şirketler, bugün 
dünya üzerinde şu ya da bu nedenle 
tartışılıyor. Bazı ülkelerde bu şirket· 
lerin çalışmalarına ilişkin araştırmalar 
yapılıyor. üstelik bu ülkeler, bu tür 
şirketlerin yeşerip boy attı�ı ana ülke· 
ler olabiliyor. Son olarak Ortak Pazar, 
çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine 
ilişkin ar:aştırrnalar yapmak, bunların 
yarar ve zararlannı saptamak üzere bir 
organ kurdu. 

Dünya üzerinde bu konuda bu tür 
gelişmeler olurken, Türkiye'de iktidar' 
lar, uzun yıllar bu olguya kul'!,klarını 
tıkadı. Bunların Türkiye'deki faaliyet· 
lerine ilişkin ciddi bir çalışmaya bugün 
dahi rastlamak olanaksız. Ancak geç' 
ti�imiz yıl, belirli bir çekingenlik 
içinde ele alındı�ı her satırında belli 
olan bir rapor, daha çok bu şirketlerin 
dünya üzerindeki faaliyetlerine de�in' 
mek kaydıyla, Devlet Planlama Teşkila· 
tanea yayınlandı. Ancak satır araları 
dikkatle okunduğunda bazı gerçekleri 
su yüzüne çıkarmak olanaklı. 

NEDiR BU "ÇOK ULUS LU 
ŞiRKETLER"? 

OECD'ye göre çok uluslu şirketler, 
"bir ülkeden daha fazla yerde ünitelere 
sahip bulunan, faaliyetlerinin önemli 
bir kısmını en az iki ayrı ülkede yürüten 
şirketler" olarak tanımlıyor. DPT r�po' 
runda bu şirketlerin ayırıcı özellikleri 
şöyle sıralanıyor: 

Şirketin birden çok ülkede 
yerleşnUş ünitelerinin bulunması, 
· "Yatırım, üretim, satış politika· 
larının, genel bir strateji çerçeve· 
sinde tek merkezden planlanması, 
· Ortaklık paylarının de�işik milli· 
yette kişilere da�ıtılmış olması, 
· Şirketin büyük sayılabilecek ha· 
cimde bulunması, 
· Esas olarak oligopolcü piyasa 
koşullarında faaliyet göstermesi," 
Bu özelliklere sahip şirketlerin bü· 

yüklü�ü konusunda General Motors bir 
örnek olarak verilebilir. Bu şirketçe 
yaratılan net gelir yalnızca 14 ülkenin 
ulusal gelirinden daha düşük bulunuyor. 

Çok uluslu şirketlerin dünya üzerin' 
deki sayısı ise çeşitli kıstaslara göre 
de�işiyor. Amerika Birleşik Devletleri'· 
nin bir bürosuna göre bunların sayısı 
3000 civarında. Uluslararası Ticaret 
Odası ise 1 5 0  şirketi çok.. uluslu şirket 
olarak kabulleniyor. Genellikle kabul 
edilen 100 en büyük şirketin 58'i 
ABD'ne; Q'i Batı Almanya'ya; 8'i 
Japonya'ya; 7'si Ingiltere'ye ve 5'i Fran· 
sa'ya ait. Bu şirketlerin önemli bir kıs· 
mı ise Türkiye'de faaliyet göstermek· 
tedir. 

ÇOK ULUSLU ŞIRKETLER VE 
TÜRKIYE 

Çok uluslu şirketlerin az geliş' 
miş ülkelerdeki faaliyetleri zaman içinde 
belirli farklılıklar gösteriyor. II. Dünya 
Savaşmpan sonra hızla gelişen bu şir· 
keller 1960'Iara dek daha çok tarım ve 
madencilik sektörleri üzerinde duruyor. 
Daha sonra ise yatırımlar, özellikle 
imalat sanayiinde yo�unl.şıyor. 

Imalat sanayiinde de, metal iş· 
leme, taşıt araçları, kimya ve gıda gibi 
alt sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. 
Türkiye'de çok uluslu şirketlerin sektör· 
ler itibariyle dai!ılımı 1974 sonu itiba' 
riyle şöyle: 

Sektörler 

. Tarım 
Madencilik 
Imalat 
Hizmetler 

Sektörel Paylar 

0.4 
1 . 2  

8 7 . 2  
1 1 . 2  

Bu tablodan somut o larak i zlene· 
bilece�i gibi çok uluslu şirketler 
Türkiye'de de di�er ülkelerde olduğu 
gibi büyük ölçüde imalat sanayii ile 
ilgileniyor. 1960 ' lardan sonra ise Tür· 
kiye'de imalat sanayii, büyük ve önemli 
gelişmeler gösteriyor. Ru gelişmenin ise, 
çok uluslu şirketlerin dünya üzerinde 

KÖYIşLERI BAKANlıCı YSE 
ESKi işçiLERINDEN PEY AMi ARI· 
IRK BIR BASıN TOPLANTISI DÜ· 
ZENLEYEREK, GENEL MÜDÜRLÜ· 
CE BAClI DAiRELERDE YASALA· 
RA A YKJRI BiR BiçiMDE ÜLKÜ 
OCAKlI KOMANDOLARıN ÇAlıŞTı
RILDICINI iLERi SÜRMÜŞ VE SÖZ 
KONUSU KişILERE YAPILAN YASA 
DIŞI ÖDEMELERiN TESBiT VE DUR· 
DURULMASı içiN SAYıŞTAY'A 
BAŞVt.ıRULDUCUNU AÇıKLAMıŞ· 
TIR. 

Devletin resmi dairelerine her dü· 
zeyde MC damgalL elemanların yerleş· 
tirilmesi süreci devam ediyor. lşbaşına 
gelirgelmez üst kademe bürokratlar ara· 
sında geniş bir temizlik harekatına 
girişen MC, daha sonra çeşitli kurum· 
ları komando çöplü!!ü haline getirdi. 
Bu işi yürüten, MHP'li kanat. En çok 
bilinen örne!!i de Devlet Istatistik 
Enstitüsü. Enstitünün cümle kapısı, ensti· 
tü çalışmaları çerçevesinde ne yaptık· 
ları bilinmeyen kişilerle dolup taşıyor. 

Başka bir örnek de Köy Işleri 
Bakanlı!!ı Yol Su Elektri k Genel Müdür· 
ıü!!ünden. Kitabına uydurmaya bile çok 
fazla gerek duyulmadan komandolar işe 
alınıyor. Genel Müdürlü!!e ba!!1ı Makina 
Ikmal Grup Amirli!!i, niteli!!i itiba· 
Tlyla ne yol, ne su ne de elektrik inşaa· 
tı yapmıyor. Yalnızca, di!!er ünitelerin 
yedek parça ihtiyaçlarını karşılıyor. 

Ama buranın amiri bir Olk;y Ocak. 
lı. Adı Ahmet Işık. Ahmet IŞık, ne ya· 
pıp edip kendi fikirdaşlarına ekmek 
kapısı bulmak zorunda. Bu da söz konu· 
su Makine Ikmal Grup Amirli!!i 'nin 
inşaat yapmasıyla mümkün. Ancak bu 

izlediği genel politikadan soyut ol· 
duAunu öne sürmek olanaksız. Bu şiı;ı· 
ketlerin dei!işen politikasının Türkiye'· 
nin dışa bağımlı montajcı ı:.anayileş· 
mesini belirleyen önemli bir etken ol· 
du�u bir gerçek. Ancak hiç kuşkusuz 
bunu tek başına belirlediği öne sürüle-
mez. . 

Bu olguyu doi!rulayan diğer bir 
gösterge de, bu şirketlerin Türkiye'deki 
imalat sanayii cir:o payının 1963'de 
% 6.9 dan 197 3'de % 16.4'e yüksel· 
mesi. Bu gösterge çok uluslu şirket· 
lerin imalat sanayiine yönelik değişen 
politikalarını açıkllyor. 

. Imalat sanayii alt sektörleri itibariy' 
le bu şirketlerin Türkiye'deki yatırım 
alanlarına göz atarak, dünya üzerindeki 
genel politikalarına koşut bir manza· 
rayı görebiliriz. Yatırımlar, başta kimya 
sanayii olmak üzere, taşıt araçları, 
elektrikli ev aletleri ve gıda alt sektör· 
lerinde yoğunlaşıyor. 

SONUÇ 

Bu çok kısa ve somut veriler, 
emperyalizmi n günümüz boyutlarındaki 
çok uluslu şirketler olgusuna ve bunun 

Türkiye uzantılarına açıklı.k getiriyor. 
Işbirlikçi burjuvazinin dışa baAımlılık 
tercihi Türkiye'yi bir bütün olarak 
emperyalizme teslim ediyor. Bu tesli
miyet beraberinde daha da dışa baAım· 
1ı1ı�1 getiriyor. Çünkü, çok uluslu şir
ketlerce montajcı nitelikte bir sanayiin 
belirlenmesi, sonuçta, baltmlılık sürdü· 
Aü sürece ham, yarı mamul ve ma'mul 
maddeler itibariyle dışa açılmaya da zo· 
runlu kılıyor. 

Çok uluslu şirketlerin, girdiği ülke· 
de dilediiıince at koşturması gerçeğine 
uzun boylu de�inmeye gerek yok. 
Bu konular dünya proleteryasının çok 
yakından bildilii somut olaylarla belge
lendi. önemli çok uluslu şirketlerden 
en büyük 100 şirket arasında onbirin
ci sırayı alan JTT ile Allende'nin Şili'· 
sinde oynanan oyun ve onun 
iıu kanlı faşizmi beşikteki bebekler 
bile öğrendi. Çok uluslu şirketleri ve 
bunların girdii!i ülkede do�urduAu poli· 
tik sonuçları çok yakından izlemek, 
bilmek ve mpdahale etmek zorunda
yız. Burada değinilenler, gelecekte bun· 
ların Türkiye'deki faaliyetlerini çok 
daha yakından izlemeye ve etrafh bilgi· 
lenmeye bir başl�ngıç olsun. 

DEVLET ANA KiMLERi 

EMZiRivOR 

reyam; Ar(ırk : K omandalar nasıl beslenıyor? 

sayede işçi çalıştırabilecektir. Kılıf 
bulunyor: Amiriik, içme suyu inşaatını 
yürütmektedir! Oysa ne inşaat işi 
Makine i kmal G rup Amirli!!i'nin işi 
ne de ortada bir inşaat var. Ancak, 
inşaatta çalışma gerekçesi ile 10 kqman· 
donun buradan beslendikleri bir gerçek. 

�llçme suyu inşaatında çalışan" 
komandoların kimlikleri �öyle: Mustafa 
Çakır, Rüstem Taş, Hirfan Haykır, 
Tanseven Aydın, Efendi KılıÇ, ı brahim 
Şalbaş, Hayati Kandemir, Şeref Kısıl· 
ma, Hamdi Aydemir, Mustafa Yalçın. 

Bu has evlatların çalışmasına dair 
olur emri iki ayda bir yenileniyor. 
Ama gelin görün ki, YSE Genel Müdür· 
lü!!ünün, Yenimahalle Mal Müdürlü!!ü 'ne 

SöZ 150nusu kişilerin ücretlerinin öden· 
mesine dair "yazdı!!ı" yazının tarih ve 
numarası da yoktur ortada. 

Komandolara bu kolaylı!!ı göste· 
ren grup amiri Ahmet IŞık, di!!er işçi· 
lere başka davranmaktadır. örne!!in üst 
mercııerin oluru olmadan işçileri geçici 
görevlerle başka illere sürebilmekte, 
işçilere toplu sözleşmelerden do!!an 
izinlerini vermemek te ve hastalanan 
işçilerin vizite kii!!ıtlannı imzalamamak· 
tadır. 

Has evlatlar 1 Temmuz 1975'ten 
bu yana "çalışıp" ücretlerini alıyor· 
lar. Belki de "devletin güvenlik kuvvet· 
lerine yardımcı olarak" ek görevle faz· 
la mesaiye de hak kazanıyorlardır. 
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Bu tablodan somut o larak i zlene· 
bilece�i gibi çok uluslu şirketler 
Türkiye'de de di�er ülkelerde olduğu 
gibi büyük ölçüde imalat sanayii ile 
ilgileniyor. 1960 ' lardan sonra ise Tür· 
kiye'de imalat sanayii, büyük ve önemli 
gelişmeler gösteriyor. Ru gelişmenin ise, 
çok uluslu şirketlerin dünya üzerinde 
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Devletin resmi dairelerine her dü· 
zeyde MC damgalL elemanların yerleş· 
tirilmesi süreci devam ediyor. lşbaşına 
gelirgelmez üst kademe bürokratlar ara· 
sında geniş bir temizlik harekatına 
girişen MC, daha sonra çeşitli kurum· 
ları komando çöplü!!ü haline getirdi. 
Bu işi yürüten, MHP'li kanat. En çok 
bilinen örne!!i de Devlet Istatistik 
Enstitüsü. Enstitünün cümle kapısı, ensti· 
tü çalışmaları çerçevesinde ne yaptık· 
ları bilinmeyen kişilerle dolup taşıyor. 

Başka bir örnek de Köy Işleri 
Bakanlı!!ı Yol Su Elektri k Genel Müdür· 
ıü!!ünden. Kitabına uydurmaya bile çok 
fazla gerek duyulmadan komandolar işe 
alınıyor. Genel Müdürlü!!e ba!!1ı Makina 
Ikmal Grup Amirli!!i, niteli!!i itiba· 
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le bu şirketlerin Türkiye'deki yatırım 
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rayı görebiliriz. Yatırımlar, başta kimya 
sanayii olmak üzere, taşıt araçları, 
elektrikli ev aletleri ve gıda alt sektör· 
lerinde yoğunlaşıyor. 
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GEORGES MARCHAiS'NiN 

Marcluıi. Konuşuyor 

FKP'nin 22. Kongresi, 7 Şubat günü iki kararı 
oybirlilti ile kabul etti. Kararlar şunlar: 

"XXII. Kongre, Merkez Komitesi adına George 
Marchais tarafından sunulan raporu onaylar. 

L'lle-Saint-Oenis, 7 Şubat 1976. (Oybirliltiyle 
kabul edilmiştir. )" 

"XXII. Kongre, 
- George Marchais tarafından sunulan raporu, ve 

ülkemiz için sosyalizme geçişte özgün bir demokratik 
yol tanımlayan " Komünistler Fransa ıçin Ne İstiyor" 
adlı nihai belge yi onaylayarak; 

- Prolet,.-ya diktatörlültü kavramının, Fransız 
Komünist Partisi'nin ülkeye yaptı;ı önerinin gerçek
\iltini ifade etmediltini dikkate alarak; 

- Bundan sonra proletarya diktatörlültünün 
Parti'Din hedefleri arasında yer almamasını karar
laştırır. 

Kongre, Tüzültün Giriş'inde bu kararın gerek
tirdilti deRişiklikleri XXILL. Kongreye sunmak için, 
XXII. Kongre tarafından seçilen Merkez Komitesini 
görevlendirir. 

L'lle-Saint-Oenis, 7 Şubat 1976 (Oybirliltiyle 
kabul edilmiştir). 

AşaRıda, her iki kararda da atıf yapılan Merkez 
Komitesi raporunun ikinci bölümünün "proletarya 
diktatörlültü" ile ilgili olan kesiminin geniş bir özeti 
yer almaktadır. 

"PROLETARYA DIKTATöRLÜCÜ" SORUNU 

Kongreye daha önce sunulan belge, tasarısı 
(bkz. Yürüyüş, Sayı 36) sosyalizmin ikinci bir belir
leyici şartını daha tanımlamaktadır: "Ancak emekçi 
halkı temsil eden bir siyasal iktidar, ekonomik ve 
toplumsal yaşamdaki köklü dönüşümlerin gerçekleş
tirilmesini saQ:layabilir. t. 

Belge tasarısında, ultrunda mücadele ettiltirniz 
sosyalist Fransa'daki siyasal iktidarı nitelendirmek 
üzere "proletarya diktatörlüAü" yer aImıyarsa, bunun 
nedeni, " proletarya diktatörlüA'ü"nün, politikamızın 
gerçekliRini ve ülkeye yaptıltırnız önerinin gerçeklilti
ni içine almamasıdır. 

Belge tasarısında şunu söylüyoruz: 
. Toplumun sosyalist dönüşümünü yönlendire

cek olan iktidar, işçi sımfınmj ve kol ve fikir kent ve 
kır emekçi leri olmak üzere diRer emekçi kategori
lerinin, yani halkın büyük çoRunlultunun iktidarı 
olacaktır. 
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- Bu iktidar, genel oyla özgürce ortaya konan 
tercihler temeline dayanarak kurulacak ve çalışacak
llr; görevi, ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasal 
tüm yaşamının sonuna kadar demokratikleştiril
mesini gerçekleştirmek olacaktır. 

- Bu iktidar, halkın demokratik tercihlerine 
saygı göstermekle ve saygı gösterilmesini saR lama k la 
yükümlü olacaktır. 

Bütün bunların karşıtı olarak, " diktatörlük" , 
otomatikman Hitler'in, Mussoli'nin, Salaz.ar'ın, Fran� 
ko'nun faşist rejimierini, yani demokrasinin inkarını 

.akla getirmektedir. Bizim istedillimiz ise, bu deRildir. 
Proletarya ise, bugün işçi sınıfının çekirdeRi

ni, kalbini akla getirmektedir. Proletaryanın rolü 
hayati olmakla birlikte, işçi sınıfının bütününü temsil 
etmemektedir; öngördüRümüz sosyalist iktidarın kay
naklanacaltı emekçilerin tümü söz konusu oldullunda 
bu temsil etmeme durumu daha da geçerlidir. 

Dolayısıyla, emekçilere, halkımıza yaptı�ımız 
ônerının "proletarya diktatörıü�ü" ile nitelen� 
meyecelti açıktır. 

Bu konudaki tutumumuzu tanımlarken Marx, 
Engels, Lenin tarafından oluşturulan bilimsel sosya
lizmin ilkelerine dayanıyoruz. 

Birinci olarak, toplumun sosyalist dönüşümü 
için mücadelede işçi sınıfının yönetici bir siyasal 
rol yerine getirmesinin zorunlulu�u söz konusudur. 

-
Emekçiler, halk kitleleri, mücadele yoluyla 

iktidardan bugün bazı acil sosyal önlemler koparabi· 
lir ve bazı yeni özgUrlükler elde edebilirse de; ekono
mik, toplumsal ve siyasal haklarının gerçekten ve 
kalıcı olarak gerçekleştirilmesi, iktidarın sınıf niteli
ğinde bir değişiklik olmaksızın tamamen olanaksız
dır. Emekçilerin ve onların temsilcilerinin ülke işl� 
rinin yönetimine katılması, toplumun yönetimine 
geçmeleri, sosyalizm için mücadelenin kilit sorunu
dur. Emekçiler arasında işçi sınıfı, sayısı en kabarık, 
en kavgacı, toplumsal ilerleme ve ulusal çıkar için 
mücadelede en tecrübe li olanıdır. Bu nedenle, o. 
sosyalist devletteki yerini bütünüyle almak ve burada 
belirleyici bir rol oynamak zorundadır. 

Belge tasarısı bu konuda şunu belirtmektedir: 
" . . .  ancak sınıf olarak işçi sınıfı devrimci mücadele
nin başarısına rehberlik edebilir. Işçi sınıfının hayati 
çıkarları, sayısal gücü, yüksek yoltunlaşma düzeyi, 
sınıf mücadelesindeki tecrübesi ve örgütlenmesi, 
onu, hem bugün hem yarın, yeni bir toplum için 
verilen kavganın yönetici gücü yapmaktadır . . .  " 

İkinci olarak, büyük burjuvazinin manevralarını 
sonuçsuz bırakmak için kitlelerin devrimci müca
delesinin zorunluluA'u söz konusudur. 

Belge tasarısı bu konuda da şunu belirtmek
tedir: "Sömürücü büyük burjuvazi, tahakkümünden 
ve imtiyazlarından hiçbir zaman kendi rızasıyla 
vazgeç mez. Her zaman, bunları korumak ve yeniden 
ele geçirmek için mümkün olan her tUrlü aracı kullan
ma eA:ilimindedir." Bunun, Fransız burjuvazisi için 
özellikle dollru oldultunu eklemek isterim. çünkü, 
ülkemizin bir demokratik gelenelti olduRu kadar, 
bir de gerici ( Versay) gelenelti vardır, ki bugün ikti
darda olanların tutumu, bu geleneRin ölmediltini bize 
hergün hatırlatmaktadır. 

Bunun içindir ki, belge tasarısı, emekçilerin ve 
halk kitlelerinin, "gerici manevraları sonuçsuz bırak
mak, . .  gericiliRin kaçınılmaz olan yasadışılılta, entri
kacılılta ve şiddete başvurma eltilimini felce ultratmak 
ya da bastırmak için her aşamada güçlerini birleştir
mek ve büyük bir etkinlik ortaya koymak" zorunda 
olduRunu göstermektedir. 

• • • 

1917 Rusya'sının, daha sonra genç Sovyetler 
Birli�i'nin koşullarında, sosyalizmin inşasının başarı
sını temin için proletarya diktatörlültü zorunlu ol
muştur. Proletarya diktatörlüRü olmaksızın, işçi sı
nıfı, Sovyet halkları, gerçekleştirdikleri eşi görül
memiş özgürlük eserini ne başlatabilir, ne de koru ya
bilirdi. Uluslararası sosyal-demokrasinin inasından ve 
Ekim Devriminin zaferinden gereken dersi çıkararak 
kurulan komünist partileri, bu nedenle, ça�ın koşulla
rında haklı olarak bu sloganı benimsemislerrli" 

DEO!ŞM!ŞT!R 
Son tarihsel dönemd. dünya temelinden deRi ş

miştir. Güçler dengesi, halkların baltımsızlık ve 
özgürlüR'ünün, demokrasinin ve sosyalizmin lehine 
deltişmiştir ve dellişmeye devam etmektedir. Barış 
içinde birarada yaşama ilkesi kendisini kabul ettir
mektedir. Ileriye atılan adımların ve yer yer gerile· 
melerin izini taşıyan dişediş karmaşık mücadeleler 
sonucunda; Yunanistan, Portekiz ve ıspanya olay
larının gösterdiRi gibi, demokrasi ilerlerken, gerile
yen kesinlikle gericilik ve faşizm olmuştur. Halk
ların, kendi geleceklerini kararlaştırrnak, ulusal ve 
toplumsal kurtuluşları yolunda ilerlemek için hiçbir 
zaman bugünkii kadar olanaklara sahip olmadı
ltı inkAr edilemez. Bu yeni olanaklar, sosyalist ülke-

FKP'NIN 4--8 ŞUBAT TARIHLERI ",RASıNDA 
YAPILAN 22. KONGRESINDE, "PROLETARYA 
DIKTATöRLÜCÜNÜN PARTININ 
HEDEFLERI ARASINDA YER ALMAMASı" 
KARARI OYBIRLICI ILE ALıNDı' KARAR 
GENIş YANKıLAR UYANDıRDı' 
KARARDA ATıF YAPILAN VE KONGREDE 
ONAYLANAN NIHAI BELGENIN 
TAS LACı, 3 AY ÖNCE AÇIKLANMI Ş VE 
TARTI ŞMA YA AÇıLMıŞTı. TASLACIN BIR 
öZETI, YÜRÜYÜŞ'ÜN 36. SAYıSıNDA 
YA YıN LAN MI ŞTı ' KONGRE, ALDıCı KARARDA, 
NIHAI BELGENIN YANıSıRA, KONGREYE 
MERKEZ KOMITESI ADıNA GEORGE 
MARCHAlS TARAFINDAN SUNULAN RAPORU 
DA ONAYLADı' YÜRÜYüŞ,  RAPORUN 
"PROLET ARY A DIKTATÖRLüCü" ILE 
ıLGıLİ BÖLÜMÜNÜ HERHANGI BIR YORUM 
YAPMADAN OKUYUCULARıNA SUNUYOR. 

lerin variıRma ve ilerlemesine, kapitalist ülkelerde 
işçi sınıfının ve kitlelerin mücadelesinin genşmesine, 
ulusal kurtuluş hareketinin i lerlemesine ve içerilti
nin yükselmesine, tüm devrimci güçlerin dayanışması
na dayanmaktadır. Fransa'nın Batı Avrupa'daki 
durumu ve komşularıyla olan ilişkileri, gözden uzak 
tutmamamız gereken sorunlar ortaya koyabilir; 
ancak, demokrasiye ve sosyalizme varmada yeni 
yollar açma mücadelesinde devrimci-'v"e ilerici güç
lerin işbirliRi ve ortak eylemi için olanaklar da 
yaratabilir. Partimiz yıllardan beri bu ortak eylem
den yana bir çalışma içindedir. Kapitalist Avrupa 
komünist partilerinin Ocak 1974'te yapılan konfe
ransının başarısına bu anlayış içinde katkıda bulun
duk; bu konferansın kararlarının uygulanmasına 
yine bu anlayış içinde katılıyoruz; ve ıtalyan yoldaş
lartmızIa yine bu anlayış içinde önemli bir ortak 
bildiri açıkladık. 

öte yandan, komünistler ve tüm ilerici güçler, 
Şili 'de olup bitenler karşısında doltal olarak büyük 
bir duyarlılık göstermektedirler. Portekiz'i de aynı 
şekilde dikkatle izlemektedirler. Bu olaylar, arala
rındaki önemli farklılıklara rallmen, gericililtin şiddete 
başvurmaktan çekinmediltini çarpıcı bir açıklıkla 
kanıtlamaktadır. Toplumun, ilerleme, emekçilerin Çı
karları ve sosyalizm yönünde dönüşümünü gerçekten 
arzulayan hiç kimse bu veri leri unutamaz, ihmal 
edemez. Fakat bu olaylar şunu da göstermektedir ki, 
gericilik şartlardan baltımsız olarak de�il, ancak 
kendisi için daha elverişli olan bir siyasal güçler 
dengesine dayanarak şiddete başvurabiimiştir ve 
başvurabilmektedir. 

Şili'de Halk Birlilti bütünüyle yasal ve normal 
bir biçimde hükümete gelmiştir. Bununla birlikte, 
başlangıçta ülkenin ç0ltunluRunun onun elinde 01-
madlRınl da unutmamak gerekir. Iç gericili�in ve 
emperyalizmin girişimleri karşısında en önemli sorun, 
güçler dengesini bütün alanlarda kendisinden yana 
deltiştirmek ve bunu da, halk çoRunluııunun de.te
Itini kazanarak ve genişleterek gerçekleştirmekti. 
Şili'li yoldaşlar, bu açıdan bazı olumlu sonuçlar 
alınabiidiyse de, bu amacın gerçekleştirilmesinin 
aleyhine olan çok zararlı yanlışlara da düşüldültünü 
söylemişlerdir. Portekiz'de ise, faşizmin devrilmesi 
halk hareketinin önemli başarılar kazanma"ına ola
nak saRlamıştır. Ne var ki, demokratik güçlerin 
bölünmesi (ki bunda Mario Soares'in Sosyalisl Partisi 
alt ır bir sorumluluk taşımaktadır) halk barekelinin 
gerilemesine neden olmuştur. Portekiz halkının 
kazanımlarını koruma ve gelecekte daha da geniş
letme mücadelesi, bugünkü koşullarda çok daha zor 
şartlar altında sürdürülmektedir. 

Bu olayları hatırlatmaktaki amacımız, ders 
vermek deliil, kendi mücadelemiz için gerekli dersleri 
çıkarmaktır. 

Bu her iki deneyden de ç ıkardıltımız sonuç, 
ikili bir tehlikeye karşı sürekli olarak uyanık olma
mızın gerektiRidir: 

- Şartlar oluştu�u zaman, halk hareketine daya
narak, ekonomik ve siyasal yapılarda demokratik 
dönüşümleri zamsnında gerçekleştirmeme tehlikesi ; 

- Gerçek olanakları yansıtmayan maceracı 
sloganlar ileri sürme ve maceracı eylemlerde bulun
ma tehlikesi, "aşamaları atlama" isteilinden kaynak
lanmakta ve devrimci güçleri tecrite, yenilgiye ilmek
tedir. 

Bu deneylerden çıkan temel sonuç ise şudur: 
başarının tayin edici şart� Iıalkın, dönüşüm hede,
leri etrafında sıkıca biraraya gelmiş geniş bir çoğun
luğunu içine alacak yetkinlikte bir halk hareketinin 
variılı ve kendisini ortavn knvmmurlır. 

Marcluıi. Konuşuyor 

Kongresi, 7 Şubat günü iki kararı 
Kararlar şunlar: 

Merkez Komitesi adına George 
sunulan raporu onaylar. 

e-Saint-Oenis, 7 Şubat 1976. (Oybirliltiyle 

Marchais tarafından sunulan raporu, ve 
sosyalizme geçişte özgün bir demokratik 

omünistler Fransa ıçin Ne İstiyor" 
onaylayarak; 

diktatörlültü kavramının, Fransız 
ülkeye yaptı;ı önerinin gerçek

dikkate alarak; 
Bundan sonra proletarya diktatörlültünün 

hedefleri arasında yer almamasını karar

Tüzültün Giriş'inde bu kararın gerek
XXILL. Kongreye sunmak için, 

fından seçilen Merkez Komitesini 

le-Saint-Oenis, 7 Şubat 1976 (Oybirliltiyle 

kararda da atıf yapılan Merkez 
ikinci bölümünün "proletarya 
olan kesiminin geniş bir özeti 

DIKTATöRLÜCÜ" SORUNU 

önce sunulan belge, tasarısı 
36) sosyalizmin ikinci bir belir

tanımlamaktadır: "Ancak emekçi 
bir siyasal iktidar, ekonomik ve 

köklü dönüşümlerin gerçekleş
saQ:layabilir. t. 

tasarısında, ultrunda mücadele ettiltirniz 
siyasal ikti

rol yerine getirmesinin zorunlulu�u söz konusudur. 
-

Emekçiler, halk kitleleri, mücadele yoluyla 
iktidardan bugün bazı acil sosyal önlemler koparabi· 
lir ve bazı yeni özgUrlükler elde edebilirse de; ekono
mik, toplumsal ve siyasal haklarının gerçekten ve 
kalıcı olarak gerçekleştirilmesi, iktidarın sınıf niteli
ğinde bir değişiklik olmaksızın tamamen olanaksız
dır. Emekçilerin ve onların temsilcilerinin ülke işl� 
rinin yönetimine katılması, toplumun yönetimine 
geçmeleri, sosyalizm için mücadelenin kilit sorunu
dur. Emekçiler arasında işçi sınıfı, sayısı en kabarık, 
en kavgacı, toplumsal ilerleme ve ulusal çıkar için 
mücadelede en tecrübe li olanıdır. Bu nedenle, o. 
sosyalist devletteki yerini bütünüyle almak ve burada 
belirleyici bir rol oynamak zorundadır. 

Belge tasarısı bu konuda şunu belirtmektedir: 
" . . .  ancak sınıf olarak işçi sınıfı devrimci mücadele
nin başarısına rehberlik edebilir. Işçi sınıfının hayati 
çıkarları, sayısal gücü, yüksek yoltunlaşma düzeyi, 
sınıf mücadelesindeki tecrübesi ve örgütlenmesi, 
onu, hem bugün hem yarın, yeni bir toplum için 
verilen kavganın yönetici gücü yapmaktadır . . .  " 

İkinci olarak, büyük burjuvazinin manevralarını 
sonuçsuz bırakmak için kitlelerin devrimci müca
delesinin zorunluluA'u söz konusudur. 

Belge tasarısı bu konuda da şunu belirtmek
tedir: "Sömürücü büyük burjuvazi, tahakkümünden 
ve imtiyazlarından hiçbir zaman kendi rızasıyla 
vazgeç mez. Her zaman, bunları korumak ve yeniden 
ele geçirmek için mümkün olan her tUrlü aracı kullan
ma eA:ilimindedir." Bunun, Fransız burjuvazisi için 
özellikle dollru oldultunu eklemek isterim. çünkü, 
ülkemizin bir demokratik gelenelti olduRu kadar, 
bir de gerici ( Versay) gelenelti vardır, ki bugün ikti
darda olanların tutumu, bu geleneRin ölmediltini bize 
hergün hatırlatmaktadır. 

Bunun içindir ki, belge tasarısı, emekçilerin ve 
halk kitlelerinin, "gerici manevraları sonuçsuz bırak
mak, . .  gericiliRin kaçınılmaz olan yasadışılılta, entri
kacılılta ve şiddete başvurma eltilimini felce ultratmak 
ya da bastırmak için her aşamada güçlerini birleştir
mek ve büyük bir etkinlik ortaya koymak" zorunda 
olduRunu göstermektedir. 

• • • 

1917 Rusya'sının, daha sonra genç Sovyetler 
Birli�i'nin koşullarında, sosyalizmin inşasının başarı
sını temin için proletarya diktatörlültü zorunlu ol
muştur. Proletarya diktatörlüRü olmaksızın, işçi sı
nıfı, Sovyet halkları, gerçekleştirdikleri eşi görül
memiş özgürlük eserini ne başlatabilir, ne de koru ya
bilirdi. Uluslararası sosyal-demokrasinin inasından ve 
Ekim Devriminin zaferinden gereken dersi çıkararak 
kurulan komünist partileri, bu nedenle, ça�ın koşulla
rında haklı olarak bu sloganı benimsemislerrli" 

DEO!ŞM!ŞT!R 
Son tarihsel dönemd. dünya temelinden deRi ş

miştir. Güçler dengesi, halkların baltımsızlık ve 
özgürlüR'ünün, demokrasinin ve sosyalizmin lehine 
deltişmiştir ve dellişmeye devam etmektedir. Barış 

lerin variıRma ve 
işçi sınıfının ve kitlelerin 
ulusal kurtuluş hareke
nin yükselmesine, 
na dayanmaktadır. 
durumu ve komşularıyla 
tutmamamız gereken 
ancak, demokrasiye 
yollar açma mücadelesinde 
lerin işbirliRi ve ortak 
yaratabilir. Partimiz 
den yana bir çalışma 
komünist partilerinin 
ransının başarısına 
duk; bu konferansın 
yine bu anlayış içinde 
lartmızIa yine yine yin bu 
bildiri açıkladık. 

öte yandan, komünistler 
Şili 'de olup bitenler 
bir duyarlılık göstermektedirler. 
şekilde dikkatle 
rındaki önemli farklılıklara 
başvurmaktan çekinmediltini 
kanıtlamaktadır. Toplumun, 
karları ve sosyalizm 
arzulayan hiç kimse 
edemez. Fakat bu 
gericilik şartlardan 
kendisi için daha elverişli 
dengesine dayanarak 
başvurabilmektedir. 

Şili'de Halk 
bir biçimde hükümete 
başlangıçta ülkenin 
madlRınl da unut
emperyalizmin girişiml
güçler dengesini 
deltiştirmek ve bunu 
Itini kazanarak ve 
Şili'li yoldaşlar, 
alınabiidiyse de, 
aleyhine olan çok 
söylemişlerdir. Portekiz'de 
halk hareketinin 
nak saRlamıştır. 
bölünmesi (ki bunda 
alt ır bir sorumluluk 
gerilemesine neden 
kazanımlarını koruma ve 
letme mücadelesi, 
şartlar altında sürdürülmektedir. 

Bu olayları 
vermek deliil, kendi 
çıkarmaktır. 

Bu her iki 
ikili bir tehlikeye 
mızın gerektiRidir: 

- Şartlar oluştu�u 
narak, ekonomik 



FKP 22 • . KONGRESiNE 

Bu temel ders, ülkemizde mevcut. koşulların 
çözümlenmesinden bizlerin Fransa için çıkardıA'ı 
sonuç ları desteklemekt.edir. 

Bu çözümleme nedir ve sonuçları nelerdİr? 
FRANSIZ GERÇEC/ 
Bildiainiı gibi, Fransa'da işçi sınıfı bugün 

on milyon kişiyi, faal nüfusun yüzde 44,5'uou içine 
almaktaSır. öte yanıian, di�er milyonlarca ücretii, 
işçi sıoıfınınkine yakın yaşama ve çalışma koşulla
rı içindedirler. Işçi sınıfıyla birlikte, bu ücret.1i emek
çilerin tümü, faal nürusun en azından dörtt.e üçünü 
temsil etmektedir. A yrıca, bunalım, yalnız ücretliler 
kitlesinin ç ı karlarıyla de�il, çalışan halkın di�er 
tabakalarının çıkarlarıyla da çatışmaktadır. Bütün bu 
toplumsal güçlerin başlıca çıkarlarının birbirine 
yakınlaşma .. ; halkın ço�unlu�unu toplumun dönüş· 

' türülmesi davasına kazanmak, işçi sınıfının temsil 
etti�i güçlü kutup etrafında ço�unlu�a da-yalı geniş 
bir halk hareketi oluşturmak için, daha önce görül
memiş olanaklar yaratmaktadır. Bu, tarihsel olarak 
yeni bir veridir. Hiç kuşkusuz, bu olana�ı kavramak 
zorundayız. 

Bu arada "burjuva özgürlükleri" sorununa 
de�inmek gerekmektedir:  Bizlerin, bazı özgürlüklere, 
bunlar burjuva özgürlükleri, biçimsel özgürlükler ol· 
dugu için karşı çıkt.ığımız söyleniyor. Bu, bizim lav
rım,.tz, olduğu gibi, öğreti mizin kurucularının tavrını 
da çarpıtmaktır. 

Gerçekte, Fransa'da tek bir özgürlük yoktur ki,  
kazanılması için fedakarlık, mücade(., hatta halkın 
kanını akıtması gerekmemiş olsun. Evet, emekçiler, 
halk kitleleri, genel oy için;  düşünce, ifade, örgüt
lenme, yayın özgürlüğü için;  grev, send ika ve kendi 
partisine sahip olma hakları için de mücadele etmek 
zorundadırlar. Çünkü bütün bu özgürlükler onların 
çıkarlarına ve özlemlerine uymaktadU'A Bu özgürlük
lere bunun için sarılmaktadırlar ve komünist partisi 
bu yüzden bu özgürlüklere kesi nlikle ba�lıdır. Komü
nistler, ülkemizde yüzyıııardır özgürlük için müca
dele etmiş tüm işçi lerin, köylülerin, aydınların, 
sade yurttaşların yada devlet adamlarının sürdürücüsü
dürler ve bunu hergün daha iyi yapmak arzusundadır
lar. 

E�er bugün bazı özgürlüklerin niteliği biçimsel 
ise, bunun nedeni, iktidardaki burjuvazinin bunları 
içeri�inden boşaltmaya çalışmasıdır. Bunların varlı�ı
nı küçümsemek bir yana, aksine bizler bunların 
tam olarak gerçekleşmesi ni, yenilenmesini istiyoruz. 

. Sosyalizm insan aklının kendi keyfince uydurdu�u 
bir şey de�ildir. Sosyalizm, tarihin gerçek hareketin
den, gelenekleri, özlemleriyle birlikte halkın verdi�i 
gerçek mücadelelerden do�ar. Inanıyoruz ki : Olke
mizde sosyalizm., halkımızın büyük ue yılmaz miicade
lelerle elde ettiği demokratik kazanımların korun
ması ve gelişmesiyle özdeşleşmek zorundadır. Böyle 
olmak zorundadır ve olabilir. 

Belge lasarısı, büyük burjuvazinin tavrı, onun 
genel oya saygı göstermedeki niyeti konusunda hiç
bir kuşkuya yer bırakmamaktadır. 

Fakat aynı zamanda, şu veya bu anda, halkın 
ço�unlu�a dayalı siyasal iradesinin yerine, " kararlı 
küçük grupların" eyleminin yada baskı silahının 
geçirilebilece�i fikrine de karşı ç ıkmaktadır. Bu da 
aynı derecede tehlikeli bir yanılgıdır; çünkü iç ve dış 
gericiliııin eline şiddet araçları vermekten başka bir 
işe yaramaz; deVTimci hareketi ancak tecrit ve yenil
giye iter. 

KITLELERIN MOCADELESI VE OZGO}l
L OKLER 
Sosyalizm için mücadelede, çaRımuda ue bizim

ki gibi bir ülkede, hiç birşey, halkın, mücadele ve 
genel oy aracılığıyla demokratik olarak dile getirilen 
çoğunluk iradesinin yerine geçemez. Olkemizde sos
yalizme do�ru yürüyüş hangi biçim altında ortaya 
ç ıkarsa çıksın, ( ki bunu ayrıntılarıyla önceden gör
mek mümkün de�ildir) her aşamada, siyasal çoııun· 
lukla aritmetik ço�unlu�un çakışmak zorunda 
oldu�undan kuşku duyulmamalıdır. 

Halkımızın, bu vazgeçilmez nitelikteki çoğun
luk hareketinin gelişmesi ; bu hareketin genişliginin, 
güçlülüğünün ve etkinliğin sağlanması için en iyi 
koşullar nasıl yaratılabilir? Gerçek sorun budur ve 
bunun ötesinde ancak gevezelik ya da provokasyon 
vardır. 

Bizim önerdiğimiz sosyalizme demokratik geçiş 
yolu, bu soruya ciddi bir cevap vermektedir. 

Bugün, Ortak Program'ın öngördügü demokra
tik dönüşümler için mücadele ederek, geniş halk 
kitlelerinin birleştirilmesi için, tekellerin iktidarının 
yerine yeni bir demokratik iktidarı geçirebilecek 
nitelikteki en iyi temeli de önermekteyiz. 

U RAPOR 
Yarın, demokratik reformlarııı uygulanması, 

işçi sınıfının ve halkın mevzilerini ve mücadele 
araçlarını pekiştirirken, büyük burjuvazi nin mevzileri
ni ve araç larının zayırıatılmasını sa�layacaktır. 

min Önce tek bir ülkede zafere ula .. bilecelli tezini 
geliştirdiııi bilinmektedir. 

Bu tayin edici sonuç, Bolşevik Partisi'nin 
19l Tdeki stratejisinin temelini oluşturmuştur. Aynı 
şekilde, komünist hareket 1960't8. dünya savaşının 
günümüz koşullarında artık kaçınılmaz olmadıııı 
görüşünü geliştirmiştir. Ve gerçek de şudur ki, ikin- ..
ci dünya savaşından bu yana 30 yıl  geçmiştir ve her 

Bunun da ötesiıınp., halk hareketinin güçlen
mesi, sosyalist iktidarın kendisi için gerekli olan 
destegi ve katılmayı elde etmesi, ekonomik, toplum
sal ve siyasal demokrasiyi i lerleterek, bireysel ve 
kollektif özgürlükleri genişleterek gerçekleşecektir. ne kadar geri çevrilemez de�iI .. de barış içinde bir

arada yaşama i lkesi yaygınlaşmaktadır. Gerçekle. sosyalizmin başarısını garanti etme
deki sorun, gerici güç lerden oluşan azınlı�ı özgürlük
lerden mahrum bırakmak degil, özgürlükleri ulusun 
büyük ço�unlu�unu meydana getiren emekçi lere 
vermektir. 

Olkemizde, 1936'da gerçeklik haline gelen 
Halk Cephesi fikri, �e Marx ne de Lenin tarafından 
bütünüyle oluşturulmuş deııildir. Bu da, bilimsel 
sosyalizmin genel i lkelerine ve "somut gerçekllAin 

Kongre 'ye ka/ılanlardan bir grup 

Emekçiler, bu özgürlüklerden destek .Iarak 
mücadelelerini geliştirecek ve büyük burjuvaziyi 
gerilemeye ve yenilgiye zorlayacaklardır. Sosyalist 
iktidar da, bu geniş mücadeleden güç alarak, geri
cili�i, halkın büyük ço�unlu�u tarafından özgürce 
dile getirilen tercihlere saygı göstermeye zorlayacak' 
tır. 

somut çözümlemesine" dayanmaktadır. Bugün atta
ııımız adımın, teorinin yaşayan kaynaRından ve 
hareketimizin devrimci pratiııinden esinlendi�ini gös
terecek daha birçok örnek gösterilebilir. 

Tutumumuzun temelleri, belge tasarısında ta
nımlanan demokratik yolu önermeye bizi yöneiten 
nedenler, bunlardır_ 

Bu demektir ki,  sosyalizmden vazgeçrnek yada 
onu başka bir tarihe ertelernek bir tarafa, biz, sosya
lizmi gerçekleştirmek için en iyi, en kısa yolu öneri
yoruz. 

"Proletarya diktatörlüııü" de yine bu nedenle 
belge tasarısında yer ai(namaktadır. 

Sonuç olarak, ve bütün federal konferans
ların da talep etti�i üzere, Kongreye bu kavramı 
terketmeyi kararlaştırmasını öneriyoruz. (A lkışlar). Bunu yaparken, bir dogma derlemesi olmayan , 

Marksizm-Leni nizmin ö�rettikıerine. dünya komünist 
hareketinin ve kendi partimizin yaratlcı deneyine 
dayanıyoruz. 

Yine aynı şekilde Kongreye, seçeceııimiz Mer
kez Komitesi'ni, Tüzüııün Girişi'nde gerekli de�i
şiklikleri önümüzdeki Kongreye sunmakla görevlendi
rilmesini öneriyoruz. örneR:in Lenin'in, yüzyılın başındaki gerçekleri 

çözümleyerekı Marx'ın tahminlerinin aksine, sosyaliz-

ÇARK-BAŞAK ÇARK-ftAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK�AŞAK ÇAR�BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK! ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇAR�BAŞAK ÇAR �BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇAR �BAŞAK ÇARK�AŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 

ÇARK-BAŞAK�kbaşakÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK tür� işçi partisi ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK 

merk:ez ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK 1.� çıktı ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK 

Abone Bedeli :  Yıll ık 35 TL. 
ÇARK-BAŞAK 

ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK 

Dağıtım: Türkiye Işçi Partisi ÇARK-BAŞAK 
Genel Merkezi ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 

ÇARK-BAŞAK ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK 

Adres: Nuru Ziya Sokak 1 7/5 ÇARK-BAŞAK 
ÇARK-BAŞAK Tüneı-Istanbul ÇARK-BAŞAK 

YOROYOŞ - 1 7  ŞUBAT 1 9 76 - 1 3  

juva özgürlükleri" sorununa 
Bizlerin, bazı özgürlüklere, 

biçimsel özgürlükler ol· 
söyleniyor. Bu, bizim lav

mizin kurucularının tavrını 

bir özgürlük yoktur ki,  
mücade(., 

özgürlük 
mücade(., 

özgürlük 
hatta halkın 

olsun. Evet, emekçiler, 
düşünce, ifade, örgüt

grev, send ika ve kendi 
için de mücadele etmek 
bu özgürlükler onların 

uymaktadU'A Bu özgürlük
sarılmaktadırlar ve komünist partisi 

kesi nlikle ba�lıdır. Komü
yüzyıııardır özgürlük özgürlük için müca

köylülerin, aydınların, 
adamlarının sürdürücüsü

yapmak yapmak arzusundadırarzusundadır

özgürlüklerin özgürlüklerin niteliği niteliği biçimsel biçimsel 
tidardaki burjuvazinin bunları 

şmasıdır. Bunların varlı�ı
aksine bizler bunların 

yenilenmesini istiyoruz. 
kendi keyfince uydurdu�u 

tarihin gerçek hareketin
birlikte birlikte birlikt halkın verdi�i 

Inanıyoruz ki : Olke
büyük ue yılmaz miicadeyılmaz miicadeyılmaz mii

demokratik kazanımların korun
özdeşleşmek zorundadır. Böyle 

burjuvazinin tavrı, onun 
niyeti konusunda hiç

bırakmamaktadır. 
veya bu anda, halkın 

iradesinin yerine, " kararlı 
yada baskı silahının 

de karşı ç ıkmaktadır. kmaktadır. kmakt Bu da 
yanılgıdır; çünkü iç ve dış 

araçları vermekten başka bir 
hareketi ancak tecrit ve yenil

MOCADELESI VE OZGO}lOZGO}l

mücadelede, çaRımuda ue bizim
birşey, halkın, mücadele ve 

demokratik olarak dile getirilen 
geçemez. Olkemizde sos

biçim altında ortaya 
ayrıntılarıyla önceden gör

aşamada, siyasal çoııun· 
ço�unlu�un çakışmak zorunda 

lmamalıdır. 
ilmez nitelikteki çoğun

hareketin genişliginin, 
sağlanması için en iyi 

Kongre 'ye ka/ılanlardan ka/ılanlardan ka/ıl bir grup 

Emekçiler, bu özgürlüklerden destek .Iarak 
mücadelelerini geliştirecek ve büyük burjuvaziyi 
gerilemeye ve yenilgiye zorlayacaklardır. Sosyalist 
iktidar da, bu geniş mücadeleden güç alarak, geri
cili�i, halkın büyük ço�unlu�u tarafından özgürce 
dile getirilen tercihlere saygı göstermeye zorlayacak' zorlayacak' 
tır. 

somut somut çözümlemçözümlemesine" esine" dayanmaktadır. dayanmaktadır. 
ııımız ııımız adımın, teorinin 
harhareketimizin devrimci prati
terecek daha terecek daha birçok örnek 

Tutumumuzun temelleri, 
nımlanan demokratik yolu 
nedenler, bunlardır_ 

Bu demektir ki,  sosyalizmden vazgeçrnek yada yada 
onu başka bir tarihe ertelernek bir tarafa, biz, sosyasosya
lizmi gerçekleştirmek için en iyi, en kısa yolu öneri
yoruz. 

"Proletarya diktatörlüııü" 
belge tasarısında yer ai(namaktadır. 

Sonuç olarak, ve 
ların da talep etti�i üzere, Kongreye 
terketmeyi kararlaştırmasını Bunu yaparken, bir dogma derlemesi olmayan , 

Marksizm-Leni nizmin ö�rettikıerine. dünya komünist 
hareketinin ve kendi partimizin yaratlcı deneyine 
dayanıyoruz. 

Yine aynı şekilde Kongreye, 
kez Komitesi'ni, Tüzüııün Girişi'nde 
şiklikşiklikleri önümüzdeki Kongreye Kongreye 
rilmesini öneriyoruz. örneR:in Lenin'in, yüzyılın başındaki gerçekleri 

çözümleyerekı Marx'ın tahminlerinin aksine, sosyaliz-
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MAONUN ASIL HEDEFiNi 

ÖCRENMEM 

GEREKiYOR 
KOMINTERN'IN ÇiN TEMSI LCIsI 

Piotr Vladimirov'u':;-anıları 

DERLEYEN: HVSEYIN BAŞ 

Kimi Çin Komünist Partisi yöneti
cilerinin bize dostluk besledikleriyle 
ilgili söylevleri, ki buna kanıt ola
rak Almanya'nın Sovyetler Birlilıi'ne 
karşı girişeceııi ' ;  saldın hakkındaki 
uyarılan gösteriııyor, çok geçmeden 
saman alevi gibi tükenip ııitti_ Gerçekte 
varolan Kanı Çeng'ln ve belki de Mao 
Çe 'fIIng'un bize karşı açık bir biçimde 
sürdürdUklerl hasmane davraruşlardL __ 

Mao Çe Twıı'un hasmane davra
nışlan konusunda acaba yanılıyor muy
dum? Kuşkusuz bayır_ Bir yılın önem
li ya da önemsiz aynntı bu adam hak
kındaki düşüncelerimi dei!iştinneye yet
mişti: Acaba burada, Yenan'da yanlış 
politikalar mı uygulamaktaydı? Yoksa 
'bütiin bunları bilinçli bir biçimde mi 
yapıyordu? Sürekli bir biçimde kuşkulu 
olmam nedensiz de�ildL _ 

Çin Komünist Partisi yönetiminin 
politikasının gerçek ei!ilimlerini öi!ren
mem gerekiyordu_ Görevimdi bu_ Görü
neni dei!iI, gerçekten uygulanmakta ola
nını kuşkusuz__ öyle sanıyorum ki bu 
politikanın önemli de!!işikliklere ui!radı
lıl bir anda gelmiştim Yenan'B. Partim 
ve Komintem önündeki ai!ır ve ciddi 
sorumluluklarla karşı karşıya oldui!u
mun bilincindeydim_ 

29 Haziran 1 942 

Mao Çe 'rung Komintem'in direk
tiflerine ve tezlerine aykırı bir poli
tika izliyor_ Ama, amacı ne? 

Y enan' a 'hareketimden önce, Mos
kova'da Komünist Enternasyonalin icra 
komitesinin Japonlara karşı ortak bir 
cephe kurulmasıyla ilgili kararını bildir
mişlerdi bana: Çin Komünist Partisi'
nin birincil görevi iç savaşa son vennek, 
Kuomintang'la ortaklaşa hareket etmek 
ve ülkeyi müstevliye karşı savunmak 
için Çin halkının tüm güçlerini bir
leştinnektL Çin Komünist Partisinin 
politikası bu amaç dolırultusunda ele 
alınmalıydı_ Buna göre: Çin Komünist 
Partisinin Kuomintang'la ortak hareke
tini Çan Kay-Şek karşısında bir yenil
gi saymak, Japon yanlısı unsurların 
ekmel!ine yalı sümıek, Japonlara karşı 
kurulan birleşik cepheyi yıkma yönünde 
çaba göstererek müstevlinin uşaklıl!ını 
yapan Troçkistlerin kışkırtıcı eylem
lerine yardımcı olmak anlamına geli
yordu. 

Mao Çe Tung sonunda Troçkist 
çizgiyi mi benimsemiştı? 

5 Temmuz 1 942 

Edgar Snow, Anna-Louise Strong, 
Agnes Smedley ve çok sayıda burjuva 
gazetecileri dış ülkelerde Mao Çe 
Tung'un Çin devriminin "dahi ve 
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sevilen bir lideri" oldul!u fikrini yayını ş
lardı. 

Mao Çe Tung, her türlü yola başvu
rarak bu yan liberal, yan anarşist ga
zetecileri çevresinde toplamıştı. Kişi
lil!i hakkında iyi bir imaj yaratılmasına 
özen göstennişti. Gazetecilerle konuş
malannda Çin devriminden mümkün 
oldul!unca az söz etmesine karşılık, 
sıra kendinden laf açmaya gelince, dur
mak bilmiyordu_" 

M.o Çe Tunıı�un gençlil!indeki po
litik düşünceleri konusunda Edgar 
Snow'a anlattıklanna hep şaşmışımdır. 
Mao gençlik dü�üncelerini demokrasi, 
liberalizm ve ütopik sosyalizmden olu
şan bir çorba olarak adlandırıyordu. 

Genç Mao'nun fikirlerinin oluşma
sında en büyük ve derin etkiyi öi!re
nimini Ingiltere'de tamamlayan Yang 
Çang-Tsi adlı bir öi!retmen yapmıştı. 
Mao 'nun dedilline bakılırsa bu öl!retmen 
bir idealisttl. 

Yang Çang-Tsi 'nin kızı Mao Çe 
Tung'un ilk kansı oldu. Adı Yang 
Kal-Kuei idI. 

8 Temmuz 1 942 

Kang Çeng bizi Çin Komünist 
Partisinin önde gelen tüm üyelerinden 
uzak tutmaya çaba gösteriyor. Aslın
da Çinli yoldaşlar bunu kendilikle
rinden yapıyorlar. Mümkün oldul!u ka
dar bizimle temastan kaçınıyorlar. Bu 
da kuşkusuz Kang Çeng'in "yardım
Iannın " sonucu .. 

Mao Çe Tung bizi kabul ettii!inde, 
bu, her zaman politik büro üyelerinin 
huzurunda oluyor. Görüşmelerde resmi
yetin göze batacak derecede olmasına 
azami çaba harcanıyor. Mao Çe Tung 
bize iki kez "iadeyi ziyarette" bulun
du. Tabii, aynı koşullar altında_ 

Aklına estil!inCıe, bizi ziyarete ge
len iki kişiden biri Kang Çeng, öbürü 
sekreteri Tsiao LL 

9 Temmuz 1 942 

Jüjin ve Aleiev görev yolcului!un
dan döndüler. Görüp, işittiklerinden son 
derece üzüntü duydukları anlaşılıyor. 

VLII. Devrim Ordusunun birlikleri 
( kuşkusuz tıpkı LV. Ordu gibi) uzun 
süredir müstevli yönünde ne savunma 
ne de saldırı eylemleri içinde bulunmu
yor. Japonların Güney-Doi!u Çln'de sür
dürdükleri kudurgan saldırılara ralımen 
durum dei!işmiş delıi\. Japonların Sov
yetler Birlil!!'ne karşı girişecekleri bir 
saldırı tehlikesi ise hala geçerli. 

Japon saldırı hareketlerinin amacı 
Ç.K.P ordularını saf dışı etmekti. Ama 
Çin Komünist Partisinin orduları müs-

tevliye karşı direnmiyordu_ Dalılardan, 
ya da San nehrin öbür kıyısından sürek
li bir biçimde geri çekiliyordu. 

Ç.K.P yönetimi için bilincil düş
man Kuomintang'tı. Bu yüzden merkezi 
hükümetin kontrolüne bırakılan toprak
lan ele geçinnek için tüm gücünü 
seferber ediyordu. Sonuçlanna bakmak
sızın amacını gerçekleştirıne çabasın
daydı. 

Açık bir biçimde katı ve sekter 
olarak tanımlanabileeek olan bu tutum 
Çin ulusunun kurtuluş hareketi için 
zararlıydı. Bu' tür bir tutum ulusun daha 
fazla kurban vennesine yol açıyor_ Çin 
Komünist Partisinin ordulanndan her ' 
bakımdan kıyaslanmayacak ölçüde güçlü 
bulunan Kuomintang'ın birlikleriyle ça
tışılmak zorunda kalınıyordu. 

13 Temmuz 1 942 

Birdenbire Mao Çe Tung'tan görüş
me çai!nsı alıyorum. Hayli geçti vakit. 
Mao yalnızdı. Görüşme belli nezaket 
konuşmalarıyla başlıyor. 

Mao Çe Tung Sovyet-Alman cephe-
-sindeki durumla ilgili son derece ay

rıntılı sorular soruyor bana. Ona bütün 
bildiklerimi söylüyorum. Beni sessizce 
dinliyor. Harita üzerinde açıklamalar
da bulunuyorum. 

Malıara dumanla dolu. Yerler sigara 
izmaritinden geçilmiyor. Ç.K.P si Mer
kez Başkanı bir koltulıa yerleşmemi 
istiyor. Kendisi de karşıma oturuyor. 
Bana, Sovyet hükümeti endişelenmesin, 
diyor. _ Kendisinin ve Çin halkının 
Stalin 'in endişelerini çok iyi anladık
larını ifade ediyor. "JAPON FAŞIST
LERINE KARŞI ASKERI HAREKAT 
ıÇiN HAZıRLıK YAPMALARı KONU- ' 
SUNDA EMIR VERDIM. SOVYET
LER BIRLlGI'NINSINIRLARINA SAL
DlRMAYI BIR DENESINLER HELE" 
HıÇ KUŞKUNUZ OLMASIN_ VII. 
ULUSAL DEVRIM ORDUSU GEREK
LI ylGINAKLARI YAPıYOR." 

1 4  Temmuz 1 942 

1 20. Piyade Tümeni Kurmay Baş
kanlı!!ında Jüjin'e şu soruyu yönelt
mişler: "Kızıl Ordu neden kurallara 
uygun olarak savaşmıyor? Askeri yönet
meliklere göre düşmanı bizzat kendL 
topraklarında yenmek gereklidir." Soru 
orada hazır bulu nanların gürültülü bir 
biçimde gülmelerine yol açmış. 

Mao zaman zaman Konfiçyüs'ten 
vecizeler okuyor ezberden. "Dört Ki
tabı" da tümüyle hatmetmiş. _ 

Konfiçyüsçülük büyük usta kUltü
rü. Ayrıca Çlnli olan ne varsa onun 
üstünlüllünün ifadesi. Düşünce haya
tının relce u�ramasının ve kültürün geri 

kalmasının nedeni, geniş ölçüde, 
Konftiçyüsçüıük. Bu dinsel felsefe sis
temi kesin, saldırgan ve dogmatiktir. 

Ç.K.P si yöneticilerini içim ezile
rek izUyorum_ Sovyetler Birlii!i'ndeki 
durum kritik __ Ama Çin Komünist 
Partisinin yöneticilerinin buna aldır
dıklan yok. Eylemleri, daha çok eylem
,mlikleri, sınırlanmlZda askeri hazır
lıklara girişmeleri için Japonlara cesa
ret veriyor_ Sovyet-Alman cephesindeki 
son olaylar batırlatllrsa, Ç_K.P sinin 
yöneticilerinin izledikleri poUtikamn 
iyice miyop oldullunu teslim etmek ge
rekiyor ... 

1 6  Temmuz 1 942 

Jüjin'e göre, 1941 Temmuzunda, 
Sovyet kumandanlıllı Çin Komünist 
Partisini Japonlann kıt' aya asker sev
kettikleriiıi ve bunlan Sovyet sınırlanna 
yılldıklarıru haberdar etmişti. 

Sovyet kumandanlı!!ı VIII. Ulusal 
Devrim Ordusu kumandanlıllına, Japon 
ordusunun Peiping-Kalgan ve Paouto yö
nünde yı!!ınak yapmasının önlenmesi, 
böylelikle de Sovyetlere içinde bulun
dukları kritik durumda yardımcı olun
masını önenniştL 

Sovyet kumandanhllı "özellikle söz 
konusu noktalara dollru giden demir
yollarının kesilmesi son derece önemli
dir" diyordu_ 

Çin Komünist Partisinin yönetici
leri bu çal!rı karşısında, tıpkı öbür çal!
rılar gibi, kıllarını bile kıpırdatmadılar. 

18 Temmuz 1 942 

Dolmatov be,nim için Jüjin 'in söyle
diklerini tamamladı. Mao Çe Tung'un, 
Kang Çeng'in yanında, bir Sovyet 
yoldaşın sorusuna öfkeli bir biçimde şu 
cevabı verirken nasıl bir düş kırıkiıl!ı 
yarattıllını bir düşünün:  "Elıer Japonlar 
Sovyetler BirliFne karşı savaşa girer
se onları korumak için kuvvetlerimi- -
zin bütününü angaje etmeden, SlNJRLI 
hareketlerle yetinecelliz. Bu savaşta 

" duruma göre hareket edecegiz. " 
"Duruma göre har�ket edecekmiş,, "  

diye yineleyip duruyor öfkeli bir biçim
de Dolmatov. "SANKI BIZ SAV AŞı 
KA YBEDERSEK KENDILERI BURA
DA Y A Ş AY ACAKLARMIŞ GIBI. ö
ZEL BöLGELERI JAPONLAR KUO
MINTANG YA DA IKISİNıN BİRLEŞ
MESIYLE BIR AYDA HARİTADAN 
SILINIVERIR. ÇiN KOMUNIST PAR
TISI YöNETICİLERİ öZEL BöLGE
NIN VARLıGINI SüRDüRMESININ 
SOVYETLER BIRLIGI'N1N BEKASI
NA BAGLI BULUNDUGUNU UNUT
M U Ş  GÖRÜNüYORLAR." 

------- Son -------

yöneti
dostluk besledikleriyle 

buna kanıt ola
Sovyetler Birlilıi'ne 

saldın hakkındaki 
çok geçmeden 

tükenip ııitti_ Gerçekte 
Çeng'ln ve Çeng'ln ve belki de Mao 

karşı açık bir biçimde 
davraruşlardL __ 

'un hasmane davra
acaba yanılıyor muy

dum? Kuşkusuz bayır_ Bir yılın önem
aynntı bu adam hak

dei!iştinneye yet
Yenan'da yanlış 

uygulamaktaydı? Yoksa 
bir biçimde mi 

bir biçimde kuşkulu 
de�ildL _ 

Partisi yönetiminin 
ei!ilimlerini öi!ren

gerekiyordu_ Görevimdi bu_ Görü
uygulanmakta ola

sanıyorum ki bu 
de!!işikliklere ui!radı

gelmiştim Yenan'B. Partim 
önündeki ai!ır ve ciddi 

karşıya oldui!u

Komintem'in direk
aykırı bir poli

amacı ne? 
'hareketimden önce, Mos

Enternasyonalin icra 
Japonlara karşı ortak bir 

ilgili kararını bildir
Komünist Partisi'
savaşa son vennek, 

ortaklaşa hareket etmek 
karşı savunmak 

tüm güçlerini bir
Komünist Partisinin 

dolırultusunda ele 
göre: Çin Komünist 

Kuomintang'la ortak hareke
karşısında bir yenil

yanlısı unsurların 
ıek, Japonlara karşı 

cepheyi yıkma yönünde 
müstevlinin uşaklıl!ını 

kışkırtıcı eylem
olmak anlamına geli

oldul!u yayını ş
lardı. 

Mao Çe Tung, her her türlü yola başvu
rarak bu yan liberal, yan anarşist ga
zetecileri çevresinde toplamıştı. Kişi
lil!i hakkında iyi bir imaj yaratılmasına 
özen göstennişti. Gazetecilerle konuş
malannda Çin devriminden mümkün 
oldul!unca az söz etmesine karşılık, 
sıra kendinden laf açmaya gelince, dur
mak bilmiyordu_" bilmiyordu_" 

M.o M.o Çe Tunıı�un gençlil!ingençlil!indeki po
litik düşünceleri konusunda Edgar 
Snow'a anlattıklanna hep şaşmışımdır. 
Mao gençlik dü�üncelerini demokrasi, 
liberalizm ve ütopik sosyalizmden oluolu
şan bir çorba olarak adlandırıyordu. adlandırıyordu. 

Genç Mao'nun fikirlerinin oluşma
sında en büyük ve derin etkiyi öi!re
nimini Ingiltere'de tamamlayan Yang 
Çang-Tsi adlı bir öi!retmen yapmıştı. 
Mao 'nun dedilline bakılırsa bu öl!retmen 
bir idealisttl. 

Yang Çang-Tsi 'nin kızı Mao Çe 
Tung'un ilk kansı oldu. Adı Yang 
Kal-Kuei idI. 

8 Temmuz 1 942 

Kang Çeng bizi Çin Komünist 
Partisinin önde gelen tüm üyelerinden 
uzak tutmaya çaba gösteriyor. Aslın
da Çinli yoldaşlar bunu kendilikle
rinden yapıyorlar. Mümkün oldul!u ka
dar bizimle temastan kaçınıyorlar. Bu 
da kuşkusuz Kang Çeng'in "yardım
Iannın " sonucu .. 

Mao Çe Tung bizi kabul ettii!inde, 
bu, her zaman politik büro üyelerinin 
huzurunda oluyor. Görüşmelerde resmi
yetin göze batacak derecede olmasına 
azami çaba harcanıyor. Mao Çe Tung 
bize iki kez "iadeyi ziyarette" bulun
du. Tabii, aynı koşullar Tabii, aynı koşullar altında_ 

Aklına estil!inCıe, bizi ziyarete ge
len iki kişiden biri Kang Çeng, öbürü 
sekreteri Tsiao LL 

9 Temmuz 1 942 

Jüjin ve Aleiev görev yolcului!un
dan döndüler. Görüp, işittiklerinden son 
derece üzüntü duydukları anlaşılıyor. 

VLII. Devrim Ordusunun birlikleri 
( kuşkusuz tıpkı LV. Ordu gibi) uzun 
süredir müstevli yönünde ne savunma 

tevliye karşı direnmiyordu_ Dalılardan, 
ya da San nehrin öbür kıyısından sürek
li bir biçimde geri çekiliyordu. 

Ç.K.P yönetimi için bilincil düş
man Kuomintang'tı. Bu yüzden merkezi 
hükümetin kontrolüne bırakılan toprak
lan ele geçinnek için tüm gücünü 
seferber ediyordu. Sonuçlanna bakmak
sızın amacını gerçekleştirıne çabasın
daydı. 

Açık bir biçimde katı ve sekter 
olarak tanımlanabileeek olan bu tutum 
Çin ulusunun kurtuluş hareketi için 
zararlıydı. Bu' tür bir tutum ulusun daha 
fazla kurban vennesine yol açıyor_ Çin 
Komünist Partisinin ordulanndan her ' 
bakımdan kıyaslanmayacak ölçüde güçlü 
bulunan Kuomintang'ın birlikleriyle birlikleriyle ça
tışılmak zorunda kalınıyordu. kalınıyordu. 

13 Temmuz 1 942 

Birdenbire Mao Çe Tung'tan görüş
me çai!nsı alıyorum. Hayli geçti vakit. 
Mao yalnızdı. Görüşme belli nezaket 
konuşmalarıyla başlıyor. 

Mao Çe Tung Sovyet-Alman cephe-
-sindeki durumla -sindeki durumla - ilgili son derece ay

rıntılı sorular soruyor bana. Ona bütün 
bildiklerimi söylüyorum. Beni sessizce 
dinliyor. Harita üzerinde açıklamalar
da bulunuyorum. 

Malıara dumanla dolu. Yerler sigara 
izmaritinden geçilmiyor. Ç.K.P si Mer
kez Başkanı bir koltulıa yerleşmemi 
istiyor. Kendisi de karşıma oturuyor. 
Bana, Sovyet hükümeti endişelenmesin, 
diyor. _ Kendisinin ve Çin halkının 
Stalin 'in endişelerini çok iyi anladıkanladık
larını ifade ediyor. "JAPON FAŞIST
LERINE KARŞI ASKERI HAREKAT 
ıÇiN HAZıRLıK YAPMALARı KONU- ' 
SUNDA EMIR VERDIM. SOVYET
LER BIRLlGI'NINSINIRLARINA SAL
DlRMAYI BIR DENESINLER HELE" 
HıÇ KUŞKUNUZ OLMASIN_ VII. 
ULUSAL DEVRIM ORDUSU GEREK
LI ylGINAKLARI YAPıYOR." 

1 4  Temmuz 1 942 

1 20. Piyade Tümeni Kurmay Baş
kanlı!!ında Jüjin'e şu soruyu yönelt
mişler: "Kızıl Ordu neden kurallara 
uygun olarak savaşmıyor? Askeri yönetAskeri yönet
meliklere göre düşmanı bizzat kendL 
topraklarında yenmek gereklidir." Soru 

Konftiçyüsçüıük. 
temi 

rek 
durum kritik 
Partisinin 
dıklan 
,mlikleri, sınırlanmlZda 
lıklara 
ret veriyor_ 
son olaylar 
yöneticilerinin 
iyice 
rekiyor 
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KOLJDR VE SANATTA \'UROYO$ 

ALI HABIB ÖZGENTÜRK'ÜN YÜRÜYÜŞ'E 
ÖZEL DEMECI 

devrimci 
sinema. yeşilçam 

ayırımı · yanlışlır 
- Bugünlerde faşizmin en yoğun uygulandığı 

yerlerden biri de Seydişehir. Bu yüzden " Yasak"ın 
ayn bir önemi var. Filminiz için Seydişehir'i seçmeni
zin nedenlerini açıklar mısınız? 

- Ben Seydişehir'i ilk gördü�m zaman çok 
şaşınnıştım. Küçük bir bozkır kasabası Türkiye'nin 
dinamizmini oldul!u gibi yaşıyordu. Belki garip gele· 
cek ama, hani klasik romanlarda bir işçi atmosferi 
vardır, onlan andınyordu. Renkleri, insanları yaşama 
biçimiyle ve en önemlisi işçi sınıfının Anadolu'nun 
göbel!inden uzarırnış bir parçasıyla beni çok etki· 
ledi. Yanıbaşında kurulan bir fabrikada köylüler 
işçi oluyorlardı. Her gün her saat işçileşiyorlardı. 
Artık Türkiye'nin gelecel!ine adaylıl!ını koymaya 
başlayan işçi sınıfının önemli bir gücü olmuşlardı. 
Elbette büyük sanayi şehirlerinde de aynı şey söz 
konusu. Ama orada her şey, belki bir yer oldul!u 
için, daha yol!un ve toplu görünüyordu. Bir işçi filmi 
için uygun bir malzeme oldul!u apaçık ortadaydı. 
Oturup, az da olsa belgesel bö!ümleri olan, uzun meto 
raj bir filmin senaryosunu yazdım. Bazı yerlere 
başvurup maddi olanaklar aramaya başladım. Seydi· 
şehir'deki özgür Alüminyum·lş Sendikası filmin gi. 
derlerinin bir bölümünü karşılamaya karar verdi. 
Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum: Özgür 
Alüminyum-Iş Sendikasının aldıl!ı bu karar işçi 
sınıfı tarihinde ilk olma özellil!i taşımaktadır. Sine· 
manın önemini kavrayıp, işçilerle ilgili bir filmin 
ilk kez gerçekleşmesinin onuru bu sendikaya bal!\ı 
işçilerin ve yöneticilerindir. Tam çekime başlaya· 
cal!lmlZ sırada daha. önce maddi katkıda bulunmaya 
söz vermiş olan bazılan bu işten vazgeçtiler. Böylece 
elimizdeki senaryoyu çekemeyecel!imizi anladık. 
Eldeki imkanlara göre ancak yarım saatlik bir film 
yapabitirdik. Ama çekim ekibiyle Seydişehir'e 
gitınek zorundaydık. Ilişkilerimizi profesyonel olarak 
öyle düzenlemiştik. Seydişehir'e ilk vardıl!ımız gün 
faşist zorbalann işçilerin devrimci dayanışmasına 
karşı düzenledikleri oyunlarla karşılaştık. O gün 
kanlı saldınlar oldu. Dol!rusu ne yapacal!ımı ne çe
kecel!imi bilmiyordum. Kafamda bir çok şey vardı. 
Kaymakam ve polis gibi güçler de çekim için güçlük 
çıkarmaya hazırdılar. Kendimizi başka türlü tanıt
mak zorunda kaldık. Işçiler çok heyecanlıydılar. 
Baktım hep konuşmak istiyorlar, anlatmak istiyor· 
lardı. Ben de dayanamayıp her konuşanı çektim. 
Belki de bu yüzden, sonunda film bir konuşmanın 
filmi oldu. Ertesi gün karar vermiştim, düşünen 
soran bir kamera Seydişehir'i dolaşacaktı. Bir in· 
sanın beyni gibi düşündüm kamerayı ve dolaşmaya 
başladık. Bilinçli, inançlı ilk kez Seydişehir'e gelen 
bir insan ne görür ne sorar ne duyar ne düşünürse 
onları çektik. Sonra montaj masasında bunları belirli 
bir sistemle kurguladım. Sloganlan olan bir filim 
yerine soru soran bir film yapmaya çalıştım. Zaten 
daha önce yazdıl!ım senaryoyu çekemedil!im için 
istediklerimi gerçekleştirernedim. Bir gün Seydişe. 
hir'i yeniden çekmek isterim. 

. Filmin dağıtım düzeni nasıl oldu? 

. Işçi kuruluşlarıyla, demokratik kuruluş· 

larla ve Anadolu'da, köylerde film oynatan gezginci 

sinemacılarla ilişkiye geçtik. Böylece bir dalııtım 

örgütlenmesi oluştu. Şimdi "Yasak"ın onbeş tane 

kopyası var ve Türkiye'nin hemen her yerinde oynu· 

yor. Filmin kopyasına sahip olan kuruluşlar kendi 

salonlarında sürekli gösteri düzenliyorlar. Kimi 

zaman da bir sinema salonunu kiralayıp yanına bir 

Yılmaz Güney filmi koyarak, biletlerini de satışa 

çıkartıp gösteriyorlar. Bugüne kadar "Yasak" umma· 

dıl!ımız bır seyirci sayısına ulaştı. Bu bize bundan 

sonraki çalışmalarımız için umut verdi. Çünkü 

"Yasak"ın gösteri sayısı, yaygınlıl!ı bir piyasa filmin· 

den farklı del!ildir. öyleyse bu yapım yöntemiyle ve 

dalııtım düzeniyle yeni filimler yapılabllir. 

- Filmin seyirci üzerindeki etkisini açıklaya
bilir misiniz? 

. Çeşitli yerlerdeki gösterilere gittim, seyirciy· 
le konuştum. Küçük burjuva kökenli seyircinin bir 
bölümü filmi pek tutmadı. Kendi kafasındaki, hazır 
politik kalıplara uygun bir şey bulamayınca filimle 
ilişki kuramadı. Yapısında var olan delikanlı bir 
coşkunun cevabını filimden alamadı. Geçenlerde 
filmin başından geçen bir olayı anlatmadan edeme· 
yecel!im: Işçilerle ilişkiye geçmek için kurulmuş, 
öl!rencilerin yönettil!i bir semt örgütü Alibeyköy'de 
işçilere bir filim gösterisi düzenlemiş. Yılmaz Gü· 
ney'in bir filmiyle "Yasak"ı oynatmak istiyorlarmış. 
Işçiler kadınlarıyla çocuklanyla gelmişler. Tam gös· 
teriye başlayacaklar makine . bozulmuş. Bunun üze
rine yönetici arkadaşlar "Makine bozuldu, filmleri 
gösteremiyoruz, biz size fitimleri anlatalım" demişler. 
önce Güney'in filmini bir yandan anlatıp bir yandan 
da " bireycidir, mitosdur, kitlelerin kahramanlıl!ını 
anlatmaz" diyerek eleşti.rmişler. "Yasak" için de 
şöyle kötüdür, böyle kötüdür, sosyal emperyalizme 
hizmet etmektedir demişler. Sonra bir işçi kalkmış 
öl!renci arkadaşlara "Kardeşim eve gidiyoruz ev kötü, 
sol!uk, işe gidiyoruz iş kötü patron kötü, yola çıkıya
ruz minibüs kötü, çocuklan okula gönderiyoruz okul 
kötü, çarşıya çıkıyoruz her şey pahalı, çarşı kötü, 
siz bize iyi bir şey göstereceksiniz diye geliyoruz 
ona da kötü diyorsunuz. Kardeşim o zaman niye gös
teriyorsunuz bize bu filmleri" diye sormuş. Bu olay 
bence bazı şeyleri anlatması açısından çok önemli· 
dir. 

Işçiler "Yasak"ı kimi zaman eksik buluyorlar. 
"Her şeyi anlatmamış" diyorlar. Kimi zaman filmin 
sorulannı cevaplıyorlar. Film oynarken aralarında so· 
rulan konuşuyorlar. Kimi zaman da şaşınyorlar. 
Ilk kez bazı soruları kendi kendilerine sormuş oluyor· 
lar. özetle işçiler "Yasak"tan çıkan düşünceleri 
aralarında tartışıyorlar. Sorunuzun cevabını asıl 
seyirciden almak gerekir elbette. 

. - Biraz da genel olarak Yeşilçam'ın durumun
dan ve devrimci sinemanın buna karşı olan tutumun
dan söz eder misiniz? 

. önce şunu söyliyeyim: Yeşilçam'la devrimci 
sinemayı ayırm�k · bana yanlış geliyor. Yeşilçam 
sinema yapılan bir yerdir. Içinde devrimci de vardır, 
karşı devrimci de vardır, her cins adam vardır. Her 
yerde oldul!u gibi. Demmci sinema, Yeşilçam diye 
aynm yapmak biraz da devrimci sinemayı soyutla· 
mak, dar bir alana hapsetmek oluyor. Bu da gerici 
sinemanın işine geliyor. Çünkü onlar sinemanın dev· 
rimci düşüncenin eline geçmesini istemiyorlar. Ben de 
kendimi Yeşilçam'dan sayıyorum. Geçen hafta bana 
teklif edilen seks filmini yönetseydim, o zaman mı 
Yeşilçam' dan olacaktım. Bir film yapılıyor ve kala· 
balıkların karşısına çıkıyorsa o Türkiye sinemasının, 
yani Yeşilçam'ın bir parçasıdır. Türkiye'de sinemanın 
genel olarak durumuna gelince, son zamanlarda bu 
konuda çok şey yazıldı, söylendi. Zaten filimler de 
ortada. Bugünlerde sinemamız oldukça yoksul bir 
durumdadır. I ki yıla yakın bir zamandır Yılmaz 
Güney içeride. Yoksulluitu artıran da bu zaten. 
Çünkü Yılmaz Güney'in dışarıda olması sinemada 
büyük deitişikllklere, dalgalanmalara, sinemada ege· 
men olan sermayeyi sarsmaya, yeni genç devrimci 
yönetmenlerin ortaya çıkışına ve daha bir çok 
şeye yol açacaktı. Sinemanın dinamizmini büyük 
ölçüde artıracaktı. Bu gecikmiştir. Elbette bu emekçi 
sınıfların kendi çıkarları doitrultusundaki politik 
hareketinden soyutlanamaz. Demokratikleşme süre· 
cinden ayrı düşünülemez. Yani 141  ve 142 nin varlıitı 
ona baitlı olarak sansürün yapısı birlikte düşünül· 
melidlr. Işçi sınıfının demokratik haklarını elde et· 
mesi slnemada da önemlı adımlar atılmasına yol 
açacaktır. Buna raitmen şimdilerde de yapılacak çok 

şey vardır. Yılmaz Güney'in dışan çıkması gecik
tikçe dil!er sinernacılar kendilerini fazla zorlamaya· 
caklardır. Gerçi kitlelerin politik kımıldanışlarını 
kUllanmak isteyen açıkgöz sinemacılara da rastlan
maktadır. Sosyal karate! adı verilebilecek filimler 
var. Bunlar bir karate filminin içine halktan yanaymış 
gibi görünen politik motifler yerleştirmektedirler. 
Bir bakıyorsunuz bir filimde bir polis CIA'ya ve

' 

patronlara karŞı mücadele vermektedir. Hem de 
birinci şube müdürü bir polis. Böyle garip şeyler 
yapılmakta. Bir yandan da seks filimleri var işte. 
Ben onları çok önemsemiyorum, nasıl olsa tükenip 
gidecekler. Çünkü seyirci de ciddiye almıyor bun· 
ları. Gorgor bir ba�a içinde ÇıPlak kadıruar seyre
diliyor, geçip gidiyor. Asıl tehlikeli olanlar batıdan 
gelen seks filimleri. Bunlar bir konunun çerçeve
sinde, estetik kaygıları da gözeterek, korkunç, ilrenç 
çarpık bir ahlak önerisinde bulunuyorlar. Insani 
del!erleri ayaklar altına alıyorlar. Görmeyenler için 
söylüyorum; bu filimlerde babaların klZlarıyla bile 
yatması doRalmış gibi sunuluyor. Oraya kadar varı·. 
yor iş. Ve sokaklarda gencecik insanlar faşistleree 
kurşunlanırken, sansür kurulu bu tür filimlerin 
oynamasına izin verip, "Bir Gün Mutlaka" gibi 
Türkiye gerçeklerinden söz eden bir filmi yasaklıyor. 
Bu biraz da egemen sınıflann ahlak anlayışını daha 
doitrusu ahlaksızlıl!ını belgeliyor. Bütün bunlara 
ral!men sinema içinde Bekir Yıldız, Vedat Türkali 
ve Süreyya Duru'nun çalışması olan "Kara Çarşaf· 
lı Gelin" gibi .. amuslu, aydınlık çalışmalarla da 
karşılaşıyoruz. Yani kervan yürüyor. Geçenlerde, 
faşist cephenin lideri Demirel'le kahvaltı etmekle 
övünen ve uzun bir süredir sinema yapmayıp başka 
işler! yapan Omit Utku diye biri, televizyonda 
"Toplayalım tasımızı taral!lmlZl. Gelsin bu devrimci 
sinemacılar yapsın bu filimleri" demişti. Eninde 
sonunda öyle olacak. Başka çaresi yok. Çünkü Omit 
Utku gibileri konuşacak ama kervan yürüyecek. 
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bir fabrikada köylüler 
her saat işçileşiyorlardı. 

gelecel!ine adaylıl!ını koymaya 
önemli bir gücü olmuşlardı. 

şehirlerinde de aynı şey söz 
şey, belki bir yer oldul!u 
görünüyordu. Bir işçi filmi 

malzeme oldul!u apaçık ortadaydı. 
bö!ümleri olan, uzun meto 

senaryosunu yazdım. Bazı yerlere 
aramaya başladım. Seydi· 

Alüminyum·lş Sendikası filmin gi. 
karşılamaya karar verdi. 

belirtmek istiyorum: Özgür 
aldıl!ı bu karar işçi 

özellil!i taşımaktadır. Sine· 
işçilerle ilgili bir filmin 

onuru bu sendikaya bal!\ı 
Tam çekime başlaya· 

maddi katkıda bulunmaya 
işten vazgeçtiler. Böylece 

çekemeyecel!imizi anladık. 
göre ancak yarım saatlik bir film 

ekibiyle Seydişehir'e 
kilerimizi profesyonel olarak 

Seydişehir'e ilk vardıl!ımız gün 
devrimci dayanışmasına 

karşı düzenledikleri oyunlarla karşılaştık. O gün 
Dol!rusu ne yapacal!ımı ne çe

Kafamda bir çok şey vardı. 
ler de çekim için güçlük 

Kendimizi başka türlü tanıt
er çok heyecanlıydılar. 

istiyorlar, anlatmak istiyor· 
her konuşanı çektim. 

sonunda film bir konuşmanın 
karar vermiştim, düşünen 

Seydişehir'i dolaşacaktı. Bir in· 
kamerayı ve dolaşmaya 

kez Seydişehir'e gelen 
ne duyar ne düşünürse 

masasında bunları belirli 
Sloganlan olan bir filim 
yapmaya çalıştım. Zaten 

senaryoyu çekemedil!im için 
istediklerimi gerçekleştirernedim. Bir gün Seydişe. 

düzeni nasıl oldu? 
demokratik kuruluş· 

köylerde film oynatan gezginci 
geçtik. Böylece bir dalııtım 

"Yasak"ın onbeş tane 
hemen her yerinde oynu· 

kopyasına sahip olan kuruluşlar kendi 

ney'in bir filmiyle "Yasak"ı oynatmak istiyorlarmış. 
Işçiler kadınlarıyla çocuklanyla gelmişler. Tam gös· 
teriye başlayacaklar makine . bozulmuş. Bunun üze
rine yönetici arkadaşlar "Makine bozuldu, filmleri 
gösteremiyoruz, biz size fitimleri anlatalım" demişler. 
önce Güney'in filmini bir yandan anlatıp bir yandan 
da " bireycidir, mitosdur, kitlelerin kahramanlıl!ını 
anlatmaz" diyerek eleşti.rmişler. "Yasak" için de 
şöyle kötüdür, böyle kötüdür, sosyal emperyalizme 
hizmet etmektedir demişler. Sonra bir işçi kalkmış 
öl!renci arkadaşlara "Kardeşim eve gidiyoruz ev kötü, 
sol!uk, işe gidiyoruz iş kötü patron kötü, yola çıkıya
ruz minibüs kötü, çocuklan okula gönderiyoruz okul 
kötü, çarşıya çıkıyoruz her şey pahalı, çarşı kötü, 
siz bize iyi bir şey göstereceksiniz diye geliyoruz 
ona da kötü diyorsunuz. Kardeşim o zaman niye gös
teriyorsunuz bize bu filmleri" diye sormuş. Bu olay 
bence bazı şeyleri anlatması açısından çok önemli· 
dir. 

Işçiler "Yasak"ı kimi zaman eksik buluyorlar. 
"Her şeyi anlatmamış" diyorlar. Kimi zaman filmin 
sorulannı cevaplıyorlar. Film oynarken aralarında so· 
rulan konuşuyorlar. Kimi zaman da şaşınyorlar. 
Ilk kez bazı soruları kendi kendilerine sormuş oluyor· 
lar. özetle işçiler "Yasak"tan çıkan düşünceleri 
aralarında tartışıyorlar. Sorunuzun cevabını asıl 
seyirciden almak gerekir elbette. 

. - Biraz da genel olarak Yeşilçam'ın durumun
dan ve devrimci sinemanın buna karşı olan tutumun
dan söz eder misiniz? 

. önce şunu söyliyeyim: Yeşilçam'la devrimci 
sinemayı ayırm�k · bana yanlış geliyor. Yeşilçam 
sinema yapılan bir yerdir. Içinde devrimci de vardır, 
karşı devrimci de vardır, her cins adam vardır. Her 
yerde oldul!u gibi. Demmci sinema, Yeşilçam diye 
aynm yapmak biraz da devrimci sinemayı soyutla· 
mak, dar bir alana hapsetmek oluyor. Bu da gerici 
sinemanın işine geliyor. Çünkü onlar sinemanın dev· 
rimci düşüncenin eline geçmesini istemiyorlar. Ben de 
kendimi Yeşilçam'dan sayıyorum. Geçen hafta bana 
teklif edilen seks filmini yönetseydim, o zaman mı 
Yeşilçam' dan olacaktım. Bir film yapılıyor ve kala· 
balıkların karşısına çıkıyorsa o Türkiye sinemasının, 
yani Yeşilçam'ın bir parçasıdır. Türkiye'de sinemanın 
genel olarak durumuna gelince, son zamanlarda bu 
konuda çok şey yazıldı, söylendi. Zaten filimler de 
ortada. Bugünlerde sinemamız oldukça yoksul bir 
durumdadır. I ki yıla yakın bir zamandır Yılmaz 
Güney içeride. Yoksulluitu artıran da bu zaten. 
Çünkü Yılmaz Güney'in dışarıda olması sinemada 
büyük deitişikllklere, dalgalanmalara, sinemada ege· 
men olan sermayeyi sarsmaya, yeni genç devrimci 
yönetmenlerin ortaya çıkışına ve daha bir çok 
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MADEN-iş L .  BÖLGE TEMSiLCIsi MURAT 
TOKMAK KONUŞUYOR: 

HEDEF , ACıLıK , 

ACELE i 

.Maden-iş Türkiye'nin en büyük ve güçlü sendi
kalarından biri, Maden-iş'in sendikacılık anlayışını 
kısaca anlatır mısınız? 

Bili�di!!i gibi Maden-Iş Sendi kası Türkiye'de 
Madeni eşya işkounda en büyük sendikadır. Gene 
bilinebilece!!i gibi Maden-Iş, Türk-Iş'in politikasını 
benimsemeyip, Türk-Iş'ten ayrılmış, Lastik-Iş ve 
Basın-Iş'le beraber 13 Şubat 1967 senesinde Devrimci 
Işçi Sendikaları Konfederasyonu (DISK)'nu kurmuş
lardır. 

· Herşeyden önce Maden-Iş sınıf ve kitle sendi
kasıdır. Amacı, ortak çıkarlara sahip kitleleri (işçileri) 
bünyesinde toplayıp onlara, işçi sınıfının bilimini 
öllretmek, üyelerinin sosyal ekonomik yönlerini 
geliştirmek, Sendika içi demokrasiden ayı'ılmamak, 
tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinden hareket
le faaliyetlerini sürdürmektir. 

• Ya sarı sendikalar ve sarı sendikacılık? 

Maden-Iş'in bir diller önemli görevi de, patron· 
larla işbirli!!i yaparak işçileri aldatmaktan başka ruç
bir görevi olmayan sarı sendikalarla mücadele etmek, 
sayısına bakmadan sarı sendikalann tekelinde bulu
nan işçileri bünyesine almaktır. 

Sarı sendikalar da "biz sarıyız" demezler, 
elbette onlar da devrimci nutuklar atarlar, ama iş 
icraata gelince kendilerinin rengini hemen belli eder
ler. üyelerine ei!itim vermezler zira koltuklarının 
sarsılacallı korkusu vardır. üyelerine söz hakkı ver
mezler zira çıkarları zedelenecektir. Mesele böyleyken 
Türkiye'de işçi sınıfı süratle uyanmakta ve bilinçlen· 
mektedir. Sarı sendikaların bünyelerinde bulunan 
işçiler de bilinçlenince hangi sendika çatısı altında 
örgütlenecellini ve mücadele yürütece!!ini bildillinden 
gerçek devrimci sendikalarda bütiinleşmektedirler. 

Durum böyle devam ederken, işçi sınıfının 
bilimine sözde inanmış, görünüşte işçi yanlısı pratikte 
patron yanlısı sendika yöneticileri ve sendikalarının 
yıkıma mahkum olmaları hayret verici del!il zanne
derim. 

• MCnin faşizan girişinılerine, işverenlerin ücret
leri dondurma taleplerine, yeni bir sendikalar yasası 
çıkartılmak istenmesine karşı: Sendikalara düşen 
görevler neler olmalıdır, tüm bunlara karşı neler 
yapmalı veya neler yapılabilir? 

• MC'nin faşizan girişimlerini açıklamadan önce 
MC'nin kuruluş amaCIRI, faşizmin ne demek oldullu
nu açıklamakta yarar var kanımca. 

MC'nin kuruluş amacı, büyük sermayenin çıkar
larını korumak, onları, iktidarları süresince getire
celli anti-demokratik yasalarla gelecekte kısa vadeli 
de olsa rahatlatmaktadır. özet olarak sermayenin, 
işbirlikçi burjuvazinin temsilcilillini yapmak ve tüm 
emekçileri ve demokratik kuruluşları terör ve baskı 
altında alarak sindirmek, burjuvazinin rahatça at 
oynatmasını salllamaktır. Faşizm tekelci burjuvazinin, 
yani büyük para babalarının, işçi sınıfı ve tüm gelirli 
yurttaşlara , karşı kanlı diktatoryasıdır. 

MC'nin faşizan girişimleri apaçık ortadadır, giz
lenmeyecek kadar açıktır. MC okullarda, fabrikalarda, 
hatta sokaklarda, çömezlerine anarşiyi 'körükletmiş 
bu arada ilerici yurtsever gençleri kurşunlatmış, 
yaptıklan, rezilce olaylan da devrimcilerin üzerine 
atarak, sıkıyönetime kapı açmak istemiştir. Bütiin 
bunları yapan MC ve onun temsil ettilli sermaye sı
nıfı elbette ücretlerin dondurulmasını isteyecek çalı
şanlara ne kadar az ücret öderse karlannın o kadar 
fazla olacallını hesaplayacaklardır. Biz işçiler olarak, 
ücretlerin dondurulmasını da kabulleniriz, ancak 
ücretler fiyatların önünde olur, kapitalizmin çelişkisi 
olan pahalılılla çare bulunursa. 

Kendisine rahat zemin bulan burjuvazi kendi 
temsilcilerinin yapmış oldullu sendikalar yasasın
da da tedirgin görünmekte. Bunu da delliştirmek iste
mektedir. Bu yasanın dellişikli!!i ile işçilerin toplu 
sözleşme yapma hakkını elinden almak, tek silahı 
olan grevin ise teti!!ini kırarak patlamaz hale getirmek 
niyetindedirIer. Ama şunu da iyi bilmelidirlerki, işçi 
sınıfı kan döke döke burjuvazinin aldı!!ı bu hakları 
pek kolay kaptırmıyacak. Sendikalanyla, demekle
riyle tüm demokratik kuruluşlarla birlikte sonuna 
dek mücadele edecektir. Uzun mücadelesinde işçi 
sınıfı demokratik mevziler elde etmiştir, bu mevzi
leri korumak, hatta genişletme içinde bütün müttefik
leriyle mücadelesini sürdürecektir. 

• Faşizme karşı enkin bir öncü gücün işçi sınıfı 
olduğu açık. Ülkemizde de bir faşist tırmanmanın ol
duğuna göre tüm ilericilere, sosyalistıere ve )'urtsever
lere düşen görev nedir? 

Faşizme karşı en etkin gücün işçi sınıfı oldullu· 
nu, faşistler de çokiyi biliyor. Işçilerin arasına 
ajan provokatörlerin yerleştirip, milliyetçi, dinci 
duyguları körüklemek suretiyle örgütlü mücadeleyi 
engellemek, kısacası meydanı boşaltmak istemekte
dir. Bu oyunlara gelmernek için Sendikalar aktif 
görev yaparak işçilere faşizmin tehlıkelerini anlat· 
mak, dünyada .özellikle Hitler Almanyasında neler 
yaptı!!ını, dar gelirli yurttaşlara yoksulluktan başka 
birşey getirmiyecellini, faşizmle mücadelenin yönte
ni anlatmak gereklidir. Ayrıca sendikalar ve tüm 
ilerici demokratik kuruluşlar gücbirlillini yaparak faş
şizmin tırmanışını engellemelidir. 

• Ecevit'in Türk-Iş'le DISK'i faşizme karşı ortak 
bir platformda birleştirmek hakkında neler 
düşünüyorsunuz? 

Ecevit'In DISK ve Türk.lş'i ortak bır platrorm
da birleştirmek istemesinin nedenleri arasında faşizm 

DEGiL , 

tehlikesinin ayan beyan ortaya çıkışı sayılabilir . 
DISK bugüne kadar faşizmi küçümsememiş, müca
delesinin gereklili�ine inanmış, beşinci kongresinde 
aldı!!ı karar uyannca tüm ilerici, demokratik kuruluş
larla güçbirlilli yapmayı ye!! tutmuştur. Türk-Iş'e 
gelince sözde evet, icraatta hayır diyorlar böyle bir 
güç birli!!ine, zira Halil Tunç'un takındı!!ı son ta
vırlar bunun en somu t örnekleridir. 

• Goşisllerin, Maoculann ve işçi sınıfı hareke
tine ters akımların işçi sınıfına gerek açık, gerekse 
kapalı saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz_ Burju
vazi bu saldırıları "solcular birbirine düştü" şek
linde göstermek istiyor, hatta bunları böyle değer
lendiren bir takım ilericiler ve aydınlar da var ... 
Tüm bunlara karşı Maocuları, sol, sosyalist harekel 
içerisinde sayabilirmiyiz, bu konuda neler düşünüyor
sunuz? 

Goşistlerin, Maocuların ve benzerlerinin işçi 
sınıfımıza saldırılanndan dolayı hayret duymak 
yersizdir. Ülkemizde bunların faaliyetleri malumdur. 
Işçilerin yanında görünüp onlan şiirekli kışkırtmak, 
olumsuz eylemlere sürüklemek, neticede işçi sınıfının 
bilimine inanmış gerçek devrimci öncü işçileri sap
tamak ve onlann işçiler arasından tecri t olmalannı 
salllayıp burjuvaziye temin etmektir. 

Bu düşünceleri gerçekleşmediAinde, yani işçi
lere zarar veremediklerinde, hırçınlaşıyorlar. Işçi 
toplantılarını basıyor, adeta faşist itler giBi gerçek 
devrimcileri yıldırma!!a. çalışıyorlar. Maoculara da 
"sosyalist" diyorlar, ne kadar yanlış. Bunlar son 
tahlilde burjuvazi ile işbirli!!i içinde olan, işçi sını
fının örgütlü ve bilinçli mücadelesini hazmedemeyen 
kimselerdir. 

Burjuvazi Maocuların işçilere saldırısını, "sol
cular birbirine düştü" diye gösteriyor. Bu da burju· 
vanın takti!!i, bunları kullanarak gerçek solcuları 
tecrite çalışmak. Kamuoyunu yanıltmaktır amacı. 
Burjuvazinin ve bazı ilerici ve aydınların söylediAi 
gibi dellil. Sosyalistler hiçbir zaman birbirlerine 
düşmemiştir ve düşmeyecektir de, onların solcu 
dediklerine yani goşistlere, Maoculara, Troçkistıere 
biz solcu demiyor, sapık diyoruz. Maocuları ve diAer 
ters akımları gerçek sosyalist hareket içinde saymak 
saflıktan başka bir şey olmaz. 

• Tüm bu gelişmeler karşısında gelecek için 
neler söyleyebilirsiniz, gelecekıen umutlu musunuz? 

Tüm bu gelişmeler karşısında, işçi sınıfımızın 
geleceAinden umutluyuz. Işçi sınıfımız mücadelesini 
bilimi doArultusunda verdiAi sürece yani burjuvazi· 
nin, buna paralel goşistler, Maocular, TroçkisUer ve 
tüm ters akımları tecrit ettilli sürece yürüdüllümüz 
yolda emin adımlar atarak yürüyecelliz. Hedefe asgari 
zararlar vererek ulaşacalıız. 

Işçi sınıfının akşamdan sabaha işi yoktur. 
Sabırla örgütlenmelıdır. Faşizan baskıları en akılcı 
yollarla bertaraf etmelidir. Devrimci, Demokratik 
kuruluşlarla güçblrll!!i yaparak MC'nin hükümetten 
düşmesini salılamalıdır. Tarih te göstermiş, bilim de 
kanıtlamıştır ki, kapitalist düzen, yerini yepyeni bir 
düzene bırakmak zorundadır. Bunu çabuklaştırmak ta 
işçi sınıfının ve müttefikleri nin görevidir. 
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kendilerinin rengini hemen belli eder

vermezler zira koltuklarının 
ır. üyelerine söz hakkı ver

zedelenecektir. Mesele böyleyken 
süratle uyanmakta ve bilinçlen· 

sendikaların bünyelerinde bulunan 
hangi sendika çatısı altında 

mücadele yürütece!!ini bildillinden 
larda bütiinleşmektedirler. 

devam ederken, işçi sınıfının 
görünüşte işçi yanlısı pratikte 

sendika yöneticileri ve sendikalarının 

larını korumak, onları, iktidarları süresince getire
celli anti-demokratik yasalarla gelecekte kısa vadeli 
de olsa rahatlatmaktadır. özet olarak sermayenin, 
işbirlikçi burjuvazinin temsilcilillini yapmak ve tüm 
emekçileri ve demokratik kuruluşları terör ve baskı 
altında alarak sindirmek, burjuvazinin rahatça at 
oynatmasını salllamaktır. Faşizm tekelci burjuvazinin, 
yani büyük para babalarının, işçi sınıfı ve tüm gelirli 
yurttaşlara , karşı kanlı diktatoryasıdır. 

MC'nin 
şlara
MC'nin 
şlara

faşizan girişimleri apaçık ortadadır, giz
lenmeyecek kadar açıktır. MC okullarda, fabrikalarda, 
hatta sokaklarda, çömezlerine anarşiyi 'körükletmiş 
bu arada ilerici yurtsever gençleri kurşunlatmış, 
yaptıklan, rezilce olaylan da devrimcilerin üzerine 
atarak, sıkıyönetime kapı açmak istemiştir. Bütiin 
bunları yapan MC ve onun temsil ettilli sermaye sı
nıfı elbette ücretlerin dondurulmasını isteyecek çalı
şanlara ne kadar az ücret öderse karlannın o kadar 
fazla olacallını hesaplayacaklardır. Biz işçiler olarak, 
ücretlerin dondurulmasını da kabulleniriz, ancak 
ücretler fiyatların önünde olur, kapitalizmin çelişkisi 
olan pahalılılla çare bulunursa. 

Kendisine Kendisine Kendis rahat zemin bulan burjuvazi kendi 
temsilcilerinin yapmış oldullu sendikalar yasasın
da da tedirgin görünmekte. Bunu da delliştirmek iste
mektedir. Bu yasanın dellişikli!!i ile işçilerin toplu 
sözleşme yapma hakkını elinden almak, tek silahı 
olan grevin ise teti!!ini kırarak patlamaz hale getirmek 
niyetindedirIer. Ama şunu da iyi bilmelidirlerki, işçi 
sınıfı kan döke döke burjuvazinin aldı!!ı bu hakları 
pek kolay kaptırmıyacak. Sendikalanyla, demekle
riyle tüm demokratik kuruluşlarla birlikte sonuna 
dek mücadele edecektir. Uzun mücadelesinde işçi 
sınıfı demokratik mevziler elde etmiştir, bu mevzi
leri korumak, hatta genişletme içinde bütün müttefik
leriyle mücadelesini sürdürecektir. 

• Faşizme karşı enkin bir öncü gücün işçi sınıfı 
olduğu açık. Ülkemizde de bir faşist tırmanmanın ol
duğuna göre tüm ilericilere, sosyalistıere ve )'urtsever
lere düşen görev nedir? 

Faşizme karşı en etkin gücün işçi sınıfı oldullu· 
nu, faşistler de çokiyi biliyor. Işçilerin arasına 
ajan provokatörlerin yerleştirip, milliyetçi, dinci 
duyguları körüklemek suretiyle örgütlü mücadeleyi 
engellemek, kısacası meydanı boşaltmak istemekte
dir. Bu oyunlara gelmernek için Sendikalar aktif 
görev yaparak işçilere faşizmin tehlıkelerini anlat· 
mak, dünyada .özellikle Hitler Almanyasında neler 
yaptı!!ını, dar gelirli yurttaşlara yoksulluktan başka 
birşey getirmiyecellini, faşizmle mücadelenin yönte
ni anlatmak gereklidir. Ayrıca sendikalar ve tüm 
ilerici demokratik kuruluşlar gücbirlillini yaparak faş

güçbirlilli yapmayı 
gelince sözde evet, icraatta 
güç birli!!ine, zira Halil 
vırlar bunun en somu t örnekleridir. 

• Goşisllerin, Maoculann 
tine ters akımların işçi sınıfına 
kapalı saldırılarını nasıl 
vazi bu saldırıları "solcul
linde göstermek istiyor, hatta 
lendiren bir takım ilericiler 
Tüm bunlara karşı Maocuları, 
içerisinde sayabilirmiyiz, 
sunuz? 

Goşistlerin, Maocuların 
sınıfımıza saldırılanndan 
yersizdir. Ülkemizde bunların 
Işçilerin yanında görünüp 
olumsuz eylemlere sürük
bilimine inanmış gerçek 
tamak ve onlann işçiler 
salllayıp burjuvaziye temin etmektir. 

Bu düşünceleri gerçekleşmediAinde, 
lere zarar veremediklerind
toplantılarını basıyor, 
devrimcileri yıldırma!!a. 
"sosyalist" diyorlar, ne 
tahlilde burjuvazi ile işbirli!!i 
fının örgütlü ve bilinçli 
kimselerdir. 

Burjuvazi Burjuvazi Bur Maocuların 
cular birbirine düştü" 
vanın takti!!i, bunları 
tecrite çalışmak. Kamuoyunu yanıltmaktır 
Burjuvazinin ve bazı 
gibi dellil. Sosyalistler 
düşmemiştir ve düşmeyecektir 
dediklerine yani goşistlere, 
biz solcu demiyor, sapık 
ters akımları gerçek sosyalist 
saflıktan başka bir şey olmaz. 

• Tüm bu gelişmeler karşısında 
neler söyleyebilirsiniz, gelecek

Tüm bu gelişmeler 
geleceAinden umutluyuz. 
bilimi doArultusunda 
nin, buna paralel goşistler, 
tüm ters akımları tecrit 
yolda emin adımlar atarak 
zararlar vererek ulaşacalıız. 




