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öldürmek suçu ndan komiser Mete Altan, polis me
muru Muhsin Bodur ve kardeşi Ali Naki özkan 
aleyhinde kamu davası açılmasını istedi. 

öte yandan, Atilla özkan'ın babası Hasan 
özkan'ın avukatı Gürkan Rişvano!!lu ile birlikte 
30 Ocak'ta Zeytinburnu noterine olay yerinde yap
tırdıklan tesbitle, iddia edildi!!i gibi herhangi bir 
çatışma olmadı!!ı kanıtlanıyordu_ Noter, "kapı ve 
camlarda kınk ve delik görmedi!!ini, duvarlarda da 
herhangi bir hasar ve delik olmadı!!ını" bildiriyordu_ 
Yine aynı gün noterlik tarafından ev sahibi Ahmet 
Cebeci'den alınan "şahadet beyanı" "dış�rdan_ 

çen polisler, odadaki Ali Naki özkan ve Mustafa 
Yapışka'n'ı da aynı şekilde teslim almışlardır. Bun
dan sorıra, özkan'a tekme ve tokatlarla vuran polis 
şefierinden Mete Altan'a özkan'ın da karşılık ver
mesi üzerine, hazırlıklı olan polis, silahSıZ olan Atilla 
özkan'a silahını boşaltarak onu öldürmüştür. Mete 
Altan, elleri havada duran iki gence de ateş etmiş ve 
Mustafa Yapışkan 'baca!!ından yaralanmış, A. Naki 
özkan'a atılan kurşun da Naki özkan'ın pantolonunu 
delip geçmiştir. O sırada can çekişmekte bulunan 
Atilla özkan ise eve iiren 8.10 polis tarafından tek
melenmiştir. 

ZEYTINIIURNU'NDA TUTUKLANANLARA IŞKENCE 
YAPıLDı 

hiçbir silah sesi duymadı!!ını, sokakta çatışma olma
dı!! ını, çatıdan ve di!!er evlerden herhangi bir silah 
sesi duymadı!!ını" açıklıyordu_ 

IŞKENCENIN HER ÇEŞIDI 

1 
CEZAEVINDEN YAPILAN AÇIKLAMA 

SAVCI PdLlSLER IçiN KAMU DAVASı AÇıLMASINI 
isTEDI 

Son olarak Toptaşı cezaevinde tutuklu bulunan 
yaralı Ali Naki özkan, Hasan Aksu ve Seyfi Cansu 
3 Şubat günü cezaevinden bir açıklama yaptılar. 

Bu sırada, daha önce Atilla özkan'm ve di�er 
bir arkadaşının silahını alan polis kapıya çıkıp havaya 
ateş etmiştir. Bunun amacı, Atilla özkan'ın ölümünü 
di!!er arkadaşlanna özellikle kardeşine yüklemek
tir. Bundan sonra, di!!er gençler Gayrettepe 1. şubeye 
götürülmuş ve orada zorla ve işkence ile polis tara
fından ifadeleri imzalatıimıştır. Bu arada, bütün 
tutuklulara, falakaya çekmek, tekme ve tokatla 
dövmek, iç organlanm sarsacak biçimde vurmak, 
kafalannı duvara vurmak, tırnak çekmek, ayaktan 
havaya asmak, uykusuz ve aç bırakmak, elektrik 
vermek, falakadan patlamış olan ayaklarda yanan 
sigara söndürmek gibi işkenceler yapılmıştır. 

• 
/ 

18 Ocak günü Atilla özkan'ın öldürülmesi 
ve üç gencin tutuklanmasıyla ilgili olarak, Adli Tıp 
raporundan sonra, Savcı'nın hazırladı!!ı talep, yaralı 
olarak tutuklanan gençlerin basma yaptıklan ve 
Hasan Aksu'ya işkence yapıldı!!ını kanıtlayan açık
lama, operasyonun üzerindeki kasıtlı esrar perdesini 
kaldırmaya başladı. 

ÇATıŞMA ÇıKTı MI? 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ,Adli Tıp ,Ftpstilüsü'
nün 67/481 numaralı otopsi raporu, Atilla özkan'ı 
öldüren kurşunların, iddia edildi�i �ibi Atilla özkan'a 
ve kardeşi Ali özkan'a' ait tabancalarla bir ilgisi 
olmadıilmı ortaya kOydu. Bu bulgunun üzerine, 
Zeytinburnu Cumhuriyet Savcısı, Atilla öZkan'l 

Açıklamada olay şu şekilde anlatılmaktadır: " 17 
Ocak Cumartesi günü Zeytinburnu Yenido!!an mahal
lesinde bir kahvede di!!er arkadaşlanyla birlikte 
bulunan Hasan Aksu, polis tarafından yakalanmış ve 
dövülmeye başlanmıştır. Hasan Aksu, götürüldü!!ü 
2. şubede aynı işkencelere u�ramış ve ismini dahi 
söylemekten çe)dnmiştir. Bunun üzerine, 7-8 arabaya 
doluşan motorize çelik yelekli polisler Hasan Aksu'yu 
alarak Zeytinburnu'na getirmiş ve ev ev, bakkal 
bakkal, kahve kahve, sokak sokak dolaştırarak zorla 
Hasan Aksu'nun kimli!!i ve oturdu!!u yer soru 1-
muştur. Hasan Aksu'nun evinin yakınındaki bakkal
dan 18 Ocak günü saat 11.30'da oturdu!!u evin 
adresi tesbit edilmiştir. Eve baskın yapmayı düşünen 
polis, aynı gün saat 12'den itibaren, evin yakınındaki 

, Y eşilçam, önünde iki tan� sivil pp lise davul , 
çaldırtar�\( baskın esnasında silah sesl�rini bWırrııa� .l 

. istemiştir. , 
Daha 'sonr� e�in kapısını çalan iki çelik yelek· 

li polis, kapıyı açan Atilla özkan'ı ellerini yukarı 
kaldırtarak teslim almıştır. Hemen arkadaki odaya ge-, 

Bu yüzden sai! ayak baş parmak tırnai!ı çekilen 
ve aya!!ında sigara söndürülen Hasan Aksu sakat 
kalmıştır. Hasan Aksu 31/1/1976 günü tedavi olmak 
için Haydarpaşa Numune Hastanesine gitmiş, fakat 
burada muayenesini yapan 12718 sicil no'lu Dr. Ali 
Fikri Ayhan: "mutlaka bir suçun var ki böyle ya
pılmıŞ, ben sana rapor vermem" demiş ve sadece 
bir reçeteyle ilaç yazmıştil'. 

Aynoa, gözaltına alınmasından itibaren 15 
. günü, aşap· bir sür� geQ�n, M\lstafa Yapışkan hala 

cezaevine getirilmemiştir. 
. Foto!!raflarda, Hasan Aksu'nun ayaklannda 

işkencelerden dolayı meydana gelen yaralar görül
mektedir. 
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Bu yüzden sai! ayak 
ve aya!!ında sigara söndürülen 
kalmıştır. Hasan Aksu 
için Haydarpaşa Numune 
burada muayenesini yapan 
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CEP 'NiN DiiSiisu . 
- .-

YALÇIN KVÇVK 

Herkesin birleştiği noku çok açık. Ancak açık olan nokunın 
sonuç ve vargılarının da açık olması gerekiyor. Zeytinburnu, Mal�tya ve 
Mardin operasyonları ile yükselen ve Olkü Ocakları'nda topl�nan. k�tll çete
sinin sergilenmesiyle gerileme gösteren faşizan tırmanma zınClrının gerek
çesinde herkes birleşiyor. Tırmanma zincirinde yer alan operasyonlar, kut
leleri h.:ıırlamayı amaçlıyor. Bütün bunlar, geniş yığınları, 12 Mart'ı da aşan 
yeni bir 12 Mart uygulamasına hazırlamak amacını güdüyor. Cephe, 
12 Mart'ı da aşan yeni bir uygulamayı yerleştirebilmek için geniş yığınları 
hazırlamak ihtiyacını duyuyor. Yeni uygulamalara yatkınlık sağlayabil
mek, dirençleri kırabilmek için bu tür bir tırmanış gerekli sayılıyor. 

Birleşilen nokta burası. Bu birleşme nokusının uzantıları ise şöyle: 
Faşizm özlemini duyanlar, faşizmin uygulayıcıları, planlarını gerçekleş
tirebilmek için, kütlelerin nabzını' hesaba katmak zorunluluğu ile karşı 
karşıya. Geniş yığınları nötralize edecek olaylar zinciri sahnelenmeden, 
faşizmi bütün çıplaklığıyla uygulamaya koymak mümkün olamıyor. Fa
şizmin klasik örnekleri sahnelenirken görüldüğü ve bilindiği gibi, dünyanın 
Iıer yanında, faşizm bile kütlelerin baskısını hesap dışı bırakamıyor. 

Cephe'nin düşüşünü sağ layacak anahtar burada yatıyor. Kuramsal 
olarak- doğru olan, Türkiye'nin yaşanan günlerinde de somut olarak doğru
lanıyor. Yalnızca Meclis aritmeıiğine dayanan hesapların sonuç vermeyeceği 
açıkça ortaya çıktı. Daha doğru bir deyişle, kütleleri harekete getirmeden 
Meclis aritmetiğinin çözülemeyeceği açıkça belli oldu. Cephe'nin düşüşü, 
Meclis aritmetiğinin çözümüne bağlı. Şu anda görünen başka bir yol yok. 
Ancak bu çözümü sağlamanın anahtarı da kütlelerin elinde. Faşizm hevesli
lerinin bile geniş yığınları ürküterek nötralize etmeye çalıştıkları bir zamanda, 
kütleleri harekete getirmeden, Cephe'yi düşürmenin mümkün olmadığı anlaş 11-
mış olmalı. 

Kütleleri harekete getirmenin gerekli nesnel koşulları mevcut. 
Cephe'nin ekonomik ve siyasal eylemleri, bu koşulları sağlamış durumda. 
Cephe'nin başı ne denli istatistik oyunlar",a başvurursa vursun, yaşamı 
pahalandırmasının kütlesel etkilerinden kurtulamıyor. Kurtulamadığını ve 
kurtulamayacağını bildiği için de terörünü artırmaktan geri kalmıyor. Terörü 
artırdıkça da kütlelerden soyutlanıyor. Soyutlandıkça da bir yandan terörü 
artırmak, diğer yandan da, iç \oe dış büyük sermayeye yeni ödünler vermek 
ihtiyacını duyuyor. jç ve dış büyük sermayeye verilen yeni ödünler de yaşa
mın daha da pahalanmasına yol açıyor. Cephe'de durum böyle. 

Fakat bu elverişli koşullara karşın, kütlelerin aktif direnişinden 
söz etmek mümkün değil. Bu durum, elverişli koşulların yanında elverişsiz 
koşulların da bulunduğunu gösteriyor. Burada da kütlesel hareketin temel 
niteliği bir kez daha oruya çıkıyor. Bugün Türkiye'de geniş halk yığın. 
larının Cephe partilerinden soyutlandığı çok açık. Ancak, .,urak devam eden 
soyutlanma kendiliğinden aktif direnişe dönüşmüyor. Dönüşmesine de imkan 
yok. Dönüşebilmesi için kütleleri aktif olarak harekete getirmek gerekli. 
Kütleleri, somut amaçlara do�ru harekete getirecek aktif girişimler gerekli. 
Elverişli olmayan durum da burada . 

Sermayenin Cephe Hükümeti'ne karşı olup sermayenin kendisine 
karşı olmamak. Böyle somut amaç olamaz. Böyle bir amaç etrafında kütle
leri aktif direnişe geçirmek mümkün olamaz. Son üç aydır Meclis aritmeıiği
ne dayalı girişimlerin kütlelerde gerekli yansımayı yaratmamasının bir nedeni 
burada. Sermayenin belirli kesitlerinin Cephe'nin katıksız destekleyicileri 
olmadığını görmek, yararlı ve gerekli. Ama sermayenin çeşitli kesitlerinin 
farklı Uktikleri benimsemiş olmalarının kütleler için fazla bir önemi yok. 
Yaşamın pahalanması biçiminde somutlaşan ve özünde sömürünün artması 
olgusu yatan Cephe Hükümeti'nin ekonomi politikasından, en büyük payı, 
Çukur vey. a Istanbul sermayesinin almış olması kütleler için hiç de önemli 

değil. Önemli olan sömürünün artması ve bunun sermaye sınıfının i,i olması. 
Geniş halk yığınları, karşılarında bireysel sermayedarları değil, sermaye 
sınıfını buluyor. Bu yüzden Cephe Hükümeti'ne karşı çıkılırken devamlı 
olarak sermaye sınıfının "iyiler" ve "kötüler" olarak kesitlere ayrılması 
ve bu ayrımın ön pl�na çıkarılması, yalnızca Cephe'nin işine yarıyor. Çünkü 
böyle bir ayrıma dayalı muhalefet, kütleler üzerinde pek az etki bırakıyor. 
Fazlası da olanaksız. 

Somut ve tutarlı amaçlar, kütleleri aktif bir direnişe getirmek için 
gerekli. Ancak hiç bir zaman yeterli değiL. Geniş yığınların her kesimine 
yayılan örgütsel bağlar oirrıauıkça, etmaçla( ni: ",adar SOiiiUt v: :utzr!: olursa 
olsun, kütlelerin aktif direnişini beklemek ham bir hayalden ötey� gideme7. 
Bugün asıl elverişsiz koşul da burada. Tersinden söylenecek olur;;;, sermaye 
için de, Cephe içi" de, tek ve önemli elverişli koşul burada. Sosyalısr orgut
leşme aşaması, gerekli düzeye ulaşmış olmaktan uıak. Sosyalist örgütlenme 
ilerliyor. Bunu sermaye .de, sermayenin Cephe Hükümeti de görüyor. Saldır
ganlığın artması, ve Cephe'nin dönüşü olmayan fakat durdurulması mümkün 
bir yola girmesi bununla da ilgili. Halk Partisi'nin girişimlerinin önem kazan
ması da bununla ilgili. 

Cephe'nin düşüşünde Meclis aritmetiğine dayalı hesaplarda bir aşa
ma daha geride bırakıldı. Bundan sonra Meclis aritmetiğini kütle hareketleri 
ile çözme aşaması başlıyor. Halk Partisi'nin böyle bir aşamaya girmesini bek
lemek gerek. Ancak her şeyi Halk Partisi'nden beklememek gerek. Sosya
listler, Cephe Hükümeti'nin düşürülmesini yalnızca Halk Partisi'nin omuz
larına yükleyemezler. Çünkü Cephe'nin düşüşü, Halk Partisi'nden de önce 
sosyalistlerin sorunu_ Sosyalistler, Cephe'nin düşüşünü sağlayacak kütle 
eylemlerini, sosyalist örgütlenmenin ileri düzeylere ulaşacağı bir zamana 
erteleyemezler. Çün' kü Cephe'nin düşüşünü sağlayacak eylemlerde ve en ön 
safta yer almadan, sosyalist örgütleşmeyi ileri düzeylere götürmek mümkün 
olmaz. 

Sosyalistler için bu iki gerek de yeterli ölçüde açık. Ama sol kenarda 
oturanlar ile sol kenarda oynayanlar için aynı ölçüde açık değil. Sol kenarda 
oturanlar, harekete geçmek için, Halk Partisi'nin başa geçtiği emin deniz
leri bekliyorlar. Bunlar, demokrasi mücadelesi ile sosyalizm mücadelesi 
arasında Çin Setti çekenler. Demokrasi için mücadele etmeyenlerin sos
yalizm için mücadele edemeyeceğini anlamayanlar. Sayıları gittikçe aza
lıyor. 

Sol kenarda oynayanlar için ise Cephe'nin düşüşü, yeteri ölçüde 
çekici değiL. Bunların itikatınca, Cephe Hükümeti ile olası bir Halk Partisi 
hükümeti arasında pek fark yok. Bu yüzden bunlar için "MC'ye Hayır" 
veya "MC Düşürülmelidir" kampanyaları gerekli ölçüde "devrimci" nitelik 
uşımaz. Bu çok bilmişlere göre Cephe'nin düşüşü için mücadele etmek, 
Halk Partisi'nin "kuyrukçuluğunu" yapmaktan farksız. Gerçekte ise, ha'lli 
üstün ilhamla olursa olsun, Cephe'nin düşüşünü sağlayacak eylemlerden yan 
çizmek, Cephe'nin kuyrukçuluğunu yapmaktan farksız. 

Cephe düşecek. Cephe'nin düşüşünün anahtarı, kütlelerin harekete 
getirilmesinde. Cephe Hükümeti'nin eylemleri, Cephe Partilerinin soyut
lanmasına yol açtı. Cephe Hükümeti'nin her yeni günü, kütlelerden daha çok 
soyutlanmasına yol açıyor. Ancak böyle bir sürecin varlığı, yeni maksimalist 
hesap ve stratejilere yol açmamalı. Ne kadar çok yıpranırsa o kadar büyük bir 
iktidar çoğunluğunu hesap ederek Cephe'nin düşüşünü çabuklaştırmakton 
kaçınmak en azından çok "devrimci" maksimalisı e�ilimler kadar tehlikeli. 
Bugün Cephe'nin oy çoğunluğunu yitirdiğine inanmak için gerekli göster
geler var. Bugün Türkiye'de Cephe Hükümeti'nin devamının herkes için 
yıpratıcı olmaya başladığını gösteren işaretler de var. Bu yüzden, hem Meclis 
aritmetiııine ' dayalı hesapları yavaşlaıan, hem de kütlelere başvurmayı ge
Ciktiren maksimalisı eğilimler, tehlikeli olduğu kadar da gereksiz. 

vargılarının da açık olması gerekiyor. Zeytinburnu, Mal�tya ve 
operasyonları ile yükselen ve Olkü Ocakları'nda topl�nan. k�tll 
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birleşiyor. Tırmanma zincirinde yer alan operasyonlar, kutkut
amaçlıyor. Bütün bunlar, geniş yığınları, 12 Mart'ı da aşan 

Mart uygulamasına hazırlamak amacını güdüyor. Cephe, 
aşan yeni bir uygulamayı yerleştirebilmek için geniş yığınları 

ihtiyacını duyuyor. Yeni uygulamalara yatkınlık sağlayabil
kırabilmek için bu tür bir tırmanış gerekli sayılıyor. 

nokta burası. Bu birleşme nokusının uzantıları ise şöyle: 
duyanlar, faşizmin uygulayıcıları, planlarını gerçekleş

kütlelerin nabzını' hesaba katmak zorunluluğu ile karşı 
yığınları nötralize edecek olaylar zinciri sahnelenmeden, 

çıplaklığıyla uygulamaya koymak mümkün olamıyor. Fa
örnekleri sahnelenirken görüldüğü ve bilindiği gibi, dünyanın 

faşizm bile kütlelerin baskısını hesap dışı bırakamıyor. 
e'nin düşüşünü sağ layacak anahtar burada yatıyor. Kuramsal 
olan, Türkiye'nin yaşanan günlerinde de somut olarak doğru

Meclis aritmeıiğine dayanan hesapların sonuç vermeyeceği 
çıktı. Daha doğru bir deyişle, kütleleri harekete getirmeden 

aritmetiğinin çözülemeyeceği açıkça belli oldu. Cephe'nin düşüşü, 
aritmetiğinin çözümüne bağlı. Şu anda görünen başka bir yol yok. 

çözümü sağlamanın anahtarı da kütlelerin elinde. Faşizm hevesli
yığınları ürküterek nötralize etmeye çalıştıkları bir zamanda, 
getirmeden, Cephe'yi düşürmenin mümkün olmadığı anlaş 11-

harekete getirmenin gerekli nesnel koşulları mevcut. 
ekonomik ve siyasal eylemleri, bu koşulları sağlamış durumda. 

ne denli istatistik oyunlar",a başvurursa vursun, yaşamı 
kütlesel etkilerinden kurtulamıyor. Kurtulamadığını ve 
bildiği için de terörünü artırmaktan geri kalmıyor. Terörü 

kütlelerden soyutlanıyor. Soyutlandıkça da bir yandan terörü 
yandan da, iç \oe dış büyük sermayeye yeni ödünler vermek 

duyuyor. jç ve dış büyük sermayeye verilen yeni ödünler de yaşa
pahalanmasına yol açıyor. Cephe'de durum böyle. 

bu elverişli koşullara karşın, kütlelerin aktif direnişinden 
mümkün değil. Bu durum, elverişli koşulların yanında elverişsiz 

bulunduğunu gösteriyor. Burada da kütlesel hareketin temel 
daha oruya çıkıyor. Bugün Türkiye'de geniş halk yığın. 

partilerinden soyutlandığı çok açık. Ancak, .,urak devam eden 
kendiliğinden aktif direnişe dönüşmüyor. Dönüşmesine de imkan 

Dönüşebilmesi için kütleleri aktif olarak harekete getirmek gerekli. 
amaçlara do�ru harekete getirecek aktif girişimler gerekli. 
durum da burada . 

Sermayenin Cephe Hükümeti'ne karşı olup sermayenin kendisine 
Böyle somut amaç olamaz. Böyle bir amaç etrafında kütle

geçirmek mümkün olamaz. Son üç aydır Meclis aritmeıiği
girişimlerin kütlelerde gerekli yansımayı yaratmamasının bir nedeni 

Sermayenin belirli kesitlerinin Cephe'nin katıksız destekleyicileri 
görmek, yararlı ve gerekli. Ama sermayenin çeşitli kesitlerinin 

Geniş halk yığınları, karşılarında bireysel sermayedarları 
sınıfını buluyor. Bu yüzden Cephe Hükümeti'ne 
olarak sermaye sınıfının "iyiler" ve "kötüler" olarak 
ve bu ayrımın ön pl�na çıkarılması, yalnızca Cephe'nin 
böyle bir ayrıma dayalı muhalefet, kütleler üzerinde 
Fazlası da olanaksız. 

Somut ve tutarlı amaçlar, kütleleri aktif 
gerekli. Ancak hiç bir zaman yeterli değiL. Geniş 
yayılan örgütsel bağlar oirrıauıkça, etmaçla( ni: ",adar 
olsun, kütlelerin aktif direnişini beklemek ham bir 
Bugün asıl elverişsiz koşul da burada. Tersinden söylenecek 
için de, Cephe içi" de, tek ve önemli elverişli koşul 
leşme aşaması, gerekli düzeye ulaşmış olmaktan uıak
ilerliyor. Bunu sermaye .de, sermayenin Cephe Hükümeti 
ganlığın artması, ve Cephe'nin dönüşü olmayan fakat 
bir yola girmesi bununla da ilgili. Halk Partisi'nin girişimlerinin 
ması da bununla ilgili. 

Cephe'nin düşüşünde Meclis aritmetiğine dayalı 
ma daha geride bırakıldı. Bundan sonra Meclis aritmetiğini 
ile çözme aşaması başlıyor. Halk Partisi'nin böyle bir 
lemek gerek. Ancak her şeyi Halk Partisi'nden beklememek 
listler, Cephe Hükümeti'nin düşürülmesini yalnızca 
larına yükleyemezler. Çünkü Cephe'nin düşüşü, Halk 
sosyalistlerin sorunu_ Sosyalistler, Cephe'nin düşüşünü 
eylemlerini, sosyalist örgütlenmenin ileri düzeylere 
erteleyemezler. Çün'Çün'Çün
safta yer almadan, sosyalist örgütleşmeyi ileri düzeylere 
olmaz. 

Sosyalistler için için bu iki gerek de yeterli ölçüde 
oturanlar ile sol kenarda oynayanlar için aynı ölçüde 
oturanlar, harekete geçmek için, Halk Partisi'nin 
leri bekliyorlar. Bunlar, demokrasi mücadelesi ile 
arasında Çin Setti çekenler. Demokrasi için mücadele 
yalizm için mücadele edemeyeceğini anlamayanlar. 
lıyor. 

Sol kenarda oynayanlar için ise Cephe'nin 
çekici değiL. Bunların itikatınca, Cephe Hükümeti 
hükümeti arasında pek fark yok. Bu yüzden bunlar 
veya "MC Düşürülmelidir" kampanyaları gerekli ölçüde 
uşımaz. Bu çok bilmişlere göre Cephe'nin düşüşü 
Halk Partisi'nin "kuyrukçuluğunu" yapmaktan farksız. 
üstün ilhamla olursa olsun, Cephe'nin düşüşünü sağlayacak 
çizmek, Cephe'nin kuyrukçuluğunu yapmaktan farksız. 

Cephe düşecek. Cephe'nin düşüşünün anahtarı, 
getirilmesinde. Cephe Hükümeti'nin eylemleri, Cephe 
lanmasına yol açtı. Cephe Hükümeti'nin her yeni günü, 
soyutlanmasına yol açıyor. Ancak böyle bir sürecin 
hesap ve stratejilere yol açmamalı. Ne kadar çok yıpranırsa 
iktidar çoğunluğunu hesap ederek Cephe'nin düşüşünü 
kaçınmak en azından çok "devrimci" maksimalisı 
Bugün Cephe'nin oy çoğunluğunu yitirdiğine inanmak 



SANAyi BAKANLIGI'N 

AET RAPORUNU 

ACIKLıYORUZ 
ORTAK PAZAR "UYGULAMASI GEREK DIŞ 

TIcARETIMIzDE GEREKSE SANAyıMIZDE BIR 

ÇOK MENFI TESIRLER ORTAYA ÇıKARMıŞ 

BULUNMAKTADıR" 

"BAKANlıK OLARAK BU IKI RAPORU (ECEv1T 
DÖNEMI RAPORLARI) BENIMSEDICIMlzl 
BELIRTEREK BAKANlıK GÖRÜŞÜMÜZÜ AYRı

CA BILDIRMEKTEvtZ" 

"INGILTERE'YE KARŞI ALINAN MlSILLEME 
KARARI UYGULAMA SAFHASINA KONULMA
MıŞTIR" 

Abdülkerim Doğru AET'ye karşı mı? 

Ortak Pazar'la ilişkiler sorunu gide
rek kamuoyunda daha· çok tartışılır 
olmaya başladı. Sosyalistlerin başından 
karşı çıktığı Ortak Pazar'a, geçmişte 
yandaş olanlar, Ortaklığın yarardan çok 
zarar getirdiğini nihayet anlıyor. 

Son olarak Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Ortak Pazar'la ilgili bir rapor 
hazırladı. Raporda "geçiş döneminin ilk 
üç yıllık (1973-1975) uygulaması gerek 
dış ticaretimizde gerekse sanayiimizde 
bir çok menfi tesirler ortaya çıkarmış 
bulunmaktadır." deniliyor. 

Ecevit Hükümeti zamanına atıfta 
bulunulan raporda "_ .. _1974 yılında 
DPT'de kurulan ve çalışmalarını 3 ay 
kadar sürdürdükten sonra hazırladığı 
Özel Ihtisas Komisyonunun Raporunda 
da belirtilen teklifler ile Ticaret Ba
kanlığı tarafından detayına inilerek ha
zırlanan raporda ileri sürülen teklifler 
de gerçekleri yansıtmaktadır. Bakan
lık olarak bu iki raporu da benimsedi
ğimizi belirterek Bakanlık görüşümüzü 
ayrıca bildirmekteyiz." biçiminde bir 
ifadeye yer veriliyor. 

ORTAK PAZAR TORKİYE'NIN 
REKABET OLANAKLARıNı 

KISITUYOR 

Ortak Pazar Türkiye çıkışlı sanayi 
ürünlerine sıfır gümrük uyguluyor. Diğer 
bir deyişle bu ürünler, Ortak Pazar 
ülkelerine gümrüksöz girebiliyor. Rapor
da "gümrük muafiyeti uyguladığı ürün
lerin ekserisi esasında bugün için top
lulukla rekabet imkanları bulunmayan
ları teşkil etmektedir." deniliyor. 

Nitekim pamuk iplikleri, pamuklu 
dokuma ve makina halılarında Ortak 
Pazar Türkiye'ye ödün vermiyor. Bunlar 
Türkiye'nin gerek fiyat ge\rekse kalite 
yönünden, Topluluk ülkeleriyle rekabet 
edebileceği ve önemli ölçüde ihraç 
potansiyeli bulunan {jrünler. 

Örneğin, 1975 yılında pamuk ipliği 
üretim kapasitesi, 405 bin ton, yurtiçi 
talep ise 172 bin ton olarak belirleniyor. 
Bu durumda bu üründe ihraç potansi
yeli 233 bin ton olmasına karşın ihracat 
30 bin tonu geçmiyor. 
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Pamuklu dokumada da durum pa
muk ipliğinden farklı değiL. Bu üründeki 
ihraç kapasitesi 1975 de 116 bin ton. 
Ortak Pazar ise yalnızca 1290 ton için 
muafiyet tanıyor. 

INGILTERE'YE MlSILLEMEYI 
UYGULA YAMA YAN 

MI LLlvETÇI LER 

Iş bu kadarla kalmıyor. ingil
tere 1975 Aralığından bu yana Tür
kiye çıkışlı pamuk ipliğine mikt"r kı
sıllaması uyguluyor. Türkiye'nin kısıt
lamanın kaldırılması yönündeki çaba
ları sonuç vermedi. Bunun üzerine 
Türkiye misiilimeye karar verdi ve 
polietilen sentetik kauçuk, loderler v.b. 
ürünlerle sembolik olmak kaydıyla mik
tar kısıtlamasına yöneldi. 

Sanayi Bakanlığı raporunda "in
giltere'ye karşı alınan misilleme kara-

"ÖZEL SEKTÖRLE YAPILAN TE
MASLARDA EN BÜYÜK KURULUŞ
TAN KÜÇÜK BIR FIRMAYA VARıN
CAYA KADAR AET REKABETINI 
DIKKATE ALARAK HERHANGI dD
Di HAZıRlıK ÇAlıŞMASıNıN YA
PILMADlCI MÜŞAHEDE EDILMI Ş

·TIR." 

rı uygulama safhasına konulmamıştır." 
deniliyor. Uzun çabalar sonucu sembo
lik mahiyette alınan ve devletin itiba
rını ortaya koyan bir karar, uygulamaya 
geçemiyor. Milliyetçiliği kendinden 
menkul MC iktidarı devletin itibarını 
korumada acze düşüyor. 

DICER ÜLKELERE SACLANAN 
ELVERIşLI OLANAKLAR 

Türkiye, Ortak Pazar'la tam üye 
olmaya yönelik bir ilişki içinde. Kağıt 
üzerinde tam üyelik 1995 de gerçek
leşecek. Bu nedenle Türkiye Ortak 
Pazar ilişkileri, Yunanistan hariç diğer 
üçüncü ülkelerden farklı bir düzeyde 
olmak durumunda. 

Ancak, Ortak Pazar Türkiye'ye 
karşı aleyhte ayrıEalık uyguluyor. Örtıe
ğin pamuk ipliğinde, Yugoslavya, Pa
kistan ve Kolombiya gibi üçüncü ülkeler
le Yunanistan'a gümrük muafiyeti tanı
nırken, Türkiye'ye bu olanak sağ
Ianmıyor. Domates salçasındaki durum 
da pamu" ipliğinden farklı değiL. Son 
yıllarda hızla artan salça üretimi ve 
bu alanda yeni yatırımlara yöneliş, 
önemli bir ihraç potansiyeli yarattı. 
1972 yılında 17 bin ton olan domates 
salça sı üretim kapasitesi 1975 de 197 
bin tona ulaştı. 

Bu üretim kapasitesi için Ortak 
Pazar ülkeleri önemli bir pazar. Ancak 
Topluluk, uyguladığı gümrük vergisiy
le Türkiye çıkışlı domates salçası 
ithalatını hemen hemen olanaksızlaş
tırdı. Buna karşın Türkiye ile aynı 
durumda bulunan Yunanistan'a sıfır 

. gümrük uyguluyor. Portekiz ve ısrail 
gibi üçüncü ülkelere Türkiye'den çok 
daha fazla ödün verilmiş durumda. 

SORUN YARATACAK YATıRıMLAR 
;< VE DıŞA BACIMLlUK 

Türkiye'nin pamuk ipliği ihracatına 
ödün veri Imeyip kısıtlama getirilirken, 
Türkiye tekstil alanındaki yatırımlar 
için, bu mallardaki ihracatının iki 
katı değerinde tekstil makinası ithal 
ediyor. 

Sanayi Bakanlığının raporunda bu 
durum aşağıdaki tabloyla açıklanıyor: 

rekçesiyle teşvik belgesi de alınarak 
gerçekleştirilen yatırımların ürünleri ne
reye ihraç olacak? Bu soru kesinlikle 
yanıtsız kalmaya mahkum. Domates 
salçasına yapılan yatırımlar da aynı 
akıbete uğrayacak. i hraç güvencesiyle 
yapılan yatırımlar, elde büyük stokla
rın kalmasıyla sonuçlanacak. 

ÜYELICE HAZIR OLMAYAN 
SERMA YE SıNıFı 

Sanayi Bakanlığı raporunda ''Bu
gün kamu kesiminin AET (Ortak Pazar) 
ile ilgili hazırlıklara başladığı söylefl
se dahi, özel kesim için durumun 
aynı olduğu söylenemez. Özel sek
törle yapılan temaslarda en büyük 
kuruluştan küçük bir firmaya varıncaya 
kadar AET rekabetini dikkate alarak 
her hangi ciddi bir hazırlık çalışma
sının yapılmadığı müşahede edilmiştir . 
Durum böyle olunca 1981 yılından 
sonra sanayi mamullerini üreten fir
malar, dış 'rekabet şartlarından dolayı 
durumun ciddiliğini idrak etseler dahi, 
bunların ürettikleri mal grubu korun
ma listesi denilen 22 yıllık listeye 
aktarılamıyacaktır." deniliyor. 

Raporda belirtilenler her hangi bir 
yorumu gerektirmeyecek kadar açık. 
Sermaye sınıfının meydanı boş boş 
bulan, mangaıda kül bırakmayan takımı 
Ortak Pazar'la rekabet edebilecek dü
zeyde bir sanayie sahip olduklarını 
yayınladıkları bildirilerle kamuoyuna 
duyuruyorlar. Özellikle ızmir'li ayağı 

Tekstil Makinalıhalatl(TL) Pamuk Ipli!!i ve Dokumalhracatl(TL) 

1970 181 200 000 
1971 211 300 000 
1972 701 000 000 
1973 1 702 700 000 

Tablonun açıklıkla ortaya çıkardığı 
diğer önemli nokta ise tekstil alanında
ki gelişkinliğin altında nasıl bir dışa 
bağımlılığın yattığıdır. Sözde ihraç ge-

109 336 849 
318 860 497 
489 712 235 
866 680 217 

yerden kesik kapkaççılar bu tür beyan
ları ideolojik amaçlarla veriyor. Dev
letin resmi makamları ise gerçekleri tüm 
çıplaklığı ile dile getiriyor. 
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muk ipliğinden farklı değiL. Bu üründeki 
ihraç kapasitesi 1975 de 116 bin ton. 
Ortak Pazar ise yalnızca 1290 ton için 
muafiyet tanıyor. 

INGILTERE'YE MlSILLEMEYI 
UYGULA YAMA YAN 

MI LLlvETÇI LER 

Iş bu kadarla kalmıyor. ingil
tere 1975 Aralığından bu yana Tür
kiye çıkışlı pamuk ipliğine mikt"r kı
sıllaması uyguluyor. Türkiye'nin kısıt
lamanın kaldırılması yönündeki çaba
ları sonuç vermedi. Bunun üzerine 
Türkiye misiilimeye karar verdi ve 
polietilen sentetik kauçuk, loderler v.b. 
ürünlerle sembolik olmak kaydıyla mik
tar kısıtlamasına yöneldi. 

Sanayi Bakanlığı raporunda "in
giltere'ye karşı alınan misilleme kara-

"ÖZEL SEKTÖRLE YAPILAN TE
MASLARDA EN BÜYÜK KURULUŞ
TAN KÜÇÜK BIR FIRMAYA VARıN
CAYA KADAR AET REKABETINI 
DIKKATE ALARAK HERHANGI dD
Di HAZıRlıK ÇAlıŞMASıNıN YA
PILMADlCI MÜŞAHEDE EDILMI Ş

·TIR." 

rı uygulama safhasına konulmamıştır." 
deniliyor. Uzun çabalar sonucu sembo
lik mahiyette alınan ve devletin itiba
rını ortaya koyan bir karar, uygulamaya 
geçemiyor. Milliyetçiliği kendinden 
menkul MC iktidarı devletin itibarını 
korumada acze düşüyor. 

DICER ÜLKELERE SACLANAN 
ELVERIşLI OLANAKLAR 

Ancak, Ortak Pazar Türkiye'ye 
karşı aleyhte ayrıEalık uyguluyor. Örtıe
ğin pamuk ipliğinde, Yugoslavya, Pa
kistan ve Kolombiya gibi üçüncü ülkeler
le Yunanistan'a gümrük muafiyeti tanı
nırken, Türkiye'ye bu olanak sağ
Ianmıyor. Domates salçasındaki durum 
da pamu" ipliğinden farklı değiL. Son 
yıllarda hızla artan salça üretimi ve 
bu alanda yeni yatırımlara yöneliş, 
önemli bir ihraç potansiyeli yarattı. 
1972 yılında 17 bin ton olan domates 
salça sı üretim kapasitesi 1975 de 197 
bin tona ulaştı. 

Bu üretim kapasitesi için Ortak 
Pazar ülkeleri önemli bir pazar. Ancak 
Topluluk, uyguladığı gümrük vergisiy
le Türkiye çıkışlı domates salçası 
ithalatını hemen hemen olanaksızlaş
tırdı. Buna karşın Türkiye ile aynı 
durumda bulunan Yunanistan'a sıfır 

. gümrük uyguluyor. Portekiz ve ısrail 
gibi üçüncü ülkelere Türkiye'den çok 
daha fazla ödün verilmiş durumda. 

SORUN YARATACAK YATıRıMLAR 
;< VE DıŞA BACIMLlUK 

Türkiye'nin pamuk ipliği ihracatına 
ödün veri Imeyip kısıtlama getirilirken, 
Türkiye tekstil alanındaki yatırımlar 
için, bu mallardaki ihracatının iki 
katı değerinde tekstil makinası ithal 
ediyor. 

Sanayi Bakanlığının raporunda bu 
durum aşağıdaki tabloyla açıklanıyor: 

rekçesiyle 
gerçekleştirilen 
reye ihraç 
yanıtsız 
salçasına 
akıbete 
yapılan 
rın kalmasıyla 

ÜYELICE 

Sanayi 
gün kamu 
ile ilgili 
se dahi, 
aynı 
törle 
kuruluştan 
kadar 
her hangi 
sının yapılmadığı 
Durum 
sonra 
malar, 
durumun 
bunların 
ma listesi 
aktarılamıyacaktır." 

Raporda 
yorumu 
Sermaye 
bulan, 
Ortak 
zeyde 
yayınladıkları 
duyuruyorlar

Tekstil Makinalıhalatl(TL) Pamuk Ipli!!i 

1970 181 200 000 
1971 211 300 000 
1972 701 000 000 489 



"GELDıel FARZEDILSE DAHI VA
BANCI SERMAYEYE DAVALI BIR 
SANA VILEŞME KALKıNMA PLAN 
VE PROGRAMLARIMlZDA ÖNGÖ
RÜLEN MILLI SANA VIIN KENDINE 
HAS BiR BıÇiMDE GELIŞMESINE 
ENGEL TEŞKIL EDECEKTIR." 

Ortak Pazar ülkeleri özellikle Al
manya; Türkiye'ye sermaye ihraç etmek 
istiyor. Halka teorisi olarak bilinen bu 
olgunun gerçekte ne anlama geldiği 
Vürüyüş'te pek çok kez çeşitli yönle
riyle açıklandı. Alman Büyükelçisi ise 
işin içindeki gerçeği TüSIAD toplan
tısında belirtti. Almanya Türkiye'yi 
geleceğin büyük pazarı olarak görüyor. 

Sanayi Bakanlığı raporu Ortak 
Pazar sermayesini şöyle değerlendiri
yor. "Geldiği farzediise dahi yabancı 
sermayeye dayalı bir sanayileşme Kal
kınma Plan ve programlarımızda öngö
rülen milli sanayiin kendine has bir 
biçimde gelişmesine engel teşkil ede
cektir." 

Raporda Ortak Pazar sermayesinin 
Türkiye'ye gelebilmesi için elverişli 
şartlar istemesine de değiniliyor. "6224 
sayılı Vabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu Avrupa ülkelerindeki emsal kanun
lara nazaran en liberal d urumdadır." 
"Bu durum dikkate alınmadan son 
zamanlarda Türkiye AET Karma Par
lamento Komisyonu toplantılarında bil
hassa Batı Almanyalı parlamenterler 
tarafından yabancı sermayeye engeller 
çıkarıldığı ileri sürülerek mevzuatın ken
di lehlerine iyileştirilmesini istemekte
dirler." 

Burada Türkiye Almanya Ekono
mik Işbirliği Komitesi birinci toplan
tısının gündemindeki ilk maddeyi hatır
lamakta yarar var. Bu toplantıda Al
man sermayesinin Türkiye'ye gelmesi 
için daha iyi şartlar yaratılması görü
şüldü. Komite çalışmalarını sürdürüyor 
ve işin ilginci Almanya Türkiye'yi 
sömürme istemlerini tüm açıklığıyla 
dile getiriyor. 

SONUÇ 

Raporun genelinden çıkan sonuç, 
Cephe iktidarını oluşturan her bir 
partinin kendi başına buyruk dav
ranması. Raporda önerilen iyileştirme
leri gerçekleştirmek için Katma Pro
tokolun yürürlükten kalkması gereki
yor. Sanayi Bakanlığı bu protokol
daki pek çok maddenin iptalini rapor
da açıkca istiyor. 

Ortak Pazar'la ilişkilerin sürdürül
mesini isteyen tek bakanlık Dışişleri. 
Ticaret Bakanlığı ve DPT gibi konuyla 
ilgili bakanlık ve kuruluşlar her fırsat
ta karşıtlıklarını açıklıyorlar. Dışişleri 
ise ilişkiyi sürdürmede ısrarlı. AP' ii 
bakanlar da Dışişlerinin yanında yer 
alıyor. Rapor ise, MSP'nin konuya 
ilişkin görüşlı:rini ortaya koyuyor, 
MSP'nin kurnazca oynamak istediği 
oyunun ardında Ortadoğu'nun müslü
man ülkelerine açılma yatıyor. MSP 
halka teorisinin Ortadoğu halkasının 
geçerliğine inanmıyor. 

c ÜTCESi YA DA 
-

SONUN BASLANGICI 

Büyük sermayenin tüm mevcu t 
çarpık ve gerici ekonomik-politik il;ıti

,yaç ve özlemlerini çerçeveleyen 1976 
mali yılı rutçesi 21 oy farkla kapul 
edildi. 

haftanın Çarşamba günü 
sabah saatıerinde yapılan oylamada CHP 
ve DP'liIerin oylaıı 20S'de kalırken 
bal!ımsızlar destel!indeki MC 229 oy 
sal!ladı. 

Bugüne kadar MC 'nin trapez sahne
sinde ulaşabildil!! en üst nokta 229 ... 

Ancak bu nokta, sal!ın çıl!ırtkan
Iıl!ını yaptıl!ı gibi gerçek bir "Zafer" 
noktasını simgelemekten uzak. Hızını 
demokrasi düşmarılıllından, sınıf tahak
kümünden alan bir hareketlilil!in, Millet 
Meclisinin aritmetiksel tablosuna yansı
yan en uç noktası. Elbette bu, MC 'nin 
bu noktadan dil!er halkalara atlamaya 
yeltenmeyecel!i arılamında del!i\. 

Hiç del!i1se orada tutunup kalmayı 
deneyecek. Bütün burılan, MC'den çok, 

-

demokratik ilerici güçlerin kararlı ve 
inançlı mücadeleleri saptayacak. 

Bütçenin meclislerde görüşülmesi 
sırasında açıkça görülmüştür ki, karşı
da, işine geldil!ini de demokratik 
güçleri bölücülükle suçlayan ve fakat 
Türkiye'deki saflaşmayı kendi sözlül!ü
ne dahil etmek zorunda kalmış bir 
egemen güçler koalisyonu vardır ve ne 
hukuka ne anayasaya kulak asmamak· 
tadır. 

Siyasal sözlÜl!ü. "Aman bizi yık· 
mayın diye size yalvaracak delliliz" 
kabilinden ilkel sataşmalarla zengin
leşen cephe başı'nın yönetiminde Tür
kiye bir hafta daha geçirmiştir. 

229 VE SONRASı"'. 

A ncak belli bir süre için de olsa 
cephe 'ye nefes aldıran bütçe oylaması
nı izleyen gelişmeler ilginçtir. 

Oylamayı izleyen günlerde özellik-

Sonunda Sabati Ataman hayal kırıklığ i yarattı! Oysa o ünlü konuş
masından sonra pek yükselivermişti kimilerinin nazarında. Sabati Ataman'ı 
Hayrettin Erkmen'i "arayanlar" pek memnunlardı bu vuslaııan. Sonunda 
sermaye kendilerini mahçup çıkarmamıştı işte. "Gerçekçi", "liberal" , 
"demokrat" ve kimilerine göre de "bir zamanların sosyalisti" sesler çıkmıştı 
AP'nin, sermayenin içinden. 

YÜRÜYÜŞ baştan beri söyledi. Karaman'ın koyunundan önce 
Ataman'ın oyunu ortaya çıktı. Menşevikler şaşırdılar. Daha sonra pek yücelt
tikieri Ataman'a saygısızlık ctmeye başladılar: Ataman oyuna mı gelmişti? 
Kim kazandırmıştı onu? "Gerçekçi ses" , "akıllı ses" bu oyunlara nasıl 
gelmişti? 

Kimileri Ataman'a peşin ödeme yaptılar. Kavga gürültü dolayısıyla 
Ataman'ın konuşamadığı gecenin sabahında Ataman'ın konuşmasını öven 
yazılar yazdılar. Ama Ataman ertesi gün malı müşteriye ıeslim etmedi. Onları 
mahçup etti. Ataman'ın yerine Seyfi Özıürk ya da bir başka "müfrit AP'li" 
konuşsa idi ne söyleyecekıi Ataman'dan farklı? 

. Ataman, "milliyetçi cephe" ibaresine bile tahammülü olmadığını 
söyledi. Çünkü hükümet, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti imiş, cephe denme· 
meliymiş vb. Meclisteki kavgayı da "alçakça bir ıecavüz" olarak niıeleyip 
hayranlarına dişlerini gösterdi. Bol bol "ımralı şehitlerinden" bahsetti. 

Demirel "imralı şehitleri" ıemasını kendi dışındakilerin daha iyi 
kullanacaklarını biliyor. Bunu kullanmak üzere de Aıaman ve benzerlerini 
kullanıyor. Ataman da, bunlara karşılık, Türkiye'nin menşeviklerini kulla
nıyor. Mesele bundan ibaret. 

Ama doğrusu Ataman kendi çapında iyi eğlendi. Kimilerini dörı 
dörtlük bir biçimde "dolmuşa bindirdi" Bizden ıebrik cımesi. .. 

le TRT'de girişilen işlemler rastlantı 
olmaktan uzaktır. 

Cumhurbaşkanının onayı ve bir 
"Şiddet-i tasmim" ile TRT Genel 
Müdürlüllüne yayılan Ş aban 'Iık hemen 
sonra taktik bir sessizlille girmiş ve 
kendisine güç veren MC'nin oy tartısını 
beklemeye koyulmuştu ... 

Nitekim 229'u muştulayan gecenin 
sabahında TRT'de yollun bir kıyım 
harekatına girişiidi. Günahları "Sal!. 
cıyım" demiyecek kadar solculuk olan 
bazı görevlilerin taşraya sürgün emir
leri çıkanldı. Amaç, sözü edilen kişi
lerin istifaya zorlanmalarıydı. Televiz
yonun yönetim mevkilerindeki şefier, 
işleriyle hiç uygun olmayan diller 
hizmet dallarında istihdam edilmek üze
re çeşitli illere dal!ıtılacaklar, onlar da, 
istifaya mecbur olacaklardı. Böylece 
yeni kadrolar açılacak, bu kadrolara 
sicnil faşist unsurlar yerleştirilecekti... it 
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SOL GÖSTERip 
SAt; VURAN CHP 

eHrlilu • Artırmıı Onlarda Kaldı 

Çiftçilerin' vergiden muaf kazançlannın CHP miUetvekillerinin 
önemli bir kısmının da oylanyla 30 binden 90 bine çıkanlmasının, demokra
tik sol anlayışıyla ne denli baRdaştlRı tartışmalara neden oluyor. Yasa öneri· 
sinin Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında CHP'li milletvekilleri, başlarında 
grup başkanvekilieri olmak üzere muafiyet sınınnı yükseltmek için adeta 
birbirleriyle yanştılar. öneri yanşı 150 bin liraya kadar yükseldi. Sonunda 
90 binde baıılandı. 

Konunun, tartışmalara yol açması ve "bu ne biçim demokratik sol" 
sorusuna neden olması, CHP grup başkanvekillerini çalınan minareye kılıf 
uydurmaya zorladı. Ali Nejat ölçen'le Hayrettın Uysal, basına bir açıklama 
yaparak 90 bin liranın ancak 36 bininin çiftçinin elinde net gelir olarak 
kaldlRm� bunun da altıncı dereceden bir memurun maaşına eşdeRer oldu!!u· 
nu belirttiler: Bu açıklama Ise arıcak TRT katında inandırıcı olabildi ve o 
günkü haber bülteninde yer aldı. Ertesi günkü basın da açıklamayı yeterince 
ciddi bulmamili olacak ki habere tek satırla bile yer vermedi. 

Gerçekten de açıklamanın inandıncı bir yönü yoktu. Her şeyden 
önce, günümüzde telif eserler dahi ancak 10 bın liralık bır muafiyetten yarar· 
laruyor. Kaldı ki 36 bin lira yıllık geliri olduRu öne sürülen altıncı dereceden 
memur, 47 bin 520 liralık yıllık brüt gelir üzerinden vergi ödüyor ve diRer 
kesintilerle beraher eline yılda net 30 bin lira geçiyor. 

Grup başkanvekillerinin açıklaması bazı CHP'Ii parlamenterleri 
dahi tatmin edemedi. Nitekim tanm konulannda uzman, ayrıca çiftçi kö· 
kerıli olan Prof. Ziya Gökalp Mülayim, Yankı Dergisine verdiRi demeçte 
"milyonlarca Işçi ve memur sadece 5 bin liralık muaflıktan yararlanırken, 
çiftçilerln 30 bin liralık muaflıktan yararlanması zaten adaletsiz bir durum· 
du. Bunun 90 bin liraya çıkarılması Anayasa'daki vergi adaleti ilkesini çok 
önemli bir biçimde zedelemiş olmaktadır." dedikten sonra "Demokratik 
sol görüşlere inanan bır CHP senatörü olarak grup yetkililerine görüşlerimi 
anlatmaya çalıştım, fakat başanlı olamadım." diye ekliyor. Aynca senatör 
Mülaylm 90 bin liradan çiftçinin net gelirinin, grup başkanvekilierinin iddia 
ettiRi gibi 36 bin deRil 45 bin lira olduRunu da belirtiyor. 

Evet. İşte yannın umudu iddiasındaki "demokratik sol" görüşlü 
CHP 'nin acıklı durumu. Daha parlamenterlerini demokratik sol anlayışında 
birleştiremeyen CHP bir de halkı bu görüşler doRrultusunda birleştirmeye 
kalkıyor! 

MC'NIN IZDÜŞÜMÜ ... 

BOYLE SOSYAL 
DEMOKRASiLER DE VAR 

Brunal: Sosyal Demokr",i Ders; 

Almanya, son üç yıldır sosyal demokrasinin yıldızının parIatıldıRı 
bir ülke. Almanya'mn sosyal demokrasisi başka ülkelere örnek olarak göste· 
rilir hep. Bu örneRi kabullenen başka ülkelerin sosyal demokrat örgütleri de 
var. 

Batı Alman Sosyal demokrasisinin ilginç özelliRi, iktidardaki parti 
olarak, 100.000 kişiyi, son beş yıldaki geçmişine dayanarak solcu olmadıRını 
belgelemek zorunda bırakması. Belirli bir kıdem üzerinde çalışan tüm devlet 
memurları, öRretmenler, aydınlar, üniversite üyeleri sosyalist olmadıklannı 
ispatlamak zorundalar. 

örneRin bir bilim adamı bir yerde işe girecek. Bu kişinin, en başta, 
son beş yılda çalıştlRı her ülkenin ilgili kurumundan bazı belgeleri tamamla· 
mış olması gerekiyor. Politik açıdan "olumlu" ve "zararsız" ise işe alınıyor. 
"Olumlu" ya da "zararsız" olmanın ölçütü, sosyalist olmamak. Faşistlik 
bile "olumlu" ve "zararsız" bulunuyor. 

Bu, iktidardaki sosyal demokratların aIdıRı bir karar. Çok karşı 
çıkan oldu. Ama Batı Almanya'nın sosyal demokrat ağaları çok direndiler 
kararı çıkartmak için. Bugün de uyguluyorlar. 

Yabancı ülkelere gönderilen tüm memurlar da aynı "kalifikasyon"a 
sahip olmak zorunda. Ancak, daha da ilginç olan bir nokta var: Aynı deRer. 
lendirme tüm yabancılar ıçın de geçerli. Şiliiiier, KOFeliler özellikle ön plana 
çıkıyor. Yabancı ülkelere araştırma yapmaya giden bilim adamları da aynı 
süzgeçten geçmek zorundalar. 

Sosyal demokrasinin Almanya'ya getirdiklerine ufak bir örnek bu. 
Batılı sosyal demokrat partilerle ilişki kuracaRını açıklayan Türkiye'nin 
CHP 'si acaba Türkıye için aynı verimli adam deRerlendirme 'yöntemlerini 
öngörüyor mu? 

Cumhurbaşkanı Korutürk'ün yük· 
sek onaylarıyla hukukun badem edilme· 
si pahasına TRT Genel MüdürlüRüne 
getirilen Şaban Karataş, etrafında gayrı 
resmi yetkililer kadrosu oluşturmuştu ... 

BÖY0k: Tül1l::iYc / 
,.uÔyaı: rUW'IE / 

TRT yönetimi tavanda bu aRlarla 
örülürken tabanda da eleman tasfiyesi 
için uygun mekanizmalar harekete geçi· 
rilecekti. 

''Müşavir'' adı altında oluşturulan 
bu kadro, MC'nin izdüşümü olacak 
TRT'nin yayın ve habercilik hizmet
lerini "vukur' ile yürütecekti... 

Şaban Karataş 'ın ilk günlerinde 
sözii edilen müşavirliRe getirilen eski 
ülkü Ocaklı, Türkeş'in başbakanlık yar· 
dımcılı�ındaki müşaviri H asan Celal 
Güzel derhal faaliyete geçmiş ancak 
kendisine "biraz dur" denmişti ... 

Sabırsız ülkücü bunun üzerine Kara· 
taş'la takışmış eski yerine dönmüştü. 
Karataş'ın konu lle ilgili sözlerl şun· 
lardı: 

"Arkadaş çok sabırsız ... " 

BANA eKMEK. UE1!. fj(JTlfK.! 

Karataş'ın "TRT'yI 6 danışmanla 
yöneteceRim" demesi sebepsiz de�i1di. 
MC'nin Izdüşümü yapısındaki kadronun 
başına da AP'nin eski devlet llakanla· 

rından, Güneş Gazetesi patronu ve de 
yede k subay maceraları dıııerden düş· 
meyen Turan Bilgin getirilecekti ... 

Nitekim ilk aRızda TRT'nin tele
vizyon bölümünde alfı şef, "Tecrübe 
bilgi ve görgülerini artırmak" gerekçe· 
siyle Kars, Diyarbakır, ElazıR, Adana 
ve ızmır'e daRıtıldllar ... 

229 oyun sal!lanmasından sonra 
işgal altındaki TRT'de MC ilerleyişi 
şimdilik bundan ibarettir. Gözlenen· 
lere göre, devlet dairelerinin her kesi· 
minde benzer harekat bundan böyle 
tekrar hızlanacak baskı, şiddet ve 
yıldırma yöntemleri alabildiRine yol!un. 
laşacaktır .. 

IÇERDEKILER ... 

Herşeye ral!men çÜlÜk·çarık bir ya· 
pı görünümündeki MC'de rahatsızlık 
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Çiftçilerin' vergiden muaf kazançlannın CHP miUetvekillerinin 
kısmının da oylanyla 30 binden 90 bine çıkanlmasının, demokra

ne denli baRdaştlRı tartışmalara neden oluyor. Yasa öneri· 
Meclisinde görüşülmesi sırasında CHP'li milletvekilleri, başlarında 

başkanvekilieri olmak üzere muafiyet sınınnı yükseltmek için adeta 
yanştılar. öneri yanşı 150 bin liraya kadar yükseldi. Sonunda 

tartışmalara yol açması ve "bu ne biçim demokratik sol" 
olması, CHP grup başkanvekillerini çalınan minareye kılıf 

Ali Nejat ölçen'le Hayrettın Uysal, basına bir açıklama 
liranın ancak 36 bininin çiftçinin elinde net gelir olarak 
da altıncı dereceden bir memurun maaşına eşdeRer oldu!!u· 

açıklama Ise arıcak TRT katında inandırıcı olabildi ve o 
bülteninde yer aldı. Ertesi günkü basın da açıklamayı yeterince 

olacak ki habere tek satırla bile yer vermedi. 
de açıklamanın inandıncı bir yönü yoktu. Her şeyden 

telif eserler dahi ancak 10 bın liralık bır muafiyetten yarar· 
36 bin lira yıllık geliri olduRu öne sürülen altıncı dereceden 

520 liralık yıllık brüt gelir üzerinden vergi ödüyor ve diRer 
eline yılda net 30 bin lira geçiyor. 

başkanvekillerinin açıklaması bazı CHP'Ii parlamenterleri 
edemedi. Nitekim tanm konulannda uzman, ayrıca çiftçi kö· 

Ziya Gökalp Mülayim, Yankı Dergisine verdiRi demeçte 
ve memur sadece 5 bin liralık muaflıktan yararlanırken, 
liralık muaflıktan yararlanması zaten adaletsiz bir durum· 
liraya çıkarılması Anayasa'daki vergi adaleti ilkesini çok 

biçimde zedelemiş olmaktadır." dedikten sonra "Demokratik 
inanan bır CHP senatörü olarak grup yetkililerine görüşlerimi 

çalıştım, fakat başanlı olamadım." diye ekliyor. Aynca senatör 
liradan çiftçinin net gelirinin, grup başkanvekilierinin iddia 
deRil 45 bin lira olduRunu da belirtiyor. 

İşte yannın umudu iddiasındaki "demokratik sol" görüşlü 
durumu. Daha parlamenterlerini demokratik sol anlayışında 
CHP bir de halkı bu görüşler doRrultusunda birleştirmeye 

IZDÜŞÜMÜ ... 

Brunal: 

Almanya, son üç yıldır sosyal demokrasinin 
bir ülke. Almanya'mn sosyal demokrasisi başka 
rilir hep. Bu örneRi kabullenen başka ülkelerin 
var. 

Batı Alman Sosyal demokrasisinin ilginç 
olarak, 100.000 kişiyi, son beş yıldaki geçmişine 
belgelemek zorunda bırakması. Belirli bir kıdem 
memurları, öRretmenler, aydınlar, üniversite üyeleri 
ispatlamak zorundalar. 

örneRin bir bilim adamı bir yerde işe girecek. 
son beş yılda çalıştlRı her ülkenin ilgili kurumundan 
mış olması gerekiyor. Politik açıdan "olumlu" ve 
"Olumlu" ya da "zararsız" olmanın ölçütü, sosyalist 
bile "olumlu" ve "zararsız" bulunuyor. 

Bu, iktidardaki sosyal demokratların 
çıkan oldu. Ama Batı Almanya'nın sosyal demokrat 
kararı çıkartmak için. Bugün de uyguluyorlar. 

Yabancı ülkelere gönderilen tüm memurlar 
sahip olmak zorunda. Ancak, daha da ilginç olan 
lendirme tüm yabancılar ıçın de geçerli. Şiliiiier, 
çıkıyor. Yabancı ülkelere araştırma yapmaya giden 
süzgeçten geçmek zorundalar. 

Sosyal demokrasinin Almanya'ya getirdiklerine 
Batılı sosyal demokrat partilerle ilişki kuracaRını 
CHP 'si acaba Türkıye için aynı verimli adam 
öngörüyor mu? 

Korutürk'ün yük· 
hukukun badem edilme· 

Genel MüdürlüRüne 
Karataş, etrafında gayrı 

kadrosu oluşturmuştu ... kadrosu oluşturmuştu ... kadrosu oluşturmuştu 

BÖY0k: Tül1l::iYc / 
,.uÔyaı: 

BÖY0k: 
,.uÔyaı: 

BÖY0k: 
rUW'IE / 

TRT 
örülürken 
için uygun 
rilecekti. 

altında oluşturulan 
izdüşümü olacak 

habercilik hizmet
yürütecekti... 

ilk günlerinde 
müşavirliRe getirilen eski 

başbakanlık 

BANA eKMEK. UE1!. fj(JTlfK.! Nitekim 
vizyon 
bilgi ve 
siyle Kars, 
ve ızmır'e 

229 
işgal altındaki 
şimdilik bundan ibarettir. 
lere göre, 
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SERMAYE BASINININ APTiLiSi 
VE NAZi GAZETECiLiSi 

Sahibi: 
ERCOMENT 
KARACAN 

TRT şabanlaşır da, sermaye basını geri mi kalır? Ne münasebet! .. 
O da apıileşir! Tencere hikayesi... 

. 

Birinin başında, Şaban birinin başında Apti! .. 
Böyle başa böyle rarak. Sermaye basınının apıigilleri de başı kaşı

yor, perçem kalkıyor kel görünüyor ... 
Örnek bolluğunda buyrun bir örnekleme: 
"Devlet güçlerine yardımcı" MHP komandolarının Ankara bürosuna 

şükran çiçekleri bırakıığı bic gazetede "Anarşik olayların Devlet Arşivindeki 
Gizli Raporu" açıklanıyor! .. 

Kimin raporu kime ya; hadi neyse_ .. 
Çukurova'nın sermaye borusundan akıtılanlarla zaıen pek müseccel 

olan "Tarafsızlığı" (!) hiç değilse kitabına uydur değil mi? Ne gezer! .. Yapı-
lan ham-halaı nazi gazeteciliği... " 

Git, Oğuzhan Asiltürk "Ahbap"ran raporları al, başına "Gizli" ekle ve 
yazıyı döşen: "Hükümet kurulduğundan bu yana 28 kişi ideolojik çaıış
malarda öldürüldü .. _" 

Hadi diyelim ki, yazanın politik formasy'onu "MCnin bas!'ı rejimi" .J 
demeye kifayet etmiyor, sayı saymasını da mı bilmiyor bu? 

Hani öldürülen öğretmenler, hani işçiler? .. 
Güzelim Nasrettin'e, saygısızlık olacak ama bunlara göre "öğrenci" 

dışındaki cinayet alanları "Allah'ın işi "ne giriyor ... 
Bunu da geçtik. 
Özenle seçilip yerleştirilen şu başlığa-ne demeli: 
"Raporda, Şişli Meydanında pusuya düşürülerek öldürülen Tjp'li 

iki genci, (Maocuların) vurduğu, kesin oJmayan bilgilere dayanılarak bildiri-
I iyor._." \ 

Ne demek" Kesin olmayan bilgilere dayanılarak?_." Belli bir fiilin 
arapçası! 

Tabii söylenecek çok şey var ama buna en azından, kesin olan 
bilgilere dayanılarak, aptigilleşmenin kepazeliği, denebilir. 

''Tanrı Türk'ü korusun" anladık ama, bazen mümin'i şaşırtıyor. 
Oğuzhan "ahbap", aptigile "gizli" raporu teslim ettikten sonra 

rapor geçtiğimiz hafranın Cuma günü malum gazetede yayınlanırken aynı 

belirgindir. 
AP içinde, "hiçde!!ilse" müseccel 

kaatillerle ortak iş yapmanın rahatsız 
etti!!i kişiler mevcuttur. Bir takım sol 
bezirganların göklere çıkarttıkları gibi 
de!!ilse de, antidemokrasi alanında geç
mişte epeyce deneyler edinmiş bir 
kadro, daha usturuplu bir sınıf tahak
kümünden yanadır_ .. 

Bu görüşü taşıyan AP'liIer, parti 
içinde, örnej!in hükümet içinde yapı
lacak sandalye reorganizasyonunda 
MHP 'nin saf dışı edilmesini de tartış
maktadırlar. 

Baj!ımsızlardan saj!lanacak transfer
lerle, doj!acak açılıın telafisi düşünül
mektedir. 

Bütün bunlar, gelecekteki olguları 

kesin çizgilerle yansıtmaktan uzak olsa 
da kaynayan kazanın kıpırtısını simge
lemektedir. 

AP 'ye dahil olmalan gün mese
lesi gibi görünen bai!ımsızlara gelince, 
bunların belli başlı isimlerinin çai!nş
tırdıj!ı "maddi zorluklar" artık gerilerde 
kalmıştır. Türkiye'deki önemli ihalele
rin ba!!lantlları konusunda kendilerine 
önemli tampon görevleri verilen bu 
zevatın AP'ye katılmalan beklenmekte
dir. Son bütçe oylamasında da kendi
lerinden beklenen görevleri yerlerine 
getirmişlerdir. 

VE MSP ... 

Bir zamanlar siyasal esprilere "e
ııni uzatan kolunu kurtaramıyor" şek
ıınde konu olan MSP ise şimdi kendı 
uzattılıı elini delıll kolunu, gövde-

'CUllılı . UrlYet 
Cezmi Yılmaz 

ile Halil 

Pelitözü'nü 
i 

pusuya 

düşürüp 

öldüren iki 

komandodan 

biri yakalandı 

günkü Cumhuriyet gazetesinde bir haber: 
"Cezmi Yılmaz ve Halil Pelitözü'nü pusuya düşürüp öldüren iki 

komandodan biri yakalandı ... " 
Cumhuriyetin gazeteciliği apıigilliğin maskesini indiriyor. 
insandır şaşar, aptigildir yapar! .. 
Neyse biz, ne menem "gizli" olduğu bilipen rapora dönelim_ 
Rapor aynen yayınlansa hadi, diyeceğiz. Hayır, öteden beri misyo

nunu "solda kavgaya" gazlayan aptigillik yorumlar yapıyor; özenle başlıklar 
seçiyor. Bakın nasıl: 

"Peşpeşe iki sağcı öldürüıüyor. __ " 
''Türkeş'in afişini asan g�nç öldürüldü ... " 
Suya sabuna dokunmaksızm seçilen diğer başlıklar içinde "Sosyalist 

Çivikıran'ı kim öldürdü" de var. 
Ama nedense "sağcıların öldürülüşü" yazılırken öldürenin "sol 

gruptan" olduğu belirtiliyor da sıra "Sosyalise Çivikıran'ın" öldürülüşüne 
gelince "kim?" diye soruluyor ... Öyle ya! "Solcuyu solcu da öldürmüş" 
olabilir! ... 

Çünkü yazının bir yerinde sağcıların birbirlerini vurdukları da 
belirtili yor. Alemin bildiği gerçek neyse ki kuldan saklanmıyor! .. _ 

Öldürülenler içinde "solcu" öğrencilerin çoğunluk teşkil ettiği 
anlaşılmış olacak ki, sol 'dan sağa transferler de yapılıyor. Yaıması bile ayıp 
ama lügatte öyle bir kelime yok. 

24 Aralık 1975 sabahı Ankara'da Emek Mahallesinde bir bahçe 

içinde ölü olarak bulunan Kenan Dayı'nın devrimci bir öğrenci olduğunu 

bilmeyen kalmadı. Ama aptigillik için ne beis?.. Hemen tahrifat! 

Devrimci Kenan Dayı "Sağ gruptan" olarak gösteri liveriyor __ _ 

Ya! 
Sermaye basınının aptigilliği uzayıp uzayıp naıi gaıeteciliğine nasıl 

varacak? işte böyle. 
Daha önce daha mı değişikti? Y oooo! Hiç değilse perçem düştü de 

kel göründü; O kadar ... 

sini bile kurtarmakta güçlük çekmekte
dir. 

Büyük sermaye çıkarlanyla, temsil 
ediyor göründülderi sermaye gruplan Çı
karlarının çelişkisinden hayatiyet alan 
MSP, günden güne kendisine oy kazan
dıran güçler önünde inandırıcılıj!ını 
yitirmektedir. Bu konuda partinin genel 
merkezine yıj!ılan raporlar mevcuttur. 
Kapitalist g�lişimin timsah aj!zında 
bezirganlık yapayım derken yutulmak 
bir yana, belli bir çoj!unluj!unun da 
zaten timsahtan yana fatura kestii!i 
görülmüştür. 

"MC 'YE SON" 

Bu arada, ana muhalefetin yanında 
"Demokratik sal!" sloganıyla ayakta 
durmaj!a çalışan DP'nin, bütçe oyla-

masında 6 üyesinin daha cephe kampına 
kaçmaj!a hazır oldukları ortaya çıkmış
tır. 

Aslında temsil ettij!i güçlerin çıkar
larının bir oranda CHP programıyla 
kucaklanması, bir bölüj!ünün ise büyük 
sermayeye kayması partinin politik yel
pazeden silinmesi kaderini hazırlamakta
dır. Hatta bir oranda kader, olaylaş
mıştır da 

Tablo netleşmektedir. Bu görünüm
de demokrasiden yana olanlarla anti
demokrasi çekişmesi blUurlaşmaktadır. 

Demokrasi düşmanı MC 'nın düşürül
mesi, demokrasinin gelecelıi ıçın zonın-
lu, koşul ve görevdlr._. , 

MC Için sonun başlangıcı açılmı,
tır ve kendl karanıılına gömülmelidlr_ 
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şabanlaşır da, sermaye basını geri mi kalır? Ne münasebet! .. 
apıileşir! Tencere hikayesi... 

. 

başında, Şaban birinin başında Apti! .. 
böyle rarak. Sermaye basınının apıigilleri de başı kaşı

kalkıyor kel görünüyor ... görünüyor ... görünüyor 
Örnek bolluğunda buyrun bir örnekleme: 

güçlerine yardımcı" MHP komandolarının Ankara bürosuna 
bırakıığı bic gazetede "Anarşik olayların Devlet Arşivindeki 

Raporu" açıklanıyor! .. 
raporu kime ya; hadi neyse_ .. 

Çukurova'nın sermaye borusundan akıtılanlarla zaıen pek müseccel 
(!) hiç değilse kitabına uydur değil mi? Ne gezer! .. Yapı-

gazeteciliği... " 
Asiltürk "Ahbap"ran raporları al, başına "Gizli" ekle ve 

"Hükümet kurulduğundan kurulduğundan bu yana yana 28 kişi ideolojik çaıış
_" 

diyelim ki, yazanın politik formasy'onu "MCnin bas!'ı rejimi" .J 
etmiyor, sayı saymasını da mı bilmiyor bu? 

öldürülen öğretmenler, hani işçiler? .. 
Nasrettin'e, saygısızlık olacak ama bunlara göre "öğrenci" 
alanları "Allah'ın işi "ne giriyor ... 
geçtik. 

seçilip yerleştirilen şu başlığa-ne demeli: 
Şişli Meydanında pusuya düşürülerek öldürülen Tjp'li 

(Maocuların) vurduğu, kesin oJmayan bilgilere dayanılarak bildiri-
\ 

" Kesin olmayan bilgilere dayanılarak?_." ak?_." dayanılarak?_." dayanılar Belli bir fiilin 

söylenecek çok şey var ama buna en azından, azından, kesin kesin olan 
dayanılarak, aptigilleşmenin kepazeliği, denebilir. 

Türk'ü korusun" anladık ama, bazen mümin'i şaşırtıyor. 
"ahbap", aptigile "gizli" raporu teslim ettikten sonra 

hafranın Cuma günü malum gazetede yayınlanırken aynı 

"hiçde!!ilse" müseccel 
yapmanın rahatsız 

Bir takım sol 
çıkarttıkları gibi 

alanında geç
edinmiş bir 

bir sınıf tahak

AP'liIer, AP'liIer, parti 
içinde yapı

kesin çizgilerle yansıtmaktan uzak olsa 
da kaynayan kazanın kıpırtısını simge
lemektedir. 

AP 'ye dahil olmalan gün mese
lesi gibi görünen bai!ımsızlara gelince, 
bunların bunların belli başlı isimlerinin çai!nş
tırdıj!ı "maddi zorluklar" artık gerilerde 
kalmıştır. Türkiye'deki önemli ihalele
rin ba!!lantlları konusunda kendilerine 
önemli tampon görevleri verilen bu 
zevatın AP'ye katılmalan beklenmekte
dir. Son bütçe oylamasında da kendi

günkü Cumhuriyet gazetesinde bir haber: 
"Cezmi Yılmaz ve Halil Pelitözü'nü pusuya 

komandodan biri yakalandı ... " 
Cumhuriyetin gazeteciliği gazeteciliği apıigilliğin maskesini 
insandır şaşar, aptigildir aptigildir yapar! .. 
Neyse biz, ne menem "gizli" olduğu bilipen rapora 
Rapor aynen yayınlansa hadi, diyeceğiz. Hayır, 

nunu "solda kavgaya" gazlayan aptigillik yorumlar yapıyor; 
seçiyor. Bakın nasıl: 

"Peşpeşe "Peşpeşe iki sağcı öldürüıüyor. __ " 
''Türkeş'in ''Türkeş'in afişini asan g�nç öldürüldü ... " 
Suya sabuna dokunmaksızm seçilen diğer başlıklar 

Çivikıran'ı kim öldürdü" de var. 
Ama nedense "sağcıların öldürülüşü" yazılırken 

gruptan" olduğu belirtiliyor da sıra "Sosyalise Çivikıran'ın" 
gelince "kim?" "kim?" diye soruluyor ... Öyle ya! "Solcuyu 
olabilir! ... 

Çünkü yazının bir yerinde sağcıların birbirlerini 
belirtili yor. Alemin bildiği gerçek neyse ki ki kuldan kuldan saklanmıyor! saklanmıyor! 

Öldürülenler içinde "solcu" öğrencilerin çoğunluk 
anlaşılmış olacak ki, sol 'dan sağa transferler de yapılıyor. 
ama lügatte öyle bir kelime yok. 

24 Aralık 1975 sabahı Ankara'da Emek Mahallesinde 

içinde ölü olarak bulunan Kenan Dayı'nın devrimci 
bilmeyen kalmadı. Ama aptigillik için ne beis?.. Hemen 

Devrimci Kenan Dayı "Sağ gruptan" olarak gö
Ya! 
Sermaye basınının aptigilliği uzayıp uzayıp 

varacak? işte böyle. 
Daha önce daha mı değişikti? Y oooo! Hiç değilse 

kel göründü; O kadar ... kadar ... kadar 

sini bile kurtarmakta güçlük çekmekteçekmekte
dir. dir. dir

Büyük sermaye çıkarlanyla, temsil 
ediyor g

Büyük 
g

Büyük 
ögög ründülderi sermaye gruplan Çı

karlarının çelişkisinden hayatiyet alan 
MSP, günden güne kendisine oy kazan
dıran güçler önünde inandırıcılıj!ını 
yitirmektedir. Bu konuda partinin genel 
merkezine yıj!ılan raporlar mevcuttur. 
Kapitalist g�lişimin timsah aj!zında 
bezirganlık yapayım derken yutulmak 

masında 6 
kaçmaj!a hazır 
tır. 

Aslında 
larının bir 
kucaklanması, 
sermayeye 
pazeden silinmesi 
dır. Hatta 
mıştır da 

Tablo 
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TURKIYE ıŞÇı PARTIsI MARMARA VE 
BATI KARADENIZ BOLGELERI TEM· 
SILCILERI TOPLANTISI 1 4· 1 5  ŞUBAT 
TARIHLERINDE BURSA 'DA YAPıLDı' 
TURKIYE ıŞÇı PARTIsI'NIN "MC IKTI· 
DARDAN DUŞUR OLMELIDIR" KAM· 
PANYASı, GENEL BAŞKAN BEHICE BO· 
RAN'IN BU TOPLANTıDA YAPTlGI AÇIŞ 
KONUŞMASı ILE BAŞLADI. BORAN, 
KONUŞMASıNDA, DUNYA VE TURKI· 
YEVEKI GELIŞMELERI AYRINTILI BIR 
BıÇIMDE ELE ALDı' BORAN'IN KONUŞ· 
MASININ, TURKIYE'DEKI POLITIK GE· 
LIŞMELERE ILIŞKIN BOL UMUNUN BIR 
OZETINI OKUYUCULARIMlZI SUNUYO· 
R UZ. 

Türkiyenin iç politik gelişmelerinin en göze 
çarpan nitelij!i hep bildij!imiz gibi sıkıyönetim 
isteklerinin sürmesi ve sıkıyönetimin resmen ilan 
edilmemiş olmasına karşılık, mlen yürürlükte ol· 
masıdır. Bunu unutmamamız lazım. Resmen ilan 
etmediler, belki ettiremediler ama; fiilen uygulama· 
sına geçmişlerdir. 

SıKıYÖNETIM VE EKONOMIK DURUM 

Ancak hemen belirtelim ki Demirel'in kişisel 
ve partisel hesapları, sıkıyönetim isteklerinin ve ' 
u�gulamalarının altında yatan temel neden dej!il· 
dır. Temel neden ekonomik ve sınıfsal. Iki gün önce 
Maliye Bakanı yeni plan dolayısıyle şöyle bir demeç 
verdi: Türkiye'nin ekonomisi plan sınırlarına sıj!ma. 
maktadır, diye öj!ündü. Yani Türkiye'nin ekonomisi 
öyle gelişiyor, öyle büyüyor.- ki, planda sınırlanan 
hedefler aşılıyor, onun dışına taşılıyor. Halbuki 
Türkiye'nin ekonomik durumuna baktıj!ımız zaman 
tablonun hiç de Maliye Bakanının iddia ettij!i gibi 
olmadıj!ını görüyoruz. Oçüncü Beş Yıllık Plan'ın 
1973· 75 yıllarındaki uygulamasında elde edilen 
sonuçlara baktıj!ımız zaman görüyoruz ki, gerek 
kalkınma hızında, gerekse sanayide ve tarımda planın 
koymuş olduj!u hedener aşılmak şöyle dursun o 
hedenerin' gerisinde kalınmıştır. 3. Beş Yıllık Plan 
yıllık kalkınma hızı olarak % 7,9 rakamını kabul e� 
miştir. Halbuki saydı�ım 3 yıl zarfında ortalama yıllık 
kalkınma hızı 7,9 dej!il, % 6,S olmuştur. Gerçi son 
yılda bu kalkınma hızı yükselmiştir, plan hedefine 
yaklaşmıştır. Ama bu gerçek bir kalkınmanın, ekono. 
mIk gelişmenin sonucu olmamıştır. Hava şartlarının 
el�erişli olması dolayısıyle tarımda çok yüksek 
mıktarda mahsul elde edilmesi sonucu ortaya çıkmış. 
tır. 

Hava şartlarından dolayı elde edilen bir netice 
herhalde ekonomik gelişmenin, kalkınmanın bir 
neticesi olarak ortaya sürülemez. Sanayie baktıj!lmlZ 
zaman da gelişme hızının 1974 ve 1975'de planda 
konulan hedenerin altına düşmüş olduj!unu görüyo. 
ruz. Hele sanayiin kendi iç kesimindeki durumuna 
baktıj!ımız zaman, durumun büsbUtün olumsuz ol. 
duj!u . meydana çıkıyor. Tüketim sanayiinin geliş. 

ıçin planın koyduj!u hedener aşılmıştır. Plan, 
bir tarafa bırakırsak· tüketim sanayii 

için % 16 bir gelişme hedefi koymuşken gerçekleşen 
hedef % 2S'in ötesinde olmuştur. Ama yatırım mal· 

ları sanayüne gelince, yani, gerçek sanayileşmenin 
temeli olan kesime gelince, orada durumun tam ter· 
sine döndüj!ünü, plan hedeOerinin çok gerisine 
düşüldüj!ünü görüyoruz. Yatınm malları sanayünde, 
yani aj!ır sanayide, aj!ır makine sanayiinde plan 
% 22 gelişme hızı öngördüj!ü halde, gerçekleşen sana· 
yileşme hızı ancak % 12. Kesimler arasındaki bu faz. 
lalıkla bu düşüşün ortalamasını aldıj!ımız zaman, 
genel olarak sanayideki kalkınma hızı, planın ön· 
gördüj!ü gibi % 11 küsur dej!il, % 7 küsurda kal· 
mıştır. Bunlar,verdij!im temel birkaç rakam. Ama bu 
verdij!im rakamlar bile Maliye Bakanının iddialarının 
ne kadar geçersiz, dayanaksız olduj!unu göstermeye 
yetiyor. 

DIŞ BORÇLAR VE EMEKÇi SıNıFLAR 

Dij!er taraftan, 1970 bütçesinin milyarlara 
ulaşan bir açıkla kapandıj!ı bilinmektedir. 1970 
bütçesini\, açıj!ı hakkında verilen rakamlar, basında 
verilen rakamlar, 6 milyar lirayla 9 milyar lira arasın· 
da dei!işmektedir. Bu açıklar nasıl kapanacak? 
Borçlanmalarla kapanacak elbette. Dış kaynaklar, 
emperyalizm, MC iktidannı destekliyor. 10 aylık 
iktidan süresinde MC iktidarı dıştan 1 milyar doların 
üzeri.nde borç bulmuştur. Ama kısa vadeli, yüksek 
�aızlı borçlardır bunlar. Şimdi de bu açıj!ı kapatmak 
ıçın gene yüksek faizli, kısa vadeli borçlar buluna· 
caktır. Nitekim Tercüman Gazetesi 2,5 milyar dolar 
açık olduj!unu , fakat bunun için gerekli fonların 
bulunduj!unu yazıyor. Ama meşhur atasözü vardır. 
"Borç yiyen kesesinden yer." Bu dış borçlar ve iç 
borçlar eninde sonunda gerçek kaynaklardan ödene
cektir. Hangi kaynaklardan ödenecektir? Işçi ve 
emekçi sınınann gelirlerinden, nafakasından keserek. 
Bu borçları onların sırtlarına yükleyerek ödenecektir. 
Bu yükler nasıl işçi ve emekçi sınlOarın üstüne yükle
necek, yükleniyor? Kısaca numaralıyarak söyleyeyim. 
Birincisi, vergiler yoluyla. Dolaysız vergiler içinde 
en büyük kesimi gelir vergisi teşkil ediyor. Dolaysız 
vergiler içinde gelir vergilerinin teşkil ettij!i bölüm 
% 45. Gelir vergilerinin % 65'ini memurlar ve işçiler 
ödüyor. Yani gelir vergilerinin % 65 'i maaş ve üc· 
retlerden kesiliyor. Ve gelir vergisi içinde ücretlerin 
ve maaşlann. kapladıj!ı bölüm yıllar zarfınca büyü· 
yor. 1970 senesinde gelir vergisi Içinde maaş ve üc. 
retlerin oranı % 55 iken, 1975 te bu oran % 65'e 
çıkıyor. Bir de dolaylı vergiler var. Dolaylı yoldan 
alınan vergiler ki bu da hep bilindij!i gibi en fazla dar 
�el�r1i sınıf ve tabakaların üzerine yükleni�, yani 
ıŞÇı ve emekçi sınıfların üzerine yüklenir. !.kIncisi 
ülkede ennasyon var. Başbakan ne kadar ennasyo� 
hızının yavaşladıj!ını iddia etse de, gerçekler, ra. 
kamlar bunun tersini göstermektedir. Daha dün gaze
telerde çıkan OECD raporuna göre OECD ülkeleri 
içinde ennasyonun en yüksek olduj!u üçüncü ülkedır 
Türkiye. Ve yine son rakamlar göstermiştir ki, Ara. 
lık ayında ennasyon hızı son 21 ayın en yüksek hızı 
oranı olmuştur. Ve önümüzdeki aylarda ennasyonun

' 

daha da hızlanacaj!ı beklenmektedIr. 
DONDURULMAK ISTENEN, YALNıZCA Işçi 

ÜCRETLER! DECIL 

Ama bunlar da yetmiyor. Vergi yolu, ennas
yon yolu, ennasyonu hızlandırma yöntemı, burjuva. 
.. inin ve Iktidar/arının �erekU �ördüi!U finansman. 

� , • J. : �. � .. .. ' 
. 

para kaynaklarını temin etmek için yetmiyor. O za. 
man burjuvazi doj!rudan doj!ruya işçilerin üretimde 
yarattıkları delere el koyma yoluna gidiyor. Son 
zamanlarda dikkat ettinizse iş adamlannın çe,ltU 
demeklerinin, kuruiuşlarının yaptıklan toplantılar. 
da, yazdıkları raporlarda, kodarnan ı,adamlannm 
verdikieri demeçlerde tekrarlanan bir husus var. O da 
ücretlerin dondurulması, işçiierin sosyai ve ekonomık 
taleplerinin sınırlandınıma , dizginlerırnesi istl!tidir. 
Ve bunu hükümetten beklediklerini de açıkça ifade 
etmektedirler. Oretimde yaratılan artık delerin daha 
büyük bir kısmına do�rudan el koyma karanndadırlar. 
Bunun için de ücretieri dondurmak, sosyal ve eko
nomik hak taleplerini sınırlamak, dondurmak istiyor· 
lar. Buna çeşitli şekillerde başlamışı'ardır biie. Hayat 
pahalıiı�ının yükselmesine, enflasyonun hızianmasına 
ra�men memur maaşlannın katsayısının 9'da bıra· 
kıiması, ücretleri dondurma politikasının me�urlar 
kesiminde uygulanmaya başlanmasından başka birşey 
del!i1dir. 

Başka bir gösterge de son zamanlarda, son 
haftalarda işçi· memur aynmını ön plana çıkanp, 
binlerce işçiyi memur durumuna getirmeleridir. Daha 
onbinlercesi de aynı duruma getirilecektir. Gazete-
lerde çıkan haberlere göre 400 bın Işçinin memur 
statüsüne getirilmesi söz konusudur. Memur statüSine 
getirilen işçiler, memur kitlesinin en düşük maaşlı 
bölümUnü �i edeceklerdir. Memur oldukları için 
artık toplu sözleşmelerie, grevlerle gelirlerini artırma 
olanakları yoktur. Yeni ekonomik, sosyal haklar elde 
et�e .olanaklan yoktur. Bunlann ücretieri, yani 
gelırlen, sosyal ve ekonomik haklan dondurulmuş. 
tur. Şimdi iş do�rudan üretimde çalışan işçilerin 
ücretlerini, sosyal ve ekonomi\( haklarını dondurmaya 
kalmaktadır. Bunu da dedil!im gibi iş adamlan ve 
sanayici dernekleri ve kodamanları açıkça ifade et. 
mektedirler , hükümetten bunu beklediklerini söyı. 
me�tedirler. Ama bunu başaı:!Jak kolay bir iş deliL 
Işçı sınıfımız bundan 20 sene önceki, hatta 10 sene 
önceki işçi sınıfı de�ii. Çok daha mücadeleci çok d. 
ha bilinçli. Kazanılmış hakiarının elden al';'maması 
konusunda çok daha kararlı bir işçi sınıfıdır. Emekçi 
kitleler de eskisine kıyasla uyanmıştır. Daha hareket. 
ii ve mücadelecidlrler. Seslerini daha fazla duyurmak. 
tadırlar. 

ÖRGÜTLENME, ÖRGÜTLENME, ÖRGÜTLENME 

Burada sırası gelmişken altını çize çlze bellrte-
cej!im ve her birimizin asla aklımızdan bir an bile 
çıkarmaması gereken bir gerçek var. O du şu: De
mokratik özgürlükler sorunu, sosyal ve ekonomık 
h�klar soru

.
nuyla sıkı sıkıya baj!lıdır, birbIrine geç. 

mış haldedır. Demokrasi mücadelesi, özgürlük aşkın. 
dan dolan soyut bir mücadele del!i1dir. Demokralik 
özgürl�kler mücadelesi ekmellmizi, geçirnimizi, gele
ce���ızden duyacaj!ımız güvenI; çocul!umuzun gel. 
cel!ını ve di�er sosyal haklanmızı, ekonomık hak. 
lanmızı ve gelirimizi güvence altına alabiimek ıçın, 
bunu sermayenIn tasaılutundıui kurtarabiirnek ıçın 
yaptıi!ımız mücadeledir. Demokratik özgürlükler 
mücadelesini böyle anlamak lazımdır, böyle yürütmek 
lazımdır. 

Ama bu konuda gerçekçi olarak kabul etmek 
lazımdır kı sosyalistler, biiimsel sosyalizmi benim. 
sedıkleri ıçın acı da olsa gerçekleri daima kabul . 
"erler ve gösterirler. Buglinkü durumda demokrali\[ 

TOPLANTISI 1 4· 1 5  ŞUBAT ŞUBAT 
TARIHLERINDE BURSABURSABU 'DA YAPıLDı' 

ıŞÇı PARTIsI'NIN "MC IKTI· TI· 
DUŞURDUŞURDUŞU OLMELIDIR" KAM· · 

GENEL BAŞKAN BEHICE BO· · 
BU TOPLANTıDA YAPTlGI AÇIŞ AÇIŞ 

KONUŞMASı ILE BAŞLADI. BORAN, 
UŞMASıNDA, DUNYA DUNYA DU VE TURKI· · 

GELIŞMELERI AYRINTILI BIR BIR 
ELE ALDı' BORAN'IN BORAN'IN BORAN' KONUŞ· 
TURKIYE'DEKI 'DEKI ' POLITIK GE· GE· 

LIŞMELERE ILIŞKIN BOL UMUNUN BIR BIR 
OKUYUCULARIMlZI SUNSUNUYO· UYO· 

Türkiyenin iç politik gelişmelerinin en göze 
çarpan nitelij!i hep bildij!imiz çarpan nitelij!i hep bildij!imiz gibi gibi sıkıyönetim sıkıyönetim 

sürmesi ve sıkıyönetimin resmen ilan ilan 
olmasına karşılık, mlen yürürlükte ol· ol· 

unutmamamız lazım. Resmen ilan lazım. Resmen ilan 
ettiremediler ettiremediler ama; fiilen uygulama· 

rdir. 

SıKıYÖNETIM VE EKONOMIK DURUM 

hemen belirtelim ki Demirel'in kişisel 
hesapları, hesapları, sıkıyönetim isteklerinin veve ' 

altında yatan temel neden dej!il· dej!il· 
neden ekonomik ve sınıfsal. Iki gün önce önce 

yeni plan dolayısıyle şöyle bir demeç demeç 
Türkiye'nin ekonomisi plan sınırlarına sıj!ma. sıj!ma. 

öj!ündü. Yani Türkiye'nin ekonomisi ekonomisi 
öyle büyüyor.- ki, planda sınırlanan sınırlanan 

hedefler aşılıyor, onun dışına taşılıyor. Halbuki Halbuki 
ekonomik durumuna baktıj!ımız zaman zaman 

de Maliye Bakanının iddia ettij!i gibi gibi 
görüyoruz. Oçüncü Beş Yıllık Plan'ın Plan'ın 

yıllarındaki uygulamasında elde edilen edilen 
baktıj!ımız zaman görüyoruz ki, gerek gerek 

kalkınma hızında, gerekse sanayide ve tarımda planın planın 
olduj!u hedener aşılmak şöyle dursun o dursun o 

gerisinde kalınmıştır. 3. Beş Yıllık Pl
dursun o 

l
dursun o 

an lan l
hızı olarak % 7,9 rakamını kabul e� � 

an 
� 

an 

saydı�ım 3 yıl zarfında ortalama yıllık yıllık 
7,9 dej!il, % 6,S olmuştur. Gerçi son Gerçi son 

kalkınma hızı yükselmiştir, plan hedefine hedefine 
Ama bu gerçek bir kalkınmanın, ekono. kalkınmanın, ekono. 

sonucu olmamıştır. Hava şartlarının şartlarının 
dolayısıyle tarımda çok yüksek yüksek 

mahsul mahsul elde elde edilmesi edilmesi sonucu sonucu ortaya ortaya çıkmış. çıkmış. 

şartlarından dolayı elde edilen bir netice 
herhalde ekonomik gelişmenin, kalkınmanın bir 

ortaya sürülemez. Sanayie baktıj!lmlZ 
gelişme hızının 1974 ve 1975'de planda 

hedenerin altına düşmüş olduj!unu görüyo. 

yani aj!ır yani aj!ır sanayide, aj!ır makine sanayiinde plan plan 
% % 22 gelişme hızı öngördüj!ü halde, gerçekleşen sana· sana· 
yileşme hızı ancak % 12. Kesimler arasındaki arasındaki aras bu faz. faz. 
lalıkla lalıkla bu düşüşün ortalamasını aldıj!ımız zaman, zaman, 
genelgenel olarak sanayideki kalkınma hızı, planın ön· ön· 
gördüj!ü gördüj!ü gibi % 11 küsur dej!il, % 7 küsurda kal· kal· 
mıştır. mıştır. Bunlar,verdij!im temel birkaç rakam. Ama bu 
verdij!im verdij!im rakamlar bile Maliye Bakanının iddialarının iddialarının 
ne kadar kadar geçersiz, geçersiz, dayanaksız olduj!unu dayanaksız olduj!unu göstermeye 
yetiyor. 

DIŞ BORÇLAR VE EMEKÇi SıNıFLAR 

Dij!er Dij!er taraftan, taraftan, 1970 bütçesinin bütçesinin milyarlara milyarlara 
ulaşan ulaşan bir açıkla kapandıj!ı bilinmektedir. 1970 1970 
bütçesini\, bütçesini\, açıj!ı hakkında verilen rakamlar, basında basında 
verilen verilen rakamlar, 6 milyar lirayla 9 milyar lira arasın· arasın· 
da da dei!işmektedir. Bu açıklar nasıl kapanacak? kapanacak? 
BorçlanmaBorçlanmalarla kapanacak elbette. Dış kaynaklar, kaynaklar, 
emperyalizm, emperyalizm, MC iktidannı destekliyor. 10 aylık aylık 
iktidan iktidan süresinde MC iktidarı dıştan 1 milyar doların doların 
üzeriüzeri.nde borç bulmuştur. Ama kısa vadeli, yüksek 
�aızlı .aızlı . borçlardır borçlardır bunlar. Şimdi de bu açıj!ı kapatmak 
ıçın ıçın gene yüksek gene yüksek faizli, kısa vadeli borçlar buluna· 
caktır. caktır. Nitekim Tercüman Gazetesi 2,5 milyar dolar dolar 
açık açık olduj!unu , fakat bunun için gerekli fonların ların 
bulunduj!unu bulunduj!unu yazıyor. Ama meşhur atasözü vardır. vardır. 
"Borç "Borç yiyen kesesinden yer." Bu dış borçlar ve iç iç 
borçlar eninde borçlar eninde sonunda gerçek kaynaklardan ödeneödene
cektir. Hangi kaynaklardan ödenecektir? Işçi cektir. Hangi kaynaklardan ödenecektir? Işçi ve ve 
emekçi emekçi sınınann gelirlerinden, nafakasından keserek. keserek. 
Bu Bu borçları onların sırtlarına yükleyerek ödenecektir. ödenecektir. 
Bu yükler nasıl işçi ve emekçi sınlOarın üstüne yükleyükle
necek, yükleniyor? Kısaca numaralıyarak söyleyeyim. im. 
Birincisi, vergiler yoluyla. Dolaysız vergiler içinde içinde 
en büyük kesimi gelir vergisi teşkil ediyor. Dolaysız Dolaysız 
vergiler içinde gelir vergilerinin teşkil ettij!i bölüm bölüm 
% % 45. Gelir vergilerinin % 65'ini memurlar ve işçiler işçiler 
ödüyor. ödüyor. Yani gelir vergilerinin % 65 'i maaş ve üc· üc· 
retlerden kesiliyor. Ve gelir vergisi içinde ücretlerin ücretlerin 
ve ve maaşlann. kapladıj!ı bölüm yıllar zarfınca büyü· büyü· 
yor. 1970 senesinde yor. 1970 senesinde gelir vergisi Içinde maaş ve üc. üc. 
retlerin retlerin oranı % 55 iken, 1975 te bu oran % 65'e 65'e 
çıkıyor. çıkıyor. Bir de dolaylı vergiler var. Dolaylı yoldan yoldan 
alınan alınan vergiler ki bu da hep bilindij!i gibi en fazla dar dar 
��el�r1i sınıf ve tabakaların üzerine yükleni�, yani yani 
ıŞÇı ıŞÇı ve emekçi sınıfların üzerine yüklenir. !.kIncisi 
ülkede ülkede ennasyon var. Başbakan ne kadar ennasyo� � 

!.kIncisi 
� 

!.kIncisi 

hızının hızının yavaşladıj!ını iddia etse de, gerçekler, ra. ra. 
kamlar kamlar bunun tersini göstermektedir. Daha dün gaze
telerde telerde çıkan OECD raporuna göre OECD ülkeleri 
içinde ennasyonun içinde ennasyonun en yüksek olduj!u üçüncü ülkedır ülkedır 
Türkiye. Türkiye. Ve yine son rakamlar göstermiştir ki, Ara. 
lık lık ayında ennasyon hızı son 21 ayın en yüksek hızı hızı 
oranı olmuştur. oranı olmuştur. Ve önümüzdeki aylarda ennasyonunennasyonun

' 

daha daha da hızlanacaj!ı beklenmektedIr. 

da, da, yazdıkları raporlarda, 
verdikieri verdikieri demeçlerde 
ücretlerin ücretlerin dondurulması, 
taleplerinin taleplerinin sınırlandınıma
Ve Ve bunu hükümetten 
etmektedirler. etmektedirler. Oretimde 
büyük büyük bir kısmına do�rudan 
Bunun Bunun için de ücretieri 
nomik nomik hak talepleri
lar. lar. Buna çeşitli şekiller
pahalıiı�ının pahalıiı�ının yükselmesine, enflasyonun 
ra�men ra�men memur maaşlannın 
kıiması, kıiması, ücretleri dondurma politikasının me�urlar 

maaşlannın 
dondurma politikasının me�urlar 

maaşlannın 

kesiminde kesiminde uygulanmaya 
del!i1dir. del!i1dir. 

Başka Başka bir bir gösterge gösterge 
haftalarda haftalarda işçi· memur 
binlerce binlerce işçiyi memur 
onbinlercesi onbinlercesi de aynı 
lerde lerde çıkan haberlere 
statüsüne statüsüne getirilmesi 
getirilen getirilen işçiler, memur 
bölümUnü �i edeceklerdir. 
artık toplu sözleşmelerie, 
olanakları yoktur. Yeni 
et�e olanaklan yoktur. 
gelırlen, sosyal .gelırlen, sosyal . ve 
tur. Şimdi iş do�rudan 
ücretlerini, sosyal ve 
kalmaktadır. kalmaktadır. Bunu 
sanayici dernekleri ve kodamanları 
mektedirler , hükümetten 
me�tedirler. Ama 
Işçı 

�
Işçı 

�
sınıfımız bundan 

önceki önceki işçi sınıfı de�ii. 
ha bilinçli. Kazanılmış 
konusunda çok daha 
kitlelkitleler de eskisine kıyasla 
ii ii ve mücadelecidlrler. Seslerini 
tadırlar. tadırlar. 

ÖRGÜTLENME, ÖRGÜTLENME,

Burada sırası 
cej!im cej!im ve ve her her birimizin birimizin 
çıçıkarmaması gereken 
mokratik mokratik özgürlükler 
hh�klar sorunuyla sıkı 
mış mış haldedır. .haldedır. . Demokrasi 
dan dan dolan soyut bir 
özgürlözgürl�kler mücadelesi ekmellmizi, geçirnimizi, 
ce�ce���ızden 

�
ızden 
�

duyacaj!ımız 
cel!ını cel!ını 

�
cel!ını 

��
cel!ını 

�
ve di�er sosyal 

lanmızı lanmızı ve gelirimizi 
bunu bunu sermayenIn 



• 
MC'NIN IKTIDARDAN DÜŞÜRÜLMESINI SAC
LAMAK IçiN BOTON ILERict, DEMOKRATIK, 
SOSYALIST ÖRGOTLER EYLEME GEÇMELI
DIR. BIR YANDAN MECLIs MC IKTIDARıNıN 
BOTüN IpLJKLERININ PAZARA ÇıKARıLDıCı, 
IÇYÜZÜNÜN KAMU OYUNDA SERGILENDıCı 
BIR FORUM HALJNE GETIRILMELI, DICER 
YANDAN MECLIS DlŞINDAKJ KAMU OYU 
HAREKETE GEçlRlLMELJDIR . 

• 
HiçBIR iKTIDAR, HELE 20. YüZYıLıN SO
NUNDAKJ DÜNYA KOŞULLARINDA HIÇBIR 
IKTIDAR KAMU OYUNUN ETKJsiNIN VE DI· 
RENCININ DıŞıNDA .KALAMAZ. ONUN IÇiN 
SADECE PARLAMENTO IÇiNDE DECIL, Dı
ŞıNDA DA HAREKETLER YÜROTüLMELJ VE 
BU HAREKETLERIN ETKisi ASLA KÜÇÜMSEN
MEMELID,lt 

özgürlüklerimizi, ekonomik ve sosyal haklarımızı 
korumak için yapılması gereken mücadele ile, fiili 
mücadele olanaklan birbirine eşit dej!i1dir. Arada bir 
açık vardır. Gerçi işçi sınıfımız, emekçi kitleler, 
az önce dediltim gibi daha mücadeleci, daha uyanık, 
daha dirençlidirier. tlerici demokratik güçler daha 
güçlenmiş, daha ileri bir çizgidedirler ama faşizmin, 
açık bir faşizmin gelmesini önlemek, onu alt edebiı· 
me.k için gereken mücadele daha ileri bir düzeyde, 
daha güçlü bir mücadeledir. Bu mücadele daltınık, 

r kopuk bir mücadele olamaz. Bu mücadele, ancak 
örgütlü ve disiplinli bir mücadele olursa sonuç verir.
Bunun içindir ki Türkiye Işçi Partisi bu dönemde, 
bilhassa bugünün şartlarında örgütlenmeyi ön plana 
almıştır ve birinci eylem şek.Ii, örgütlenme, yine 
örgütlenme ve yine örgütlenm.,demektedir. 

CHP VE DISK 

üzerinde en çok tartışılan sorunlardan biri de 
CHP'nin del!erlendirilmesi ve CHP'nin son ilişki· 
leridir. Bu çerçevede demokrasi mücadelesi açısından 
son CHP·DISK ilişkileri üzerinde durulmaktadır. 

Demokratik özgürlüklerin savunulması konusun· 
da DISK 'in CHP'nin yanında olması hatta bir ölçüde 
desteklemesi anlaşılır bir durumdur. Ama CHP'yi, 
sosyal demokrasiyi, işçi sınıfının sorunlarına çözüm 
getirecek bir örgüt ve hareket olarak görmek, CHP'nin 
halk sektörü önerisini benimsemek ve işçi sınıfının 
sendikal hareketini CHP'nin peşine takmak apayrı bir 
konudur. Ecevit, partisinin işçi sınıfıyla bütünleş· 
mesinden söz etmektedir. Işçi sınıfının CHP 'yle 
bütünleşmesi cevaz verilecek, kabul edilecek bir 
husus de�ldir. Bu, işçi sınıfı hareketinin kendi gerçek 
dol!ruItusundan saptmlmasından başka birşey olmaz. 
CHP konusunda DISK üst yönetiminin tutumunun ne 
oldu�u, en azından, en hafif tabiriyle açıklılla kavuş· 
muş del!i1dir. 

Işçi sınıfının politik düzeydeki örgütlenmesine 
gelince, sosyalist örgütlenme henüz ilk aşamasındadır. 
İşçi sınıfında sa�lam ve sa�lıklı bir sosyalist birikim 
vardır, bir sosyalist bilinçlenme vardır. Ama bu bilinç· 
lenmiş kesim, bu birikim, tümünde veya büyük bir 
kısmır.da henüz ö'rgütlü hale getirilmiş de�ildir. Bu 
açıdan da Partimiz, örgütlenme sorununu, yapılacak 
işler gündeminin ilk maddesi olarak kabul etmek· 
tedir. Şu anda büyük örgüt olarak, büyük parti ola· 
rak solda görünen CHP vardır. CHP demokratik özgür· 
lükleri gerçekten savundu�u ve bu u�urda kendi 
ölçüsünde olsun bir mücadele verdi�i sürece bu 
partinin yanında olunur, hatta bir anlamda destek· 
lenir. Çünkü çeşitii parti belgelerimizde de belirt
ti�imiz gibi Türkiye'de güncel ivedi sorun Demokra· 
tikleşme sürecinin hızlandınlması, demokratik özgür· 
lüklerin korunması ve giderek daha da genişletilmesi. 
dir. Ama CHP'nin bütünüyle desteklenmesi diye bir
şey, işçi sınıfı hareketi açısından kurtuluş olamaz. 
CHP'nin bir burjuva partisi oldu�u katiyen unutul· 
mamaııdır. Bütün düzen de�işiklil!1 sloganına ve pro
pagandasına ral!men, CHP bır düzen del!işiklil!i ön· 
görmemektedir. Ancak kapitalizmden sosyalizme 
geçiş ve sosyalizmin kuruluşu öngörülüyorsa bır 
düzen de�şikll�lnden bahsedilebitir. Halbuki CHP, 
programında ve eyleminde böyle bir düzen de�işik· 

Iij!ini öngörmemekte, böyle bir düzen deltişikli�in· 
den yana çıkmamaktadır. Kapitalizm çerçevesi 
içinde kendince, kendi hesaplarına göre işçi ve 
emekçi yıltınlar yararına bir takım tavizler elde 
etmeyi, bir takım düzeltmeler yapmayı tasarlamakta
dır. 

CHP VE BÜYÜK SERMAYE 

Şimdi CHP'nin burjuvazi içinde de bir deste�i 
vardır. Bugün Türkiye'de büyük sermaye ikiye bölün
müş bir durum gösteriyor. Bir bölümü MC'yi destek
liyor; şiddet ve baskı yöntemlerinden yan1ldır, bun· 
lann daha da artmlmas.!!'dan yanadır. Burjuvazinin 
bir bölümü, bilhassa sanayi burjuvazisi ise, baskı ve 
şiddet yollarından demokratik mücadelenin ve geli· 
şimin durdurulamıyacal!ı sonucuna varmıştır. 
Artık 20. yüzyılın son çeyreltinde açık baskı ve 
şiddet yöntemleri, yönetimleri sürdürülemez. Yapı
lacak iş, demokratik gelişmeyi kontrol altına almak, 
güdümlü hale getirmektir ve burjuvazinin bu kesimi 
kitlelerin demokratik mücadelesini kontrol altına 
alma, güdümlü hale getirme görevini CHP' den beko 
lemektedir. CHP 'yi desteklemelerinde bir ikinci 
neden olarak ücretlerin dondurulması var, ekono
mik hakların dondurulması var, yani bir kemerleri 
sıkma politikasının getirilmesi var. Düşünüyorlar ki 
kitlelerin umut ba�ladl�1 ve güvendilti, tuttu�u bir 
CHP iktidarı, "milli ekonominin yüksek menfaat
leri adına" gibi tumturaklı, yüksek düzeyde iddialı 
gerekçelerle bu kemerleri sıkma politikasını hiç 
de�i1se bir süre için işçi >te emekçi sınıfına daha 
kolay kabul ettirebilir. Burjuvazinin bir kesimi· 
nin CHP'yi desteklemesinin bir üçüncü nedeni de, 
CHP liderinin Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa ile iyi 
ilişkiler kurması, oranın siyasi çevrelerinde ve Iider
lerince iyi karşılanmış olmasıdır. 

HAKLARIMIZ IçiN GÖREVE! 

Şimdi sonuca geielim. Bir taraftan geçimimize, 
ekmek paramıza, gelirimize konmak istenen sınır· 
lamalardan dolayı, bunlann gerçek del!erlerinin 
düşüıiilmesi istek ve girişimlerinden dolayı, kazanıl· 
mış haklarımızı geri almak üzere yapılan girişimlerden 
dolayı, demokratik hak ve özgürlüklerimize sonuna 
kadar sahip çıkarak bu ekonomik, sosyal haklarımızı 
müdafaa etmek, onlan korumak ve giderek daha da 
geliştirmek durumundayız. Yine konuşmamın bu 
son kısmında belirtti�im burjuvazinin en gerici 
kesiminin devlet mekanizmasının çeşitli alanlarında 
bürokrasi , el!itim, öllretim, ordu ve nihayet sendi· 
kalar alanlarında gerçekıeştirmeye çalıştı�ı, sa�cı 
faşist örgütlenmeler karşısında, demokratik hak ve 
özgürlüklerimize sahip çıkarak sonuna kadar mücadele 
etmek durumundayız. 

Demokratik özgürlüklerin mücadelesi bugünkü 
topiumsal mücadelenin en güncel, en ivedi maddesi· 
dir. Bu en ivedi ve güncel olan demokratik özgür· 
lükler mücadelesinin de en güncel ve en ivedi olan 
somut hedefi MC iktidarının iktidardan çekilmeye 
zorlanması, iktidardan düşürülmesidir. önümüzdeki 
ilk somut hedef budur. El!er can güvenlil!inin ortadan 
kalktıl!ı bu duruma son vermek istiyorsak, MC 
iktidardan 

Ekmek paramızı, gelirimizi, geçimimizi koru· 
mak istiyorsak MC iktidardan düşü:riilmelidlr. 

Kendimizin ve çocuklarımızın gelece�ini güven· 
ce altına almak istiyorsak MC iktidardan düşürül· 
melidir. 

Türkiye'de kara ve kanlı bir faşizmin asla ger
çekleşememesini, demokrasinin ilerleyip gelişme
sini istiyorsak, MC iktidardan düşürülmelidir. 

Ve nihayet Türkiye'nin dünya uluslan arasın· 
da itibarlı bir mevki almasını, baltımsızlık, tam ba· 
Itımsızlık yoluna yönelmesini istiyorsak, bunda ilk 
adım olarak MC iktidardan düşürülmelidir. 

, BOTON YOLLAR DENENMELJDIR 

MC'nin iktidardan düşürülmesi için parlamento 
ıÇı ve parlamento dışı muhalefete büyük görevler 
düşmektedir. Parlamentoda içtüzültün bütün imkan· 
lan kullanılarak bütçe oylamalannda MC iktidardan 
düşürülmeye u�raşılmalıdır. Bütçe oylamalarında ol
mazsa, ondan sonra Gensoru, Meclis Soruşturması 
gibi yöntemler işletilerek MC iktidardan düşürülmeye 
çalışılmalıdır. 

Bu, başta CHP olarak tüm yurtsever parlamen
terlerin ihmal edemiyecekleri bir görevdir. Hangi 
partiden olursa olsunlar, e�er kanlı olaylara, anar· 
şiye gerçekten karşı iseler; kanunsuzluklara, rüşvet
lere, yolsuzluklara gerçekten karşı iseler, bu parla
menterler oylarını MC'yi iktidardan düşürme yönünde 
kullanmalıdırlar. Bütçe oylamalarında kırmızı oy 
vermelidirler. Bu bir yurtseverlik görevidir. 

Bunun dışında MC iktidannın haklarına, öz
gürlüklerine gözdikti�i ve yüklendilti işçi ve emekçi 
sınıflar da memleketin politikasında seslerini ve etki
lerini daha fazla duyurmalılar; hakları ve- özgürlükleri 
konusunda kararlı mücadele vermelidirler. Bunu sal!' 
lamak için bütün ilerici, demokratik, sosyalist örgüt
ler eyleme geçmelidirler. Bir yandan Meclis, MC 
iktidarının bütün ipliklerinin pazara çıkarıldı�ı, 
içyüzünün ayrıntılarıyla somutta ülke kamu oyunda 
sergilendilti bir forum haline getirilmeli, dil!er yandan 
meclis dışındaki kamuoyu harekete geçirilmelidir. 
Bu konuda ilerici, demokratik, sosyalist siyasal ve 
siyasal olmayan tüm örgütlere önemli görevler düş
mektedir. örgütlenme gönlümüzün arzuladıllı düzey· 
de veya durumun gerektirdil!i düzeyde olmalayabi
Iir, ama mevcut imkanlan ve gücümüzü kullanarak 
bu mücadeleyi vermeliyiz. Bu konuda . Partimiz 
merkez Yönetim Kurulu "MC iktidardan düşürül. 
melidlr" kampanyası açmaya karar vermiştir. Bu 
konuşmamla bu kampanyayı başlatmış oluyoruz; 
afişlemelerle, bildirilerle ve dil!er illerde yapılacak 
kapalı salon toplantılarıyla bu kampanya Şubat 
sonuna kadar sürdü:riilecektir. Di�er bütün demokratik 
kitle örgütleri de kamuoyunu uyarmak, harekete 
geçirmek yönünde,MC iktidarını iktidardan düşürme 
yönünde ne imkanları varsa o imkanlan kullanarak 
mücadeleye geçmelidirler. 

Hiçbir iktidar, hele 20. yiizyılın sonundaki 
dünya koşullarında hiçbir iktitlar kamuoyunun 
etkisinin ve direncinin dışında kalamaz. Onun için 
sadece parlamento içinde del!i1, dışında da hareket
ler yürütülmeli ve bu hareketlerin etkisi asla küçüm· 
senmemelidir. 

dej!i1dir. Arada bir 
ımız, emekçi kitleler, 

mücadeleci, daha uyanık, 
demokratik güçler daha 

çizgidedirler ama faşizmin, 
gelmesini önlemek, onu alt edebiı· 

gereken mücadele daha ileri bir düzeyde, 
mücadele daltınık, 

Bu mücadele, ancak 
olursa sonuç verir.

Partisi bu dönemde, 
örgütlenmeyi ön plana 

eylem şek.Ii, örgütlenme, yine 
ütlenm.,demektedir. 

sorunlardan biri de 
CHP'nin son ilişki· 
mücadelesi açısından 
durulmaktadır. 

savunulması konusun· 
olması hatta bir ölçüde 

durumdur. Ama CHP'yi, 
sorunlarına çözüm 

olarak görmek, CHP'nin 
benimsemek ve işçi sınıfının 

peşine takmak apayrı bir 
sınıfıyla bütünleş· 
sınıfının CHP 'yle 

kabul edilecek bir 
hareketinin kendi gerçek 

başka birşey olmaz. 
yönetiminin tutumunun ne 

tabiriyle açıklılla kavuş· 

düzeydeki örgütlenmesine 
henüz ilk aşamasındadır. 

bir sosyalist birikim 
sosyalist bilinçlenme vardır. Ama bu bilinç· 

birikim, tümünde veya büyük bir 
getirilmiş de�ildir. Bu 

sorununu, yapılacak 
olarak kabul etmek· 

olarak, büyük parti ola· 
CHP vardır. CHP demokratik özgür· 

bu u�urda kendi 
verdi�i verdi�i ver sürece bu 

hatta bir anlamda destek· 
belgelerimizde de belirt

güncel ivedi sorun Demokra· 
hızlandınlması, demokratik özgür· 

daha da genişletilmesi. 
desteklenmesi diye bir

açısından kurtuluş olamaz. 

içinde kendince, kendi hesaplarına göre işçi ve 
emekçi yıltınlar yararına bir takım tavizler elde 
etmeyi, bir takım düzeltmeler yapmayı tasarlamakta
dır. 

CHP VE BÜYÜK SERMAYE 

Şimdi CHP'nin burjuvazi içinde de bir deste�i 
vardır. Bugün Türkiye'de büyük sermaye ikiye bölün
müş bir durum gösteriyor. Bir bölümü MC'yi destek
liyor; şiddet ve baskı yöntemlerinden yan1ldır, bun· 
lann daha da artmlmas.!!'dan yanadır. Burjuvazinin 
bir bölümü, bilhassa sanayi burjuvazisi ise, baskı ve 
şiddet yollarından demokratik mücadelenin ve geli· 
şimin durdurulamıyacal!ı sonucuna varmıştır. 
Artık 20. yüzyılın son çeyreltinde açık baskı ve 
şiddet yöntemleri, yönetimleri sürdürülemez. Yapı
lacak iş, demokratik gelişmeyi kontrol altına almak, 
güdümlü hale getirmektir ve burjuvazinin bu kesimi 
kitlelerin demokratik mücadelesini kontrol altına 
alma, güdümlü hale getirme görevini CHP' den beko 
lemektedir. CHP 'yi desteklemelerinde bir ikinci 
neden olarak ücretlerin dondurulması var, ekono
mik hakların dondurulması var, yani bir kemerleri 
sıkma politikasının getirilmesi var. Düşünüyorlar ki 
kitlelerin umut ba�ladl�1 ve güvendilti, tuttu�u bir 
CHP iktidarı, "milli ekonominin yüksek menfaat
leri adına" gibi tumturaklı, yüksek düzeyde iddialı 
gerekçelerle bu kemerleri sıkma politikasını hiç 
de�i1se bir süre için işçi >te emekçi sınıfına daha 
kolay kabul ettirebilir. Burjuvazinin bir kesimi· 
nin CHP'yi desteklemesinin bir üçüncü nedeni de, 
CHP liderinin Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa ile iyi 
ilişkiler kurması, oranın siyasi çevrelerinde ve Iider
lerince iyi karşılanmış olmasıdır. 

HAKLARIMIZ IçiN GÖREVE! 

Şimdi sonuca geielim. Bir taraftan geçimimize, 
ekmek paramıza, gelirimize konmak istenen sınır· 
lamalardan dolayı, bunlann gerçek del!erlerinin 
düşüıiilmesi istek ve girişimlerinden dolayı, kazanıl· 
mış haklarımızı geri almak üzere yapılan girişimlerden 
dolayı, demokratik hak ve özgürlüklerimize sonuna 
kadar sahip çıkarak bu ekonomik, sosyal haklarımızı 
müdafaa etmek, onlan korumak ve giderek daha da 
geliştirmek durumundayız. Yine konuşmamın bu 
son kısmında belirtti�im burjuvazinin en gerici 
kesiminin devlet mekanizmasının çeşitli alanlarında 
bürokrasi , el!itim, öllretim, ordu ve nihayet sendi· 
kalar alanlarında gerçekıeştirmeye çalıştı�ı, sa�cı 
faşist örgütlenmeler karşısında, demokratik hak ve 
özgürlüklerimize sahip çıkarak sonuna kadar mücadele 
etmek durumundayız. 

Demokratik özgürlüklerin mücadelesi bugünkü 
topiumsal mücadelenin güncel, en ivedi maddesi· 

Kendimizin ve çocuklarımızın 
ce altına almak istiyorsak MC ikt
melidir. 

Türkiye'de kara ve kanlı bir faşizmin 
çekleşememesini, demokrasinin ilerleyip 
sini istiyorsak, MC iktidardan düşürülmelidir. 

Ve nihayet Türkiye'nin dünya 
da itibarlı bir mevki almasını, baltımsızlık, 
Itımsızlık yoluna yönelmesini istiyorsak, 
adım olarak MC iktidardan düşürülmelidir

, BOTON YOLLAR DENENMELJDIR 

MC'nin iktidardan düşürülmesi 
ıÇı ve parlamento dışı muhalefete 
düşmektedir. Parlamentoda içtüzültün 
lan kullanılarak bütçe oylamalannda 
düşürülmeye u�raşılmalıdır. Bütçe oylamalarında 
mazsa, ondan sonra Gensoru, Meclis 
gibi yöntemler işletilerek MC iktidardan 
çalışılmalıdır. 

Bu, başta CHP olarak tüm yurtsever 
terlerin ihmal edemiyecekleri bir 
partiden olursa olsunlar, e�er kanlı 
şiye gerçekten karşı iseler; kanunsuzlukla
lere, yolsuzluklara gerçekten karşı iseler, 
menterler oylarını MC'yi iktidardan düşürme 
kullanmalıdırlar. Bütçe oylamalarında kırmızı 
vermelidirler. Bu bir yurtseverlik görevidir. 

Bunun dışında MC iktidannın 
gürlüklerine gözdikti�i ve yüklendilti 
sınıflar da memleketin politikasında 
lerini daha fazla duyurmalılar; hakları 
konusunda kararlı mücadele vermelidirler. 
lamak için bütün ilerici, demokratik, 
ler eyleme geçmelidirler. Bir yandan Meclis, 
iktidarının bütün ipliklerinin pazara 
içyüzünün ayrıntılarıyla somutta ülke 
sergilendilti bir forum haline getirilmeli, 
meclis dışındaki kamuoyu harekete 
Bu konuda ilerici, demokratik, sos
siyasal olmayan tüm örgütlere önemli 
mektedir. örgütlenme gönlümüzün arzuladıllı 
de veya durumun gerektirdil!i gerektirdil!i gerektir düzeyde 
Iir, ama mevcut imkanlan ve gücümüzü 
bu mücadeleyi vermeliyiz. Bu konuda 
merkez Yönetim Kurulu "MC iktidardan 
melidlr" kampanyası açmaya karar 
konuşmamla bu kampanyayı başlatmış 
afişlemelerle, bildirilerle ve dil!er illerde 
kapalı salon toplantılarıyla bu kampanya 
sonuna kadar sürdü:riilecektir. Di�er bütün demokratik 
kitle örgütleri de kamuoyunu uyarmak, 
geçirmek yönünde,MC iktidarını iktidardan düşürme 
yönünde ne imkanları varsa o imkanlan 
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SAGelLAR 
ORMAN MÜHENDISLERI ODASı 

VE "MC MUHALEFETI 

Orman Mühendisleri Odası'nın 22. 
Genel Kurulu 14-15 Şubat tari hlerinde 
Ankara'da yapıldı. 666 oy alan ilerici· 
demokratlar listesi, Metnin sırf bu iş 
için döktüRü 1,5 milyon liraya raRmen 
saR cepheyi yenilgiye uRrattl. 

Orman Mühendisten Odası'nı ele 
geçirmeyi, bütün bakanlıRı MC direk· 
siyonuoa sokma planının bir aracı ola
rak gören Orman Bakanı Turhan Ka· 
panlı ve Orman Genel Müdürü Cavit 
Dinçel, aylardan beri genel kurul için 
hazırlık yapıyorlardı. Odanın bütün 
üyeleri otomatikman genel kurula katıl· 
dıkları için, MC yanlısı üyelerin müm
kün olduRu kadar çok Ankara'da 
toplanmasına, bunun için de "suni 
görevler" çıkartılmasına başlandı. Ile· 
rici-demokratların adayı olarak genel 
kurul divan başkaniıRına seçilen CHP 
Rize milletvekili Osman Yılmaz Kara
osmanoRlu yaptıitı açıklamada, 600 ka· 
dar "ülkücü" mühendisin kongre günü 
Ankara'da olmalarını saitlamak için Ge
nel Müdürlük tarafından düzenlenen 
göstermelik "demonstratif" gezilere dev·
let bütçesinden 1 ,5 milyon lira harcan· 
dıRını bildirdi. Bir taraftan bu o:,e
rasyon sürdürülürken, örne�in Amasya 
ve Adana gibi iUerde de ilerici Oda üye· 
lerine "görev çıkartılıyordu."� "Milli
yetçi" üyeler için hazırlanan demonstra-

Eskişehir'de Çetintaş gıyım sana· 
yiinde çalışan işçilerin çolıu kadın. 
Günde LO saat çalışıyorlar. Bunun kar· 
şılılıında aldıkları ücret ise gerçekten 
gülünç. Günde 10 saat çalışmanın 
karşllı�1 olarak işveren, kadın işçilere 
ayda 600 TL. ödüyor. Yani, asgari üc· 
retin yansı. Aynca, işçilerin hiç bir 
sosyal güvenlikleri yok. Yemek paydos
ları bile yok. 

Çalışanların bir bölümü de erkek. 
Bunlar da günde 10 saat çalışıyorlar 
ve karşıl�ında 900 TL. geçiyor ayda 
ellerine. 

Çetintaş işçileri sendikaya üye olu· 
yorlar. Sendika toplu sözleşme çaAı· 
nsı yapıyor. Ancak işveren görüşmeye 
yanaşmıyor. Bunun üzerine grev kararı 
alınıyor. İşveren de boş durmuyor. 
Çeşitli oyunlar tezgahlıyor. Polis mari· 
retl ile yeni işçiler çalıştırmak istiyor 
işyerinıle. İşçiler üzerindeki baskıiar 
yoAunlaştınlıyor. Oç kişi gözaltına 
alınıyor. 

Bütün bunlara karşılık, 
işçiler ka rarlı. Şöyle 
haykınyorlar: "Asgari ücre
tin ödenmesi 
kanuni bir 
zorunluluk 

Ençe/'in Karar/ı /şçi/eri 
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tiC gezi programlarında, "ilginç" bir 
rastlantı sonucu, 14-15 Şubat günlerin· 
de Ankara'da kalınacaRı ve 16 Şubat 
günü de "sayın Orman Bakanı ve Genel 
Müdürlerin" ziyaret edileceRi belirtili· 
yordu. 

Iki gün boyunca genel müdürün 
kongre salonundan eksik olmadıRı ve 
"milliyetçi" lerin adeta orkestra şefli
Rini yaptı Rı görüldü. lik gün Türkiye 
Ormancılar DerneRi'nin ancak 300 ki· 
şiyi alabilen salonunda toplanan kongre, 
ikinci gün Ankara sinemasına taşınacak
ken, saRcllar "komünistıerin işgali al· 
tında" olduRu gerekçesiyle sinemaya 
gitmeyi reddettiler. Oysa sinemada sa· 
dece 6 görevli bulunuyordu. Ayrıca, 
60-60 kadar komandonun bütün genel 
kurul süresince dernek salonu civa
rında bulunduilu görüldü. 

MC'ciler, ilk gün hazırladıkları li.· ' 
tede birinci sıraya Sami Akay gibi bir 
AP yanlısım yerleştirirkenı ikinci gün, 
ortadaki oyları da elde edebilmek için 
tarafsız gibi gözüken rakat son Senato 
seçimlerinde AP'den adaylıRını koyan 
Şükrü Abbaso�lu'nu bu sıraya çıkar· 
dılar. ÇoRunlukla AP ve MHP yanlısı 
üyelerden oluşan MC listesine, oy top· 
layabilmek için, bakanlıkta iyi !.ılnı· 
nan, bazı adlar da haber vermeden 
sokuldu. örneitin bakanlık müsteşarı 
Rüstem Kaptan bir mektup gönde· 
rerek adaylı�ının izni ..... alınmadan kon· 
duRunu açıkladı. MC'nin uyguladıilı 
ikinci bir taktik deı oylamanın saatini 

olmasına ralımen işveren bu ücreti öde· 
memek için direniyor. Aynca çalışma· 
!fuesinin de 10 saatten 8 saate indirilme
si gerekiyor. Yemek paydosu, sosyal 
güvenlik tedbirlerinin alınmasını isti· 
yoruz." Ve şöyle ekliyorlar: , "Bu 
grev sonucunda işvereni, işverenleri 
daha iyi tanıdık. 600 TL. ile bir ay 
geçinmemiz, analık yapmamız, karnı· 

i mızı doyurmamlZ isteniyor. Ama artık 
dünya delıişti. Haklarımızı kazanıncaya 
kadar direneceAiz. Ve başaracal!ız. 

MUHALEFET 
geciktirerek ertesi gün mutlaka görev 
yerinde olması gereken üyelerin salon
dan aynlarak oy verememelerini saRla· 
maktı. Bu nedenle son oylamaya 1 500 
kişiden ancak 1 27 0  kişi katılabiidi. 
MC'ciler, ikinci gün Orman· Köy liiş· 
kijeri Genel Müdürlüilünde toplanarak, 
zorla getirdikleri üyelere şerer sözü 
verdirmişlerdi. 

Bütün bu çabalara raAmen, oyla
mada MC rümuzlu listeye sadece 603 
oy çıktı. Iierici-demokratlann listesi 
olduRu gibi kazandı. Daha sonra yapılan 
görev bölüşümünde Iyigün Pulat baş· 
kanlıRa, Taner Savaşan 2. başkanlıila, 
ısmail Çevik ise sekreterliRe getiriı· 
di. 22. genel kurul biterken, odayı 
bakanlık piramidinin bir dairesi haline 
getirmeyi ve bakanııitı faşi.t1eştirmeyi 
amaçlayan MC oyunu bozuluyordu. 

MMO SEçiMLERI VE "DEVRIMCI 
MUHALEFET" 

14 Şubat günü Makina Mühendis
leri Odası Genel Kurulu 'na gelen dele· 
geler kapıda ilginç bir pankartla karşı· 
laştılar: "MMO revizyonist ve oportii
nist oda ailalarının çimiRi olmaya· 
caktır! ·Devrimci Muhaleret" B·. pankar· 
tı başka başka yerlere asılan "Kah· 
rolsun Sovyet Sosyal Emperyalizmi" 
sloganı izliyordu. 

Bu, oda genel kurullannda şimdi· 
ye kadar ilk kez rastlanan bir durumdu. 
Şimdiye dek, ilericiler, demokratlar, 
devrimciler tek bir liste halinde seçim· 
lere katılırlardı. Bu kez iki liste halinde 
seçimlere katılmınaıı söz konusu idi. 

Ilginçlik burada bitmiyor. Bir ay 
önce aynı odanın Ankara Şubesi'ni 
demokratik solcularla ortak olarak ele 
geçiren Ilerici· Demokrat grubun liste
sinde bu kez de iki demokratik solcu 
vardı. Demokratik solcular ile "Ile· 
ri d-Demokratların" bir arada seçim
lere katılması ilk kez Makina Mühen· 
disleri Odası Genel Kurulu'nda gerçek· 
leşiyordu. 

Divan BaşkanlıRı'nl Aykut Göker'in 
yaptlRı Genel Kurul'da çalışma raporu 
okunduktan ve eleştirilere geçildik· 
ten sonra "devrimci muhalefet"ten bazı 
delegeler· söz aldılar. Geçen dönem 
görev yapan yönetim kurulunu "reviz
yonist"lik ve "oportünist"likle suç
ladılar. Niçin Makina Mühendisleri Odası 
"Sovyet Sosyal Emperyalizmi"ne karşı 
çıkmıyordu? ' Niçin DIsK'i savunuyor· 
du? Ortada bu kadar devrimci varken 
niçin bu devrimciler DISK'in başına 
getirilmiyordu? Sorulan sorular bun· 
lardı. Sanki yapılan, MMO deR ii de 
DISK Genel Kurulu idi. Divan Başkanı 
sık sık bu gerçeRi hatırlatmak zorunda 
kaldı. 

"Muhalefet' 'e, emperyalizmin, kapi
talizmin en yüksek aşaması oldullu 
hatırlatıldı. Odalarda, demokratik kütle 

BU DA E·SKisEHiR 

ENÇEL GREVİ 4. AYıNı 
DOWURUYOR 

Bu arada yine Eskişehir'de Ençel 
Çelik -sanayiindeki grev dördüncü ayını 
doidururken işçiler daha kararlı, daha 
bilinçli. Hep bir al!ızdan, "deAiI dört ay, 
dört yıl da geçse bu haklı direnişimiz 
!fuecektir" diyorlar. 

� 

Ençel'de toplu sözleşme ça,uwıu 
Çal!daş Metal Iş yapıyor, fakat işveren 
oturuma yanaşmıyor. Grevi çaaılat -
Metal İş başlatıyor. Bu sendIkanın daha 
sonra Maden İş 'le birleşmesi üzerine 
şimdi grevi Maden Iş yürütüyor. i,. 
yerinde 30 işçi çalışıyor. Hepsi sendika· 
lanna güveniyorlar. 

Ençel' deki grev, Esklşehlr' deki en 
uzun ve en kararlı grev obna özelliAlnı 
taşıyor. Patron sendikacılıitmm temsil· 
cisi Türk İş 'In işçinin başına en çok 
çöreklendiAi ineıden biri Eskltehlr. 
Türk İş'in işçiye yaptıklanna, Işçinin 
haberi olmadan toplu sözleşme yapmu, 
göstennelik zamları patronun lütfu 
olarak yutturmak gibi girişimleriyle 
karşllaştmldıAında, Ençel'dekl PeY 
Türk Iş 'in royasının bir kez daha ortaya 
çıkanlmasında yararlı olacak. 

ERDEN, KAPANDıCı HAWE 
TEŞVİK BELGESI AWI 

Eskişehir' deki Erden Şekerleme 
Fabrikası, bir Sire önce, Tek Gıda Iş 
Sendikası ile toplu sözleşme yapmamak 
için kapandılıını açıklamıştL ÜsteUk 
burada çalışan 50 kişi Işten çıkan\
mıştL 

Aynı Erden'in 54 milyon 500 
bin lira tutannda teşvik primi aldıitı 
ortaya çıkmıştır. 

Eskişehir Sanayi Odası tarafından 
yapılan açıklamaya göre, Eskltehir'. 
deki toplam üç işyerine toplam 353.5 
milyon TL. teşvik primi verilmiştir. 
Buniardan soAutucu üretimi yapan AR
ÇELİK 243 milyon 547 bin, ETİ 
Gıda Sanayii 55.5 milyon, ERDEN 
Gıda Sanayü A.Ş. de 54.5 milyon TL. 
teşvik belgesi almışlardır. 

İşçil"rle toplu sözleşme yapmamak 
Için fab�kayı kapattıitını açıklayan bır 
şirkete teşvık belgesi veribnesi Eskl· 
şehir'de skandal olarak nitelenmiştir. 
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iLERiciLERE KARSI 
örgütlerinde ideolojik tartışma yapıl
maması gerektiAi, bunun bir başka i şlevi 
yüklenmek olacaııı belirti ldi. Bu tartış
maların getireeeAi tehlikelerin somut 
sorunlardan ve taleplerden kopm.k 0-
Iaeaııı  söylendi. 

Bütün bunların söylenmesi ortallA_ 
karıştırmaye yetti. Maocuların getirt
tiııi öıırenciler delegelere saldırdı. Kavga 
ç ıkması güçlükle önlendi. 

Seçimleri, demokratik soleularla 
oTlak liste çıkaran "i lerici.-demokratlar" 
kazandılar. "Devrimci Muhalefet"in al· 
dıııı oylar 48'de kalırken, "ilerici-De
mokratlar" 224 oy aldı Iar_ 

Ilk yönetim kurulu toplantısından 
sonra, Oda Başkanlıııına ıSmet Rıza 
Çebi, Başkan Vekillilıine Oııuz Türk
yılmaz, Sekreter Uyeliııe Neşit Koca
bıyıkolılu, Sayman Uyeli�e Emin özkan 
getirildiler. Yönetim Kurulutnun di�er 
üyeleri Süleyman Yılmaz, Uııur Erkan ve 
Hakkı Eskicioğlu.  

HARITA VE K.ADASTRO 
MÜHENDIsLERI ODASı SEçiMI 

Harita ve Kadastro Miihendisleri 
Odasının XXII. Genel Kurulu 1 4- 1 5  
Şubat 1976 Cumartesi, Pazar günleri 
Türk-Iş Salonunda yapılmıştır. Genel 
Kurulda, Oda yönetimini almak içi n, 
yurt sorunlarına öncelik veren. meslek 
sorunlarını yurt sorunlarından soyutla· 
m.dap ele alan grupla, öteki meslek 
sorunlarının yurt sorunlarından ba�ım-

SiZ "ele alınmasını" savunan sermaye 
yanlısı grup mücadele etmiştir. Sermaye 
yanlısı tutucu kesim, İller Bankası
nın olanaklarını da kullanmış bu Genel 
Müdürlüııün taşrada çalışan Harita Mü
hendisleri yolluk ödenerek A nkara'ya 
getirilmiştir. Toplumcu kesimi destek
leyenlerin ço�unlulıu Ankara dışındadır 
ve bir yandan parasal olanaksızlıklar, 
bir yandan kötü hava koşulları nedeniy
le Genel Kurul toplantısına büyük 
bir bölümü katılamamıştır. Böyle oldu
ııu halde seçime katılan 350 üyenin 
200'ü halktan yana olan adaylara, 
I SO'si de sermayeden ve düzenden 
yana olan adayıara oy vermiştir. Bu 
sonuçla, Harita ve Kadastro Mühen
disleri toplululıu terci hini halktan yana 
koymuştur. 

Yeni Yönetim Kurulu, eski YÖ
netim Kurulunun sadece bir elemanı 
hariç eski kadro olarak tE'kra.r i ş  başına 
gelmiştir. Yönetim Kurulu şu eleman
lardan oluşmuştur: 

Arif DELIKANLı 
Enver öZTURK 
Mustafa KURUKAFA 
Faruk UZEL 
Güner öNSEL 
Hilmi AKAR 
ömer Faruk ÇAPÇI 
Teknik elemanların geçen yıl faşi

zan baskılara karşı direnme eylemleri 
içinde yer alan bu kadro, yine aynı 
şekilde demokratik hakların korunması 
mücadelesinde yerini alacaktLl. 

BURJUVAZiSi 

Aylık ücrel 600 Tl-

mürekkep 
balıkları 
ve fasizm 

METIN ÇULHADGLU 

Dil, konuşma, genel olarak düşüncenin ayna sı. Dil, beş aşağı beş 
yukarı düşünceyi, düşünce sistemini ele veriyor. Zorlama düşünceler Ve bun
lardan üretilen zorlama teoriler bir yerde konuşma ve yaıı dil ini de zorluyor. 
Düşünce planındaki soyutluk, hiç gecikmeden, terim kullanımından benzetme 
yapmaya kadar, çeşitli aşamalarda kendini gösteriyor. 

Geçmişten ve günümü7den sayısız örnek bulmak mümkün. Geçmişin 
o ünlü "milli demokratik devrim teorisi linin aşırı ölçüde zorlanması, tcrmino
loji alanında "emperyalist ürctim ilişkisi" gibi gerçekten çok özgün ürünler 
vermişti. Ama milli  demokratik devrim tczini savunma çabaları yalnızca 
terim üretme alanında yoğunlaşmadı. En zorlamacı zorlamalar benzetme 
yapma, örnek verme alanında görüldü. 

Eskiden milli  demokratik devrim tezinin savunusu adına iç içe iki 
halka ya da ardarda iki tepe çizmek en yaygın "ideolojik mücadele" yöntem
leriydi. Birinci halkayı kırmadan ikinciye ulaşamazsınız; birinci tepeyi aşma
dan ikincisine varamazsınız, denirdi. Tabii, birinci halka ya da tepe milli 
demokratik devrim, ikincileri ise sosyalist devrim olurdu. 

Benıetnıeler kimi zaman yararlı. Ancak, pratikten bütünüyle kopa
rılıp çok öte düzeyde soyutlandıkları zaman ancak birer demagoji aracı 
oluyorlar. Va da okuyucuya yanlış çağrışımlar yaptırıyorlar. Her analoji
nin şu ya da bu ölçüde demagoji içermesinin nedeni, bu. Yürüyüş'ün önceki 
sayılarından birinde sözü edilen "sütanneler ve çocukları" bir örnek. Başka 
örnekler de var. Bunlar genellikle, zorlama teorilerin okuyucuya benimset
tirilip okuyucunun uyutulması amacına yönelik. 

Geçenlerde bir gençlik dergisinde yer alıyordu. Söylenen, Türkiye'nin 
50 yıldır "sürekli faşizm" altında bulunduğu. Bu söylenebilir, ama kanıt
Ianmak koşulu ile. Kanıt olarak bugüne kadar gösterilen, bir benzetme. Bu 
ber.ıetme, engebeli arazide yol alan bir traktöre ilişkin. Arazi vitesi (faşizm) 
traktörün (Türkiye kapitalizmi) içinde sürekli olarak var. Traktörün önündeki 
engebeler arıınca arazi vitesine geçiliyor (açık faşizm) 

"Sürekli faşizm" denen teorinin açıklanması böyle. Akla ilk gelen soru 
şu oluyor: Sürücüyü arazi vitesine geçmekten alıkoyan hiç bir şey olamaz. 
i sterse, o vitese alır. Açık faşi7m de böyle mi? Yani, Türkiye'de açık faşizm 
yalnızca (traktörü süren) burjuvazinin tercihine, isteğine mi  bağlı? Eğer 
böyle ise o çok sözünü ettiğiniz kitleler ne oluyor? Bütün bunlar "oligarşi" ye 
faşizmin abart ılıp kadiri mutlak güçler düzeyine yiikseltilmesi anlamına 
gelmez mi? 

Eğer böyle değilse söz konusu benzetmenin ne alemi var? 
Benzetmelerin geçerliliği pratikten kopuk olmamalarına bağlı. Bu da 

benzetmelerin bir sınırı olmasını gerektiriyor. Oysa yukarıdaki tip benzetme
lerin hiç bir sınırı yok. "Sürekli faşizm" pekala bir mürekkep balığı ya da 
kirpi ilc de açıklanabilir: Mürekkep balığı (Türkiye kapitalizmi) sürekli ola
rak tetiktedir, düşmanlarından korunmak için bünyesinde sürekli olarak 
mürekkep taşır (sürekli faşizm) Düşmanı ile karşılaşınca da bu mürekkebi 
salgılar (açık faşizm) 

Kirpi ve okları da aynı. Anıa kimi cins kirpiıer oklarını fırlattıklarına 
göre, buradan hareketle daha saldırgan faşizm tanımları yapılabilir. 

Zorlamalara başka alanlardan örnekler vermek de mümkün. jlki, polc
mik uslubuna ilişkin. Polemik yapılır, ama hergün kullanılan dille yapılır. 
Başkalarının polemik usluplarına (gerçekte o kişilerin kendilerine) öıenil
mesi, dil imize yabancı balı zorlamaları getiriyor. örneğin, polemikte hedef 
alınan kişilere "baylar" ya da "baylarımız" diye hitap edilmesi nereden Çı
kıyor? Düpedüı, hiç te verimli olmayan bir  biçimde Lenin'e özenilmesinden. 
Genç lik dergilerinin çoğıında, bu özenti içerisinde "oportünist baylar", 
"revizyonist baylarıml1" türünden yüzlerce ifade bulmak mümkün. 

Üstelik hu uslup, eleştiri ve polemik kapsamına girecek kişileri de 
sınırlıyor. ÖrneAin, Behice Boran'ın ya da Oya Baydar'ın bu biçimde eleş
tirilmcleri imkansıı. Bu çok gerekirse, "devrimci gençler" herhalde Lenin'in 
Lııxembıırg'u eleştiriş biçimine başVUrdcak. 

Bir başka örnek de, belirli davranışların eleştirisini mutlaka sınıfsal 
bir terminoloji ilc yapmaya (alışma ıorlamasından kaynaklanıyor. Bımu 
yapmak kolay. Önce eleştiriye konu o:"n davranışı alır, bir tırnak içine 
yerleştirirsini7. Sonuna da "küçük burjuva tavrı" ibaresini koydumızmu, 
alın siıe bir "devrimci eleştiri". Örneğin "toplantıya geç gelme" kUçük 
burjuva tavrı, "gelen gelir" küçük burjuva tdvrı, gibi. 

Bütün bunlar, sınıfsal davranışlara ilişkin gerçekleri yozlaştırıp çarpıt
maktan başka bir anlama gelmiyor. Daha doğrusu, bilimde yapılan çarpıtma, 
dilde böyle görülüyor. 

Bu yaıının amacı, sö7de devrimci lafazanlığın dikkati çekici gösterge
lerinden biri üzerinde durma isteği. Yoksa kimsenin ağzı torba değiL. . 
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ANGOLA'DA GERILEY EN 

EMPERYALiZM GÖZ ERiNi 

LÜBNAN'A 

TÜRKiYE Işçi PARTISI GENEL 
BAŞKANı BEHlcE BORAN 14  ŞU
BAT CUMARTESI GÜNÜ BURSA'DA 
YAPTIc:i1 KONUŞMAYA DÜNYADA
Ki SON GELIŞMELERi DECERLEN
DiREREK BAŞLADI. BORAN, BU 
ARADA ÖZELLIKLE- ANGOLA VE 
LüBNAN'DAKI GELIşMELER ÜZE
RINDE DURDU. A ŞACIDA, KONUŞ
MANIN BU BÖLÜMÜNÜN BIR ÖZE
TINI SUNUYORUZ 

Bugün dünyanın belirgin özellilti, 
sistemlerarası mücadelenin, kapitalizmle 
sosyalizm arasındaki mücadelenin geliş
melere altırlıltını koymakta olmasıdır. 
Ve yine çaltımızın belirgin özellilti genel 
gidişin kapitalizmden sosyalizme doltru 
oluşudur. Nihayet üçüncü nokta bu 
çizgide, sosyaJizmin, sosyalist sistemin 
giderek daha fazla etkinlik kazan
dı�ıdır. Sistemler arasındaki mücadele
nin kendisini gösterdi�i bir alan da 
ulusal kurtuluş savaşı alanıdır. Ulusal 

çok daha belirgin bir şekilde Ango
la'da gördültümüz durum şu: Emper
yalizmin A ngol�'daki ulusal kurtuluş 
hareketini doltrudan bastırma çabalan 
yanında, yani bir yandan paralı asker
ler göndermek, Güney A frika'nın ve 
Zaire'nin askeri müdahalesi, AET'nin ve 
Amerika'nın Angola'yı ekonomik am
bargoya alması . yanı sıra -bunlar ulusal 
kurtuluş hareketini do�rudan bastırma 
yöntemleridir. düzmece ulusal kurtuluş 
savaşlan sahneye çıkarıp, bunları des-

EMPERYALIST GÜÇLER, ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERINI 
DOCRUDAN BASTIRMANıN MÜMKÜN O LMADıCINI ANLAYıNCA. 
DÜZMECE ULUSAL KURTULUŞ HAREKETLERI ORTAYA SÜREREK 
VE ONLARı DESTEKLEYEREK GERÇEK KURTULUŞ SAVAŞıNı 
ENGELLEMEK HAREKETI SAPTıRMAK ÇABASıNDADIRLAR. 

kurtuluş savaşlan açısından dünyaya 
baktıltırnız zaman, bu alandaki sistem
lerarası mücadelenin sıcak nokta odaltı
nın Asya'dan Afrika'ya kaymış oldu
ltunu görüyoruz. Bugün A frika'da üç 
sıcak nokta beliriyor. Batı Sahrası, 
Fransız Somalisi, ve nihayet · Angola. 
Bunların içinde hepimizin bildilti gibi 
Angola'nın durumu ve orada yer alan 
olaylar en ön plandadır. Angola'da olup 
bitenler konusunda ayrıntılara girmiye
celtim. Bunlan gazetelerden bol bol 
okumak, izlemek fırsatını buluyoruz. 

ANGOLA DENEYININ 
GETIRDICI AÇıKlıK 

Yalnız, Angola dolayısıyle gözle
diltim bir gerçelti, saptadıltım bir 
gerçelti dikkatlerinize sunmak istiyo. 
rum. O da Angola'da ve daha arkadan 
gelerek, daha az belirgin bir halde 
olmakla beraber Fransız Somali'sinde 
emperyalizinin yeni bir taktik uygula
dılıını görmekteyiz. Emperyalizm önce
leri ulusal kurtuluş savaşlannı doltru
dan bastırma yoluna giderdi, Viet
nam'da denedilti yol buydu. F.akat 
emperyalizm giderek ulusal kurtuluş 
savaşlarının dolırudan bastırma yoluyla 
yok edilemediltinin farkına vardı. Ve 
şimdi kısmen Fransız Somali 'sinde ama 
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teklemek yoluna gitmektedir. Ango
la'da üç balıımslZhk savaşı var deni
yor; bunlardan ikisi batı yanlısı, bir 
tanesi de Sovyetler yanlısı ve mücadele 
bu üç örgüt arasında oluyor. Oysa 
Angola'da baştan beri gerçek ulusal 
kurtuluş savaşı veren bir tek hareket 
ve örgüt vardır. O da MPLA Milli kur
tuluş halk hareketi, A ngola kurtuluş 
halk hareketi. Ve bu hareket SO'lann 
başında faaliyete geçtilti andan beri 
bu hareketi Sovyetler Birlilti ve Küba 
desteklemiş, bu harekete yardım etmiş. 
lerdir. Bugün de tutumlarında devam 
ederek yardımlarını sürdürüyorlar. Sov
yetler Birlilıi ve Küba ve dilter sosya
list ülkeler açısından Angola konusunda 
politik bir deltişiklik yoktur. Ama 
Batının ve Amerika Birleşik Devletle
rinin tutumunda deltişiklik vardır. Ame
rika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa 
yıkılıncaya kadar, Portekiz faşist idare
sinin yanındaydılar ve NATO uçak
larının, NATO malzeme ve silahların. ' 
Angola'daki kurtuluş hareketinin bastı· 
nimasında kullanılmasına müsaade edi
yorlardı. Şimdi taktik deltiştirdiler, 
ulusal kurtuluş hareketini doltrudan 
bastırmamn mümkün olmadıltını anla
yınca, düzmece ulusal kurtuluş hare· 
ketleri ortaya sürüp onlan destekleye
rek, gerçek kurtuluş savaşını engelle· 

Roberto ve Savimbi: Yeni Oyunun Piyonlan 

rnek ve halk kitlelerini şaşırtmak, 
hareketi saptırmak çabasındadıriar. An
gola'daki durumu böyle delterlendirmek 
gerekir. 

ORTA OOCU VE LüBNAN 

Dünyadaki sıcak durumlann odak 
noktalanndan birisi de hep bildiltimiz 
gibi Orta Doltu'dur. Orta Doltu'da son 
bir sene zarfında Lübnan en sıcak 
nokta haline gelmiştir. Lübnan'daki 
savaş, gazetelerimizde hep soleu müslü
manlarla saltcı hıristiyanlar arasında bir 
mücadele olarak gösterilmekte ve durum 
bu açıdan delterlendirilmektedir. Ger
çekte böyle bir mücadele vardır, hı
ristiyanlarla müslümanlar arasında nüfus 
oranı deltişmiştir; ve nüfus oranına 

dan çıkmasını istemezler. Oysa ileri
ci ve solcu müslümanlann eşit politik 
sosyal ve ekonomik haklar kazanacllAı 
bir Lübnan, hele Suriye'nın mtuzu ve 
Filistin örgütlerinin etkisi halinde bu 
duruma gelecek olan bir Lübnan, Batı 
kapitalizminin Orta Doltu 'daki bir Ikinci 
üssü, bölgeye açılan bir kapısı olmaktan 
çıkabilir. Buna ise ABD ve Batılı Avrupa 
devletleri asla müsaade etmek istemez
ler. Bunun için derim ki, Lübnan'
daki durum henüz kesin bir sonuca 
baitlanmamıştır, nitekim orada hıristi
yan saltcı falanjistlerin lideri açıkca, 
"biz savaşa hazırlanıyoruz, ergeç savaş 
patlayacaktır" diye demeçler vermek
tedir. Kanaatirnce bu demeçieri, sadece 
bir blöf olarak telakki etmemek gere
kir. Lübnan' daki durum aynı zamanda 

LÜBNAN, ÖTEDEN BERI ABD'NIN VE BATI EMPERYALIZMININ 
ORTA DOCU'DA ıSRAIL'DEN SONRA IKINCI ÜSSO, Hiç DEClı.sE 
ORTA DOCU'YA AÇI LAN KAPıSı O LAGELMIŞTIR. ABD VE BATI 
EMPERYALIZMI, LOBNAN'IN BU NITELICINI KAYilETMESINI, LOB
N�N'IN BU DURUMDAN ÇıKMASıNı ISTEMEZLER 

uygun olarak müslümanlar eşit siyasi, 
ekonomik ve sosyal haklar istemek
tedirler. Yani burada hem bir din ayı
rımına dayanan hem de ilericilik-geri
cilik ayırımına dayanan bir mücadele 
vardır. Bir sınıf mücadelesi nitelii!i de 
vardır Lübnan'daki durumun. 

Fakat Lübnan'daki durumu de lter
lendiıirken, hele sonucunun ne ola
bilecelti konusunda tahminler yürütür
ken bir başka gerçe!!i de dikkate almak 
lazımdır. O da Lübnan'ın Batı emper
yalizmi ve ABD açısından taşıdıltı 
anlam ve dei!erdir. Lübnan bu iç çatış
malar çıkıncaya kadar ABD'nin ve 
Batı emperyalizminin Orta Doi!u'da 
ısrail'den sonra ikinci üssü, hiç dei!lIse 
Orta Doi!u 'ya açılan kapısı olagelmiş
tir. Batı emperyalizmi ve ABD, Lübnan'
ın bu niteli!!ini kaybetmesini, bu durum-

Arap ülkeleri arasındaki dengeyi de 
deltiştirmiştir. Yakın zamana kadar A
rap ülkeleri arasında lider durumunda 
olan M ısır, ikinci plana ' itilmiş, yıldı
zı  kararmış bir duruma gelmiş, ona 
mukabil Suriye bır Filistin Kurtuluş 
örgütü ön plana çıkmış ve son aylarda 
uluslararası arenada büyük prestij kazan
mıştır. Arap ülkeleri arasındaki bu den
ge dei!işiklilti aynı zamanda dolayısıy
la, dünyadaki güç dengesini de ilgilen
dirmektedir. Çünkü Suriye ve Filis

, tin Kurtuluş Örgütüne sosyalist ülkeler 
destek olmaktadırlar, yardım etmekte
dirler; Mısır ise hep bildiltimiz gibi, 
içerde özel sektörü, burjuvaziyi kuv· 
vetlendirici tedbirler alma yoluna git
miş, dış politikasında da açıkca Ame
rika Birleşik Devletlerine doltru kaymış
tır. 
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bu alandaki sistem

sıcak nokta odaltı
Afrika'ya kaymış oldu

görüyoruz. Bugün A frika'da üç 
nokta beliriyor. Batı Sahrası, 

ve nihayet · Angola. 
hepimizin bildilti gibi 

ve orada yer alan 
plandadır. Angola'da olup 

ayrıntılara girmiye
gazetelerden bol bol 
fırsatını buluyoruz. 

DENEYININ 
GETIRDICI AÇıKlıK 

Angola dolayısıyle gözle
gerçelti, saptadıltım bir 

dikkatlerinize sunmak istiyo. 
Angola'da ve daha arkadan 

belirgin bir halde 
beraber Fransız Somali'sinde 

yeni bir taktik uygula

teklemek yoluna gitmektedir. Ango
la'da üç balıımslZhk savaşı var deni
yor; bunlardan ikisi batı yanlısı, bir 
tanesi de Sovyetler yanlısı ve mücadele 
bu üç örgüt arasında oluyor. Oysa 
Angola'da baştan beri gerçek ulusal 
kurtuluş savaşı veren bir tek hareket 
ve örgüt vardır. O da MPLA Milli kur
tuluş halk hareketi, A ngola kurtuluş 
halk hareketi. Ve bu hareket SO'lann 
başında faaliyete geçtilti andan beri 
bu hareketi Sovyetler Birlilti ve Küba 
desteklemiş, bu harekete yardım etmiş. 
lerdir. Bugün de tutumlarında devam 
ederek yardımlarını sürdürüyorlar. Sov
yetler Birlilıi ve Küba ve dilter sosya
list ülkeler açısından Angola Angola Ang konusunda 
politik bir deltişiklik yoktur. Ama 
Batının ve Amerika Birleşik Devletle
rinin tutumunda deltişiklik vardır. Ame
rika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa 
yıkılıncaya kadar, Portekiz faşist idare
sinin yanındaydılar ve NATO uçak
larının, NATO malzeme ve silahların. ' 
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rnek ve halk kitlelerini şaşırtmak, 
hareketi saptırmak çabasındadıriar. An
gola'daki gola'daki durumu böyle delterlendirmek 
gerekir. 

ORTA OOCU VE LüBNAN 

Dünyadaki sıcak durumlann odak 
noktalanndan birisi de hep bildiltimiz 
gibi Orta Doltu'dur. Orta Doltu'da son 
bir sene zarfında Lübnan en sıcak 
nokta haline gelmiştir. Lübnan'daki 
savaş, gazetelerimizde hep soleu müslü
manlarla saltcı hıristiyanlar arasında bir 
mücadele olarak gösterilmekte ve durum 
bu açıdan delterlendirilmektedir. Ger
çekte böyle bir mücadele vardır, hı
ristiyanlarla müslümanlar arasında nüfus 
oranı oranı deltişmiştir; deltişmiştir; ve ve nüfus nüfus oranına oranına 

dan 
ci ve 
sosyal 
bir Lübnan, 
Filistin 
duruma 
kapitaliz
üssü, 
çıka
devletleri 
ler. 
daki 
baitlanmamıştır
yan 
"biz 
patlayacaktır" 
tedir. 
bir blöf olarak 
kir. kir. 

LÜBNAN, ÖTEDEN BERI ABD'NIN VE 
ORTA DOCU'DA ıSRAIL'DEN SONRA 
ORTA DOCU'YA AÇI LAN KAPıSı O L
EMPERYALIZMI, LOBNAN'IN BU NITELICINI 
N�N'IN BU DURUMDAN ÇıKMASıNı ISTEMEZLER 

uygun olarak müslümanlar eşit siyasi, 
ekonomik ve sosyal haklar istemek
tedirler. Yani burada hem bir din ayı
rımına dayanan hem de ilericilik-geri
cilik ayırımına dayanan bir mücadele 
vardır. Bir sınıf mücadelesi nitelii!i de 
vardır Lübnan'daki durumun. 

Fakat Lübnan'daki durumu de lter
lendiıirken, hele sonucunun ne ola
bilecelti konusunda tahminler yürütür
ken bir başka gerçe!!i de dikkate almak 
lazımdır. O da Lübnan'ın Batı emper

Arap 
deltişt
rap 
olan 
zı  
mukabil 
örgütü 
ulu
mıştır. 
ge 
la, 
dirmektedir



SBKP 25. KONGRESi 
TOPLANıYOR 

SOVYETLER BIRLICI KOMONIST PARTISI'NIN 25. KONGRESI, PAR
TININ EKJM DEVRIMI'NDEN BU YANA YAPILAN 19.  KONGRESI 
OLACAK. 24. KONGRE 197 1 YILlNDA YAPıLMıŞ VE ONLO "BARIŞ 
PROGRAMI" BU KONGREDE KABUL EDILMIŞTI. SBKPNIN ÜYE 
SAYıSı IS MILYONU AŞMıŞ DURUMDA. PARTI KONGRESINDE HER 
3000 ÜYE BIR DELEGE TARAFINDAN TEMSIL EDILIYOR. KONGRE 
DELEGELERI GIZLI OYLA SEçiLIYOR. 

Sovyetler BlrU�i Komünist Par
tisl'nln 25. Kongresi, 24 Şubat'ta Mos
kova'da toplanıyor. 15 mllyondan fazla 
üyesi bulunan SBKP'nin, her üç bin 
parti üyesine bir delege esasına göre 
meydana gelen 25. Kongresi, partinin 
Ekim Devriml 'nden bu yana yapılan 
19. Kongresi oluyor. 25. kongrede, 
Genel Sekreter Brejnev tarafından Mer
kez Komitesi raporu sunulacak; Baş
bakan Kosigin ise, 1976-80 yıllannda 
ülke ekonomlsinin temel gelişme do�ruI
tulan konusunda Merkez Komltesi'nın 
hazırladı�ı tasl�ı okuyacak. SBKP'nin 
24. Kongresi 1971 yılında yapılmış ve 
kongre ünlü "Barış Prograrnı"nı kabul 
etmişti. 

SBKP'nin 25. Kongresi, bundan 
önceki kongreler gibi, Merkez Komltesi'
nin geçen kongreden bu yanaki faali
yetini de�erlendirecek, partinin bundan 
sonraki iç ve dış faaliyetini belirleye
cek ve bunu uygulamakla görevli yeni '  
Merkez Komitesi'nı seçecek. 

1976-80 TASARıSı 

Kongreye sunulacak olan 1976-80 
ekonomlk gelişme tasarısı, Aralık ayının 
14'ünde gazetelerde yayınlanmış ve 
tartışmaya açılmıştt Tasannın son 
biçimini en demokratik bir biçimde 
almasını amaçlayan bu tartışma sıra
sında, yalnızca Moskova bölgesinde 
2,5 milyondan fazla kişinin katıldı�ı 
42 binden fazla toplantı düzenlendi. 
örne�in Leningrad'da, Sovyet yurttaş
lan parti Merkez Komltesi'ne 50 binden 
fazla öneride bulundular. Yapılan öne
rllerin, özellikle, ekonomlk yönetim 
sisteminin iyileştirilmesi, toplumsal üre
timde en yüksek etkinliite nasıl vanla
c�ı ve üretım kalitesinin artırılması 
sorunlannı içerdl�1 bildiriliyor. 

Geçen 14 Anılık'ta yayınlanan 
1976-80 ekonomlk gelişme tasla�ında, 
1971-1975 dönemlnin sonuçlan de�er
lendiıildi ve bundan sonraki 10. beş 
yıllık plan dönemlnin hedefleri formüle 
edildi. 

TEMEL GELIşME 
GÖSTERGELERINDEKJ BAŞARI 

Sovyetler Blrll�\'nde ulusal gelir 
1971-75 döneminde yüzde 28'lIk bir 
artış gösterdi. Ulusal gelirdeki bu artı
şın beşte dördü, emek üretkenli�inin 
artınıması yoluyla gerçekleştirildi. 
Emek üretkenıı�ı artışı sanayide yüzde 
34, tarımda (yıllık ortalama olarak) 
yüzde 22, inşaat'ta yüzde 29 ve demlr
yolu taşımasında yüzde 24 oranında ol
du. Sanayı üretlmlndekl artış yüzde 
43 oranında gerçekleşti. 

öte yandan, son beş yıl içindeki 
ol�ari.istü kötü hava koşullanna rait
men, yıllık ortalama tarım üretiml 
geçen plan dönemlnin ortalamasına 
göre yüzde 13 artınıdı. 1961-65 döne· 
mind� 403 milyar ruble olan tanm 
üretimi, 1966-70 dönemlnde 403 milyar 

rubIeye ulaşmış; bu miktar 1971-75 
döneminde 454 mllyan bulmuştu. 10. 
beş yıllık plan döneminde ise 518-531 
mllyar rubIelik bir üretim öngörülüyor. 

Merkez Komitesi'nın tasla!!ında, 
geçen beş yıl içinde ulusal gelirin 
yaklaşık beşte dördünün do!!rudan 
do!!ruya halkın refahını artırma ama
cıyla kullanıldı!!ı; bu dönemde bu amaç
la yapılan devlet harcamalannın geçen 
dönemin 1,7 katı oldu!!u ve yine bu dö
nemde kişi başına gerçek gelirin yüzde 
24 oranında arttı!!ı bildiriliyor. 

BAZI AKSAMALAR NASIL 
DECERLENDIRlLlYOR? 

MK tarafından hazırlanan taslakta, 
elde edilen büyük başanlara r�men, 
bazı göstergelerde ve bazı malların 
üretimlnde hedeflere tam olarak erişi
lemedi!!i bildirilerek, bunun nedenleri 
şu şekilde açıklanıyor: "Birçok bakan
lık, departman, birlik, işletme, örgüt, 
kollektif yada devlet çiftli!!i, üretimin 
yo!!unlaştınlması ve etkinli!!inin artın!
ması, üretkenli!!in ve ürün-sermaye ora
nının yükseltilmesi, maddi ve mali 
kaynaklardan tasarruf edilmesi ve zarar
lann önüne geçilmesi konulanna hala 
gerekli dikkati sarfetmemekte; sınai 
ve di�er projelerin zamanında işleme 
sokulması, yeni üretim kapasitelerinden 
en hızlı olarak yararlanılması, ve mevcut 
kapasitelerin en son araçlarla ve yeni 
etkin teknolojilerle modernleştirilerek 
genişletilmesi için gerekli adımlan açma
maktadırlar. " 

öte yandan, sermaye yatınmla
rının çok sayıda projeye da!!ılması, 
inşaat sürelerinin uzunlu�u; ekonomlk 
sorunlan çözmede zaman zaman dar bir 
bakış açısına başvurulması, karşılaşılan 
sorunlann di�er nedenleri arasında sıra
lanıyor. Ancak, üretimln sosyalleştiril
mesi alanının genişletildi�i; devlet mül
kiyeti ile kollektif ve kooperatif mülki
yet arasındaki ayrılı!!ın daha da azai
dı�ı; işçi sınıfının niceli�i ile birlikte 
sınıfsız toplumun kuruluşu ndaki rolü
nün de arttı�ı ve kollektif çiftlik üye
lerinin toplumsal durumlarının Işçi sı
nıtınınkine yaklaştı�ı bildirilerek, 9. pla
nın temel başarıları kaydediliyor. 

LO. PLANlN TEMEL HEDEFLERI 
NELER? 

1976-80 dönemi Için, bilimsel ve 
teknik gelişmede temel öneml olan 
sektörlerin daha hızlı gelişmesi, tarım
sal üretimin ve mamul tüketim madde· 
leri üretiminin artınıması, toplumsal hiz
metlerin genişletiimesi öngörüıüyor. 
1976·80 tasarısı, gerçek ücretlerdeki kişi 
başına artıŞı ise yüzde 20-22 oranında 

f be1lrliYor. 
1976-80 'tasarısında üretimin et

kinli!!inin artınımasına büyük önem 
veriliyor. Tasanda, ulusal gelirdeki artı
şın yüzde 85·90'ının, sanayı üretimin
deki artışın yüzde 90'ının, tanm üreti· 
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minin tümünün, demiryolu ' trafi!!inde
ki artışın en azından yüzde 95'inin 
emek üretkenli!!i artınlarak geliştirilmesi 
öngörüıüyor. Maliyetlerin indirilmesine 
büyük önem veriliyor. 

Tasan, planlama yöntemlerinin, 
toplumsal ihtiyaçlar tam olarak dikkate 
alınarak ve bu ihtiyaçlan en düşük 
emek ve maddi ve mali kaynak harcama
sıyla karşılanacak biçimde geliştirilme
sini öngörüyor . .  

Plan hedefleri, 1976-80 dönemin
de sanayi üretimlnin, üretim araçla
rında yüzde 38-42 ve tüketim malla· 
rında da yüzde 30-32 oranında olmak 
üzere, toplam yüzde 35-39 oranında 
artırılmasını öngörüyor. Tanmda, tanm 
ürünlerinin yıllık ortalama üretiminin, 
geçen beş yıllık dönem ortalamasına 
göre yüzde 14-17 oranında artması 
öngörüıüyor. Üretim yapılan alanlann 
geliştirilmeslyle tahıl üretimlnin daha 
istikrarlı bir hale getirilmesi, tahıl 
üretiminin teknik temelinin geliştiril
mesi tasarlanıyor. Yıllık ortalama tahıl . 
üretimlnin 215-220 milyon tona çıka
rılması planlanıyor. 

TOPLUMSAL HEDEFLERDEKJ 
GELIşME 

Toplumsal gelişme hed�flerinin 
başında, kol eme�inin, yan-kalifiye ve 
a!!ır fizIk çalışmanının maksimum oran· 
da azaltılması geliyor. De�lşlk top
lumsal grupların yaşam koşullan ve 
kültür düzeylerinin daha da yakınlaş
tınlması ; sosyalist demokrasinin geliş
tirilmesi için artan olanaklardan yarar
lanılması, emekçi halkın toplumsal et
kinli�inin ve insiyatifinIn artınıması ilk 
amaçlar arasında yer alıyor. 

Tasarı, sanayi ve büro işçilerinin 
ortalama ücretlerinin yüzde 16-80 ora
nında; kollektif çiftçilerin üretImden 

elde ettikleri gelirlerin de yüzde 24-27 
oranında artınımasını öngörüyor. öte 
yandan, Sovyet toplumu nda çok büyük 
önem taşıyan kamusal tüketim fonla
rının da yüzde 28-30 yükseltilmesi 
planlanıyor. Bu fonlar, kişilerin emek 
ürünlerinin karşılılıı olarak aldıklan 
gelirlerinin dışında, kamusal ihtlyaçlann 
devlet tarafından bütün yurttaşlar için 
eşit olarak karşılanmasını amaçlamakta
dır. 

1976-80 tasannın "dış ekonomik 
ilişkilere" aynlan bölümü ise, ülke
nin uluslararası işbölümündeki yerinin 
genişletilmesini, ekonomlk görevleri ye
rine getirme ve bilimsel i1erlemede 
dış ekonomlk ba�lann rolünün artını
masını öngoruyor. Sosyalist ülkeler 
arasında her alanda işbirli�inin ger
çekleştirilmesinin yanısıra; Helslnki zir
vesi nihai belgesinde öngörülen amaç
lann gerçekleştirilmesi için gerekli ted
birlerin alınması isteniyor. 

PARTININ öNCOLOCO 

1976-80 tasansının son bölümün
de ise, 10. beş yıllık planın başanyla 
gerçekleştirilmesi için, ekonomik ve 
kültürel inşanın bütün alanlannda parti
nin öncülülıünün daha da geliştiril
mesi gerektl�i bildiriliyor. Tasan, par
tinin tüm örgütlerinin, kItlelerin ÇalıŞ
ma şevkine önderlik etmesini, plan 
hedeflerinIn gerçekleştirilmesi mücade
lesInde emekçi halkı seferber etmesini, 
Sovyet halkını çalışmaya karşı "k� 
münlst bır tavır almada" tu tarlı ola
rak eRitmesInI öngörüyor. 

DelegelerinIn yandan çok faz-
lasını sanayi ve tanm emekçilerinin 
oluşturdu�u SBKP 25. Kongresi, bü
Iiin dünyada dikkatle bekleniyor. Yü
rüyüş'ün bundan sonraki sayılannda 
25. Kongrenin gelişiml ve yankılan yer 
alacak. 
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yıllannda yıllannda 
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Kongresi, bundan 
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yanaki faali
partinin bundan bundan 

belirleye
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olan 1976-80 
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nnın son son 
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bölgesinde bölgesinde 
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sonuçlan de�erde�er
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hedefleri hedefleri formüle formüle 

BAŞARI 

ulusal ulusal gelir gelir 
28'lIk bir bir 

gelirdeki bu artıartı
üretkenli�inin üretkenli�inin 

gerçekleştirildi. gerçekleştirildi. 
sanayide yüzde yüzde 

ortalama olarak) olarak) 
29 ve demlrdemlr
oranında olol
artış yüzde yüzde 

yapılan devlet geçen geçen 
dönemin dönemin 1,7 katı oldu!!u ve yine bu dödö
nemde nemde kişi kişi başına başına gerçek gerçek gelirin gelirin yüzde yüzde 
24 oranında arttı!!ı bildiriliyor. 

BAZI AKSAMALAR NASIL 
DECERLENDIRlLlYOR? 

MK tarafından hazırlanan taslakta, 
elde elde edilen büyük başanlara r�men, r�men, 
bazı bazı göstergelerde ve bazı malların malların 
üretimlnde üretimlnde hedeflere tam olarak erişierişi
lemedi!!i lemedi!!i bildirilerek, bunun nedenleri nedenleri 
şu şu şekilde açıklanıyor: "Birçok bakanbakan
lık, departman, birlik, işletme, örgüt, örgüt, 
kollektif yada devlet çiftli!!i, üretimin üretimin 
yo!!uyo!!unlaştınlması ve etkinli!!inin artın!artın!
ması, üretkenli!!in ve ürün-sermaye oraora
nının yükseltilmesi, maddi ve mali mali 
kaynaklardan kaynaklardan tasarruf edilmesi ve zararzarar
lann önüne lann önüne geçilmesi konulanna hala hala 
gerekli gerekli dikkati sarfetmemekte; sınai sınai 
ve ve di�er projelerin zamanında işleme işleme 
sokulması, sokulması, yeni üretim kapasitelerinden telerinden 
en en hızlı olarak yararlanılması, ve mevcut mevcut 
kapasitelerikapasitelerin en son araçlarla ve yeni yeni 
etkin etkin teknolojilerle modernleştirilerek modernleştirilerek 
genişletilmesi için gerekli adımlan açma
maktadırlar. " 

öte yandan, sermaye yatınmla
rının rının çok çok sayıda projeye sayıda projeye da!!da!!ılması, ılması, 
inşaat inşaat sürelerinin uzunlu�u; ekonomlk ekonomlk 
sorunlan sorunlan çözmede zaman zaman dar bir bir 
bakış açısına bakış açısına başvurulması, karşılaşılan karşılaşılan 
sorunlann sorunlann di�er nedenleri arasında sıra
lanıyor. Ancak, üretimln lanıyor. Ancak, üretimln sosyalleştirilalleştiril
mesi mesi alanının genişletildi�i; devlet mülmül
kiyeti kiyeti ile kollektif ve kooperatif mülkimülki
yet yet arasındaki ayrılı!!ın daha da azaiazai
dı�ı; dı�ı; işçi sınıfının niceli�i ile birlikte birlikte 
sınıfsız sınıfsız toplumun kuruluşu ndaki rolürolü
nün de arttı�ı nün de arttı�ı ve kollektif çiftlik üye
lerinin toplumsal lerinin toplumsal durumlarının Işçi sısı
nıtınınkine nıtınınkine yaklaştı�ı yaklaştı�ı bildirilerek, bildirilerek, 9. 9. plapla
nın temel başarıları kaydediliyor. 

LO. PLANlN TEMEL HEDEFLERI 
NELER? 

1976-80 dönemi Için, bilimsel ve 
teknik teknik gelişmede temel öneml olan olan 
sektörlerin sektörlerin daha hızlı gelişmesi, tarımgelişmesi, tarım
sal sal üretimin ve mamul tüketim madde· madde· 
leri leri üretiminin artınıması, toplumsal hiz
metlerin metlerin genişletiimesi öngörüıüyor. öngörüıüyor. 
1976·80 tasarısı, gerçek ücretlerdeki kişi kişi 
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minin minin tümünün, tümünün, demiryoludemiryolu ' ' trafi!!indetrafi!!inde
ki ki artışın en azından yüzde 95'inin 95'inin 
emek emek üretkenli!!i artınlarak artınlarak geliştirilmesi geliştirilmesi 
öngörüıüyor. öngörüıüyor. Maliyetlerin Maliyetlerin indirilmindirilmesine esine 
büyük önem veriliyor. 

Tasan, planlama yöntemlerinin, 
toplumsal ihtiyaçlar tam olarak dikkate 
alınaalınarak ve bu ihtiyaçlan en düşük düşük 
emek emek ve maddi ve mali kaynak harcamaharcama
sıyla sıyla karşılanacak karşılanacak biçimde biçimde geliştirilmegeliştirilme
sini öngörüyor . .  öngörüyor . .  öngörüyor 

Plan hedefleri, 1976-80 dönemin
de sanayi de sanayi üretimlnin, üretimlnin, üretim üretim araçlaaraçla
rında yüzde 38-42 rında yüzde 38-42 ve tüketim malla· malla· 
rında rında da yüzde 30-32 oranında olmak olmak 
üzere, üzere, toplam yüzde 35-39 oranında oranında 
artırılmasını artırılmasını öngörüyor. Tanmda, tanm tanm 
ürünlerinin ürünlerinin yıllık ortalama üretiminin, üretiminin, 
geçen geçen beş yıllık dönem ortalamasına ortalamasına 
göre göre yüzde 14-17 oranında artması artması 
öngörüıüyor. öngörüıüyor. Üretim yapılan alanlann alanlann 
geliştirilmeslyle geliştirilmeslyle tahıl üretimlnin daha daha 
istikrarlı istikrarlı bir hale getirilmesi, tahıl getirilmesi, tahıl 
üretiminin üretiminin teknik temelinin geliştirilgeliştiril
mesi tasarlanıyor. mesi tasarlanıyor. Yıllık ortalama tahıl tahıl . 
üretimlnin üretimlnin 215-220 215-220 milyon milyon tona tona çıkçıkaa
rılması planlanıyor. 

TOPLUMSAL HEDEFLERDEKJ 
GELIşME 

Toplumsal gelişme hed�flerinin 
başında, kol eme�inin, yan-kalifiye ve 
a!!ır a!!ır fizIk çalışmanının maksimum oran· 
da da azaltılması geliyor. De�lşlk top
lumsal lumsal grupların yaşam koşullan ve 
kültür kültür düzeylerinin daha da yakınlaş
tınlması tınlması ; sosyalist demokrasinin geliş

elde elde ettikleri ettikleri gelirlerin gelirlerin 
oranında oranında artınımasını 
yandan, yandan, Sovyet toplumu nda 
önem taşıyan önem taşıyan kamusal 
rının rının da yüzde 
planlanıyor. planlanıyor. Bu fo
ürünlerinin ürünlerinin karşılılıı 
gelirlerinin gelirlerinin dışında, 
devlet devlet tarafından 
eşit eşit olarak olarak karşılanmasını karşılanmasını 
dır. 

1976-80 tasannın "dış 
ilişkilere" aynlan 
nin uluslararası işbölümündeki 
genişletilmesini, ekonomlk 
rine getirme ve 
dış ekonomlk ba�lann 
masını öngoruyoröngoruyor
arasında her alanda 
çekleştirilmesinin yanısıra; 
vesi nihai belgesinde 
lann gerçekleştirilmesi 
birlerin alınması isteniyor. 

PARTININ 

1976-80 tasansının 
de de ise, ise, 10. 10. beş beş yıllık yıllık 
gerçekleştirilmesi için, gerçekleştirilmesi için, 
kültürel inşanın bütün 
nin öncülülıünün 
mesi mesi gerektl�i bildiriliy
tinin tüm örgütlerinin, 
ma şevkine ma şevkine önderlik 
hedeflhedeflerinIn gerçekleş
lesInde lesInde emekçi halkı 
Sovyet Sovyet halkını çalışmaya 
münlst bır münlst bır tavır tavır almada" almada" 
rak eRitmesInI öngörüyor. 



KOIJtJR W SANATTA VtRmJŞ 

• •  

VE GOZYASLARINIZI 
• 

TUTUN 
A. KADIR OKUR 

V. (;özyaşlarınızı Tutun Latin 
Amerika'nın, Venezuela'nıo, genç Vlc· 

romanı. 
Kitap Iki bölümdeD olu�oyor. Iık 

'53lim, Roma Imparatorlüjtu bıristiyan· 
-ılrın yeni yayılma dönemı' Dört asker 
�erus, Severianus, Carpophorus, Vie· 
IOrinus yeni dinlerini inkar etmeleri 
Için işkence ediliyor ve öıüyorlar. 

Birinci bülümün sonu, önce bir 
�oğumu anlatıyor. Li Kasım 19411 
Pazar günü Bupnos Aires'Le, aziı Vie· 
torino yortusunda, Viclorino'nun doğu· 
munu. Sonra günün gazele habprleri: 
Komünist Çin birlikleri Mançurya'yı iş· 
gal etti, Bolivar Caddesi inşası için 
Washington Dış Ticaret Bankası Venp· 
wela hükümetine elli milyon dolar 
ödünç verdi, Truman kazandı, Mareşal 
Timoçenko dün bir söylev verdi, Pren· 
ses I': l izabeth bir oltlan bekliyor, Hükü· 
met darbesi her an bekleniyor, UenfJ'ral 
De Gaulle ço�u nluğu sağladı. Ayni gün 
iki Vidor;no daha do�mak üZPTPdir. 
Ve bu bölüm bitiyor. 

i kinci bölüm artık 1 8  yaşına gel· 
miş bulunan Ü� Vict.orino'nun acılı 
öykürudür. Emperyalizme bağımlı, sö. 
mürülen bir ülkede yaşayan bu üç gen. 
cin kısa süren yaşamlan ve acılı son. 
lan, bağımsızlık, demokrasi ve sosya. 
lizm yolu nda mücadele veren top. 
lumların çpşitli sınır ve tabakalardan 
gelme gençli!!in bir bölümünün na,,1 
ç ıkmaza itildi!!i ve hayatlarının ne tür· 
den bir ölümle son buldu!!u anlatılı· 
yor. 

Lumpen, burjuva ve devrimci üç 
Victorino bozuk, kokuşmuş düzene 
karşı siyasi bir bilinçlenmeden yoksun 
olarak salt içgüdüleri, ezilmişliklerinden, 
bunalımlarından ve tatminsizliklerinden 
gelme bir kinle mücadele ediyorlar. 

Ayni gün do!!an bu üç gencin anne· 
leri kitabın sonunda, o!!ullannın gömüı. 
dü!!ü mezarlıkta yanyanadır. 

Romanda F.A.L.N " Ulusal Kurtu. 
luş Ordusu" üyesi genç Victorino 
Perdamo ile babası Komünist Parti üyesi 
Juan Ramiro Perdamo'nun karşılıklı 
ilişkileri ve gencin sonu Yazann politik 
mesajını oluşturuyor. Bu roman için 
" . .revizyonist, pasi rıst gözü kapalı sol 
ile, kitlesel güce varamayan gurup dev. 
rimclli!!inin eleştirisini getiriyor .. .  " di· 
yenler de oldu. Bu görüş yanlış. Günü. 
müzde sol düşüncede goşizm diye tanım. 
lanan, işçi sınıfına ve onun partisine 
"revizyonist, pasifist" diye saldıran 
küçük burjuva ideolojisinden kaynakla. 
nıyor, Aslında romanda vurgulanan da 
budur, Goşist eylemcilerin toplumsal 
mücadeleye olan zararları ve acılı son. 
ları. Baba, o!!ul Perdomo' lann tartış. 
maları bu açıdan önemli. Bu söylenen. 
leri kanıtlamak için romandan bazı 
bölümleri oldu!!u gibi alalım: 

O!!ul : Babam Juan Ramiro Per. 
domo her şeyi uygun bulmuyor, eskiden 
beri böyledir o. Babam eski karalı 
komünistlerdendir, bu tarih öncesinden 
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kalma komünistler, b u  komünistozorlar, 
teorisini eylemlerinin tecrubeleriyle 2ÜÇ' 
leDerek kuraD yeni ihtilaleilerin dilini 
anlamaktan acızdir. 

Baba: İşçi sınıfı devrimin tartış· 
masız şefi ve öncüsüdür. 

O!!ul: Babam okuduklannı tekrar· 
lıyor. Oysa kı işçi sınıfı kann sancıla
nyla evinde oturursa devrim y�rinde 
sayar. 

Baba: Olan şu Victurino, Marksizm 
kendini diyalektik olarak yenileme!!e 
daima hazırdır, ama devrimin züppe 
kesiminin hoşuna gitmek için ilkelerini 
asla yıkamaı. 

Viclorino'nun sözlerinde işçi sını· 
fının, onun ekonomik, demokrati k ve 
politik mücadelesinin küçümsenmesi var. 
ışçi sınıfına rağmen devrimcilik var. 
Devrimci ustalann ölıretilerinin artık 
geçersiz oldu!!u, eskidilıi yeni teori· 
lerin gerekli oldulıu var. Bu yeni teori· 
lerin ise anarşizm, troç kizm ve maoizm 
oldu!!u açık. Devam edelim, 

Baba: Işçi sınıfı o lmaksızın yap· 
ma:;ı düşündü!!ünüz bu devrime ·yapa· 
bilirseniz şayet· düzene başkaıdırmış 
genç aydınlann, toplumun kendi dışına 
ittiği asilerin ve hoşnu tsuzların işçi 
sınıfı önderliği olmaksızın yapacaklan 
bu devrime marksist ya da leninisttir 
demeyin. 

O!!ul: .. petrolümüzle, demirimiz ve 
elektrilıimizle kim derdi ki Küba bizden 
hızlı çıkacak? Işin fena tarafı bu gidiş· 
le oldu!!umuz gibi kalaca!!ız. Dizginleri 
babam tipi yöneticilerin elinden çekip 
alamazsak bu böyle devam edecek. 
Onlar namuslu, tecrubeli, saygıdelıer 
ama cilıerleri atom çalıının havasını 
içine çekecek güçte delıil. Marksizmin 
Mısır mumyalarına dönüşmesine izin 
veremeyiz, anlamayı reddetti!!in bir 
gençlik buna izin veremez baba 

Baba: Gençlik, kendi başına bir 
devrimci güç delıHdir, insan hayatının 
bir çalııdır, faşistler de, polisler de, 
Vietnam'ı bombalayanlar da dahil ol. 
mak üzere bütün insanlar bu çaj!dan 
geçerler. Genç devrimciyle yaşlı devrim. 
ci arasını!aki tek fark, Victorino, yaşl ı  
devrimcinin, ülkemizde sayısız sınavlar 
geçirmiş olması ve buna rai!men dev. 
rimci kalmasıdır. 

Devrimci mücadelede gençlik önem. 
ii bir güç. Işçi sınıfı mücadelesinde ö
nemli bir yeri var. Günümüzde ö!!ren. 
ci gençli!!in ve genç aydınların nicel 
artışı sonunda, işçi sınıfı Içinde yaşa. 
mayan küçük burjuva sol ideolojiler 
çalışma alanı olarak ö!!renci genç. 
Iij!i ve genç aydınları seçiyor. Sınıfsal 
yapısı ve ondan kaynaklanan dünya 
görüşü ile bu kesim yeni, aşın aceleci 
bu ideolojilere karşı duramıyor, belli 
oranda bu yanlış sol düşüncelerin öner. 
di!!i mücadeleler içine giriyor, Latin 
Amerika ve Avrupa gençli!!inin gurup. 
lar halinde yürüttükleri silahlı eylemler, 
bu tür eylemler. Devam edelim: 

Baba: "Ihtilalci zorun oluşturucu 

MlGUl::l OTERO SllVA VENEZUUA'lI BiIt YAZAR. LATIN 

A MERIKA'NIN YAŞAYAN EN BÜYÜK ROMANCILARlNDAN. BU 

DEVRIMCI USTANIN ROMANLARıNDAN BIRI "VE GÖZYA ŞLARıNIZI 

TUTUN". 
PABLO NERUDA KITABA YAZI>IGI ÖNSÖZDE ŞÖYLE DIYOR: 

"BEN şILI'LIYIM AMERIKA KıTASıNıN EN GÜNEY NOKTASıNDAN 

ÜLKEMIN AYAKLARı GÜNEY KUTBUNA DEK UZANıYOR. MIGUEL'IN 

VATANı ISE MADENlERi, ElMASlARI, BOYUNA YINElENEN DIK· 

T:\TÖR lÜKlERI' MALAKiTLERI VE MEKSIKA'lı OZAN LOPEZ 

VElARDE'NIN DEDiCI GiBI iBLISIN ARMACANI OLAN PETROlÜYLE 

HUZURSUZ VENEZUElA." 

rolünü hiç inkar ettim mi Victorino? 
puna karşılık reddettilıim şey, salt zora 
karşı beslenen tapınmadır. 

O!!ul : "Kimse vazgeçiremez onu bu 
düşüncelerinden, disiplin, parti, koşul. 
lar, laf, laf, laf, boyuna sıralıyor, üı. 
kemlzin gençli!!i bir volkandır lana 
söndürülemez, babam yeni yeni kanıt
lar ileri sürüyor, hepsi de tenekeden bi. 
rer pala sanki, iyi ama ya Küba I htila· 
ııne ne demeli? F.A.L.N'denim ben, 
hayatımı babamın mahkum etliııı bu ey· 
lemlerle tehııkeye atıyorum. Koşul. 
ların oluşmasına ba!!l ı  olan ve uzun 
zaman isteyen Devrim düşleri ıçınde 
hapsolan babamdan çok daha ihtilal. 
ciyim ben, Mao'nun fikirlerini arka ar. 
kaya aj!ır taşlar gibi fırlatıyorum." 

Ve bir banka soyıunu sırasında 
öldürülüyor Victorlnl. 

Ve bir banka soygunu sırasmda 
öldürüliiyor VıcrOR1Nı' 

Olkemizde de yaşandı bu olaylar, 
hali da yaşanıyor. Yanlış devrim teori· 
lerinin etkisinde olan, Işçi sınıfmın 

. mücadelesini önemsemeyen, ülkenin so
mut koşuııannı del!erl.ndlremeyen bır 
kısım öRrenci ve genç aydınlann öyküsü 
bu. 
olaylardan çıkanimış mesajı ile örnek 
bır politik roman "Ve Gözyaşlannızı 
tutun". Mutlaka okunmalı. 

Ve Gözyaşlannızı 'I\ıtun, PllYel Yayınevi, 
Nisan 1975, 200 sayfa, 15 l ira. 

Carpophorus, Vie· Vie· 
dinlerini dinlerini inkinkar ar etmeleri etmeleri 

ve öıüyorlar. 
bülümün sonu, önce bir 

Li Kasım 19411 19411 
Aires'Le, aziı Vie· Vie· 

Viclorino'nun doğu· doğu· 
gazele habprleri: habprleri: 

birlikleri Mançurya'yı iş· iş· 
Caddesi inşası için için 

Ticaret Bankası Venp· Venp· 
elli milyon dolar dolar 

Truman kazandı, Mareşal kazandı, Mareşal 
söylev verdi, verdi, ver Pren· Pren· 

oltlan bekliyor, Hükü· Hükü· 
bekleniyor, UenfJ'ral fJ'ral 

sağladı. Ayni Ayni gün gün 
do�mak üZPTüZPTPdir. 

artık 1 8  yaşına gel· 
Vict.orino'nun acılı acılı 

Emperyalizme bağımlı, sö. sö. 
yaşayan bu üç gen. gen. 

yaşamlan ve acılı son. son. 
demokrasi asi ve sosya. sosya. 

mücadele veren top. top. 
sınır ve tabakalardan tabakalardan 

bölümünün na,,1 ,,1 na,,1 na
hayatlarının ne tür· ne tür· 

buldu!!u buldu!!u anlatılı· anlatılı· 

burjuva ve devrimci üç 
kokuşmuş kokuşmuş düzene düzene 

bilinçlenmeden yoksun yoksun 
ezilmişliklerinden, rinden, 

tatminsizliklerinden 
mücadele ediyorlar. 

bu bu üç üç gencin gencin anne· anne· 
o!!ullannın gömüı. gömüı. 

mezarlıkta yanyanadır. 
F.A.L.N " Ulusal Kurtu. Kurtu. 

genç Victorino Victorino 
Komünist Parti üyesi üyesi 

Perdamo'nun karşılıklı şılıklı 
sonu Yazann politik politik 

turuyor. Bu roman için için 
pasi rıst gözü kapalı sol sol 

varamayan gurup dev. dev. 
eleştirisini getiriyor .. .  " di· " di· 

görüş yanlış. Günü. Günü. 
goşizm diye tanım. tanım. 
ve onun partisine partisine 

pasifist" diye saldıran an 
burjuva ideolojisinden kaynakla. burjuva ideolojisinden kaynakla. 
Aslında romanda vurgulanan da da 

eylemcilerin toplumsal 

O!!ul: Babam okuduklannı tekrar· tekrar· 
lıyor. lıyor. Oysa kı işçi sınıfı kann sancılakann sancıla
nyla evinde nyla evinde oturursa devrim y�rinde y�rinde 
sayar. 

Baba: Olan şu Victurino, Marksizm 
kendini diyalektik olarak yenileme!!e 
daima hazırdır, ama devrimin züppe 
kesiminin hoşuna gitmek için ilkelerini 
asla yıkamaı. 

Viclorino'nun sözlerinde işçi sını· 
fının, fının, onun onun ekonomik, ekonomik, demokrdemokratiati k k ve ve 
politik politik mücadelesinin küçümsenmesi var. nin küçümsenmesi var. 
ışçi ışçi sınıfına sınıfına sınıf rağmen devrimcilik var. var. 
Devrimci Devrimci ustalann ölıretilerinin artık artık 
geçersiz geçersiz oldu!!u, eskidilıi yeni teori· teori· 
lerin lerin gerekli oldulıu var. Bu yeni teori· Bu yeni teori· 
lerin lerin ise anarşizm, troç kizm ve maoizm maoizm 
oldu!!u oldu!!u açık. açık. Devam edelim, edelim, 

Baba: Işçi sınıfı o lmaksızın yap· 
ma:;ı ma:;ı düşündü!!ünüz düşündü!!ünüz bu bu devrime devrime ·yapa· ·yapa· 
bilirseniz bilirseniz şayet· düzene başkaıdırmış başkaıdırmış 
genç genç aydınlann, toplumun kendi dışına dışına 
ittiği asilerin ve hoşnu tsuzların işçi işçi 
sınıfı önderliği olmaksızın sınıfı önderliği olmaksızın yapacaklan yapacaklan 
bu bu devrime marksist ya da leninisttir leninisttir 
demeyin. demeyin. 

O!!ul: .. petrolümüzle, demirimiz ve 
elektrilıimizle elektrilıimizle kim kim derdi ki Küba bizden bizden 
hızlı çıkacak? Işin fena tarafı bu gidiş· gidiş· 
le le oldu!!umuz gibi kalaca!!ız. Dizginleri Dizginleri 
babam babam tipi yöneticilerin elinden çekip çekip 
alamazsak alamazsak bu böyle devam edecek. 
Onlar Onlar namuslu, tecrubeli, saygıdelıer tecrubeli, saygıdelıer 
ama ama cilıerleri atom çalıının havasını havasını 
içine içine çekecek güçte delıil. Marksizmin Marksizmin 
Mısır Mısır mumyalarına dönüşmesine izin izin 
veremeyiz, veremeyiz, anlamayı reddetti!!in bir bir 
gençlik gençlik buna izin veremez baba 

Baba: Baba: Gençlik, kendi başına bir bir 
devrimci devrimci güç delıHdir, insan hayatının hayatının 
bir bir çalııdır, faşistler de, polisler de, de, 
Vietnam'ı bombalayanlar Vietnam'ı bombalayanlar da dahil ol. ol. 
mak üzere bütün insanlar bu çaj!dan insanlar bu çaj!dan 
geçerler. geçerler. Genç devrimciyle yaşlı devrim. devrim. 
ci ci arasını!aki tek fark, Victorino, yaşl ı  l ı  
devrdevrimcinin, ülkemizde sayısız sınavlar sınavlar 
geçirmiş geçirmiş olması olması ve buna buna rai!men rai!men dev. 
rimci kalmasıdır. 

Devrimci mücadelede gençlik önem. 
ii ii bir bir güç. güç. Işçi Işçi sınıfı sınıfı mücadelesinde mücadelesinde öö
nemli nemli bir yeri var. Günümüzde ö!!ren. ö!!ren. 
ci ci gençli!!in ve genç aydınların nicel nicel 
artışı artışı sonunda, işçi sınıfı Içinde yaşa. yaşa. 
mayan küçük mayan küçük burjuva sol ideolojiler ideolojiler 
çalışma çalışma alanı olarak ö!!renci genç. . 
Iij!i Iij!i ve genç aydınları seçiyor. Sınıfsal sal Sınıfsal Sınıf

TUTUN". 
PABLO NERUDA KITABA YAZI>IGI 

"BEN "BEN şILI'LIYIM şILI'LIYIM AMERIKA AMERIKA KıTASıNıN KıTASıNıN 
ÜLKEMIN AYAKLARı GÜNEY KUTBUNA DEK 
VATANı VATANı ISE MADENlERi, ElMASlARI, 
T:\TÖRT:\TÖR lÜKlERI' MALAKiTLERI VE MEKSIKA
VElARDE'NIN VElARDE'NIN DEDiCI DEDiCI GiBI GiBI iBLiBLISIN ISIN ARMACANI ARMACANI 
HUZURSUZ VENEZUElA." 

rolünü rolünü hiç inkar hiç inkar ettim ettim mi mi VicVictortorino? ino? 
puna karşılık reddettilıim şey, salt zora zora 
karşı karşı beslenen tapınmadır. 

O!!ulO!!ul : "Kimse vazgeçiremez onu bu bu 
düşüncelerinden, düşüncelerinden, disiplin, parti, koşul. koşul. 
lar, laf, lar, laf, laf, laf, boyuna sıralıyor, üı. üı. 
kemlzin kemlzin gençli!!i bir volkandır lana lana 
söndürülemez, söndürülemez, babam yeni yeni kanıtkanıtkanıtkanıt
lar ileri lar ileri sürüyor, hepsi de tenekeden bi. hepsi de tenekeden bi. 

öldürülüyor 
Ve bir 

öldürüliiyor 
Olkemizde 

hali 
lerinin lerinin 

. mücadelesini mücadelesini 
mut mut 



VAGMUR ATS.Z'A 
MEKTUP 

Saym YaRmur Atsız 
Gazeteci, Yazar 

B. ALMANYA 

Yadsımamalıyım, ara sıra bir gazetede verdil!i· 
niz haberierin okuyucusuyum. "Yenı Türk Edebiya. 
tından Seçmeler" adını verdil!iniz antolojiyi, gene 
gazetenizde çıkan tarutma duyurusundan öl!renip, 
otuz lira ödeyerek aldım. Duyuruyu okuduRumda 
ne yalan söyleyeyim edebiyatya ul!raştıl!ınıza sevin· 
miştim. Ama bu sevincim uzun sürmedi. Antolojiye 
"Yeni Türk Edebiyatçısı" olarak almadll!ınlZ kişi
leri dıitündükten, Yeni Türk Edebiyatını tamıtamına 
temsil edemeyecek örnekleri gördükten sonra sevin
cim iyice yanm kaldı. Antolojlnin Türk-Alman iliş
ldlerinde "ıkı ülke arasındaki geleneksel dostluk baR
lannı berldtmek amacı" glittüj!ünü de okuyunca 
yanm kalan sevincim, yerini öfkeye bıraktı. Ister
Istemez ö(kelenmm size. Böyle bir ad altında, bu 
amaçla, bu içerikle, bu antolojinlz beni size yazma
ya zorıade Diyeceklerime umanm kulak verirslnlz de 
Almanya'da Horst Erdman YayınevI'nce basımının 
yapılacal!ını duyurduRunuz bu kitabın gerçekten 
"Yeni Türk Edebiyatını" temsil edecek kişilerden ve 
örneklerden seçilmesine özen gösterirseniz, antolo
JIyI yeniden dıizenlersiniz .. 

ANTOLOJI EDIR? 

Edebiyatı yakından Izleyenler bileceklerdir, 
hatta antolojinlze önsöz yazan Rauf MuUuay da 
bilecektir, bugline dek Türkiye'de edebiyatla ilgili 
pek çok antolojl yayınlanmıştır_ Bunlardan çol!u 
,lIr antolojlslmr. Bunun yanı sıra hlkiiye, deneme-e-
1�t1r1, gezl, mektup, vb. türlerde de derlemeler yapıl
mı,tır. Edebiyat dergileri zaman zaman hikaye ve 
şiir özel sayılan olarak çıkanimıştır. Sızın de Gırış 
başlıklı yazınlZda belirttiltiniz gıbı, antolojiler "ön
cedt!n saplanmış bır zaman diliminin yazınsa! ve 
du4unsel özeti olsunlar diye düzenlenirler." Sap
tadıjınlZ zaman dilimini, antolojlnln adıyla açıkla
mıpınlZ, ama ne yazık kı antolojlnlzl bu zaman 
dlllmlnln "yazınsal ve dıitünsel özeti" yapamamış
"nız_ 

Pek çok antolojlnln yayınlandıRını belirttim. 
önce bunlardan bazılannın adlannı, düzenleylcısı ve 
yayım tarıhlerıyle bırlıkte sıralamak isterim. Şöyle; 
Vasfi M.hlr Kocatürk'ün Yenı Türk Edebiyatı ( 1 936), 
Behçet yazar'ın Genç Şalrierimlz ( 1936), Hüseyin 
Karakan'ın Şıırimlzin Cumhuriyeti ( 1936), Fahlr 
Onger'ln BugünldJ Şiirimiz ( 1946), Orhan Burlan'ın 
Kurtuluşlan Sonrakller ( 1 946), Fahri Erdinç 'In Türk 
Toplumcu ŞIIrinden Seçmeler ( 1968), Tahir Alangu'
nun Cumhuriyetten sonra HikAye ve Roman ( 1969), 
Cevdet Kudret'In Türk Edebiyatından Seçme Parçalar 
( 1973), Mehmet Kaplan'ın Cumhuriye Devri Türk 

HIKMET ALT/NKA YNAK 

Şiiri ( 1 973), Asım Bezirci'nin Dünden Bugüne Top
lumcu Türk Şiiri ( 1968), Ilhami Soysal'ın 20. Yüzyıl 
Türk Şiiri ( 1 973), Türk Dili Kurumu'nun Cumhuriyet 
Yazınından Örnekler ( 1 973), Rauf Mutluay'ın Iş 
Bankası hesabına hazırladıl!ı Türk Edebiyatı ( 1 973), 
vb... Görüyorsunuz ki antoloji alanımız da boş 
del!lImiş ... 

BÖYLELERI DE VAR 

Ama zor iş antoloji düzenlemek. Sorumluluk 
isteyen, bilgi isteyen Iş. Bu yüzden izlemişsenlz anım
sayacaksınlZ, bu antolojilerin hemen hepsi kıyasıya 
eUştirilmiştlr. Şu yazarlar, şalrler, denemeciler var 
da, şunlar şunlar niye yok, ya da şu yargı doRru ama, 
şunlar eksik, yetersiz, vs. vs. . .  Diyecel!lm o kı, bu an
tolojilerin hiç biri eleştirisiz kalmamıştır. Belki 
haksız, biümsel olmayan bir eleştiri de yer almış 
olabilir. Ama çol!unlul!u bilimsel/nesnel eleştirilerdir. 
Sözgelimi Mehmet Kaplan'ın Cumhuriyet Devri 
Türk Şiiri antolojisinde Salih Birsel'in Kuzuname 
şiiri Için "tahlil"leri, bir gülmece konusu bile ol
muştur. Çünkü Mehmet Kaplan, Salah Blrsel'in 
i love you ey Nagant dizesi için şunlan söylemiş
tir: ".. mısraında alaylı bir tonla polisin arkasında 
Amerika'nın bulundul!u fikri telkin edilmeye çalışıl
mıştır." "Şalre göre bu "bir sevinin durdurulmasıdır". 
Zira vurulan anarşist masum bir kuzudur." vs. .. 

Daha önce Türk 011 Kurumu'nun bir . 'kurula 
hazıdaltıl!ı Türk Yazınından Örnekler adlı anloloji 
üzerinde durmuş (Yeni Ortam , 7 mayıs 1975) ve 
konuyu aynca ( YürüyüŞ dergisi, 22 temmuz 1975) 
daha geniş olarak açıklar" 'ya çalışmıştım. Antoloji
niz bana o yazılarımı anımsatlL 

Her ıkı yazımda da Türk edebiyatının bilim
sel olarak ortaya konması ıçın, tamamlayıcı bır liste 
önermiştim_ Şımdı bu konuya yenıden deRinlrken 
Ikinci kez bir liste yayınlamak zorunlul!unu duyu
yorum. Amacım bu deriememizle Türk halkının 
çilesini, sorununu anlatan nice kalemlerini "teknik 
çerçevenin dar tutulma zorunu, eksikliklerin art
masına yol açmı, olabilir" gerekçesiyle dışarıda 
bıraktl!!ınlZl, ama buna hakkınız olmadıllını kamu
oyuna açıklamektır. Kim ml dışarıda bırakarak 
harcadıklannlZ? Başta gelenleri sıralayayım. 

DI ŞAR IDAKI ISIML R ... 

Önce antolojlnlze uyarak şairlerden b�laya· 
lım: Hasan tzzeltln Dinarno, Ereumend Behzad LAv, 
Ilhaml Bekir, Rıfat Ilgaz, A. Kadir, Ömer Faruk 
Toprak, Iyazi Akıncıo!!lu, Mehmet Kemal, Suat 
T�er, Enver Gökçe, Can Yücel, Fethi Ciray, Şükran 
Kurdakul, Nevzat slün, Muzaffer Arabul, Sabrı 
Altınel, Berin Taşan, Başaran, Kemal özer, Etıln 
Gun�, Nihat Behram, Refik Durbaş, Ataol 8ehram-

ol!lu, Süreyya Berre, Özkan Mert, Tekin Sönmez, 
Aydın Hatipo!!lu, vb .. 

Hikiye yazarları: Fahri Erdinç, Dursun Akçam, 
Talip Apaydın, Umit Kaftancıol!lu, Şükran Kurdakul, 
Kemal Bekir, Tanju Cıllz0l!lu, Hasan Kıyafet, ecati 
Güngör, Mustafa Balel, Demirtaş Ceyhun, Behzat Ay, 
Osman Şahin, vb .. .  

Denemeci ve eleştirmenler: Fahlr Onger, Cevdet 
Kudret, Asım Bezirci, Konur Ertop, Adnan Binyazar, 
Murat Belge, Fethi Naci, Muzaffer Uyguner, vb ... 

Son iki bölüm olan "Avrupa Gurbeti Urünleri" 
ile " Çai!daş Alman Edebiyatında Turkiye Izlenimleri" 
bütünüyle eksik ve glidilk. eresini tamamlayacaj!ımı 
bilemiyorum. 

Sayın Atsız, görüyorsunuz ya Yeni Türk Ede
biyatında daha kimler V&rmIŞ, daha da kimler Çıka
bilir, derinlemesine düşünürsek .. Böylece şu yargıya 
biriikte varabilir miyiz: Yeni Türk Edebiyatından 
Seçmeler, yeni Türk edebiyatını Y&Ilsıtmaktan çok, 
eski Türk edebiyatını sürdüren, ya da edebiyatı an
lamdan, toplumdan, toplumcu Işlevden soyutlayan 
kişilere ayrılmıştır. Yanı daha çok tutuculara ve 
Ikinci Yenl'cI şalr ve yazarlars. . 

Sözlerinizi duyar gibi oluyorum. Ya Nazım 
H ikmet diyorsunuz, o da mı? ! Ve Sabahattin Ali ve 
Orhan Kemaı...? 

A DOSTÇA ELEŞTIRI 

Sayın Atsız! Nazım Hikmet'siz, Sabahattin 
AII'siz, Orhan Kemal'siz zaten yenl/toplumcu Türk 
edebiyatı duşıinülemez. Ne var ki Nazım için olsun, 
öteki iki dev usta yazar için olsun, ayırdıi!ınlZ sayfa
lar hiç de sizi bal!ışlatıcı del!lIdir. Ustelik de Nizım'
dan seçtil!iniz şiirler parça pörçük, Sabahatlin 
AII'den, Orhan Kemal'den (ve buna lütfen yer verdl!!i
niz bazı toplumculan da ekieyebiliriz) aldıRınız 
hikayeler bu yazarlann bilinen ortak özelll!!ini 
yansıtmaktan uzak ürünlerdir. 

Parça pörçük olan bir başka konu da yazır, 
şair, denemecl ve eleştirmenlerin yapıtlandır. "Baş
lıca Eserleri" adı altında birkaç yapıt ıralamanız 
bır antolojlyi her zaman ıçın yanm bırakmaya mıh
kum etmez ml? Tıpkı örnek aldıR ınız urunlerın kay
nallını bellrtmeylşlniz gibi... Okuyucuya bulmacı 
sormuyorsunuz kı! . .  

Sayın Atsız, 
Bu mektubu lutfen, daha murekkebl bile kuru

mayan bır edebiyat eleştirmeninin ukaliilıRı olarak 
deRII, yenl/toplumcu Thrk edebiyatını seven, bu ürün
lerin yurt lçlnd ve yurt dışında tanıtılmasını çok 
Isteyen, özellıkı de yüzbinlerce lşçlmlzln çalıştıitı 
Almanya'da loplumcu/devrlmcl Türkıye edebiyatının 

kesinlikle okutulma�ını kfndl<lne gorev sayan 
yurt ver bır iI�rrtl·I,·nın nnemı olarak kabul edin. 

lı., diL\' aaınııı özleyerek ve umarak, saygılar 
sunartm. 
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uzun sürmedi. Antolojiye Antolojiye Ant
olarak almadll!ınlZ kişi

Türk Edebiyatını tamıtamına 
örnekleri gördükten sonra sevin

Antolojlnin Türk-Alman iliş
ndaki geleneksel dostluk baR

glittüj!ünü de okuyunca 
yerini öfkeye bıraktı. Ister

Böyle bir ad altında, bu 
antolojinlz beni size yazma

umanm kulak verirslnlz de 
YayınevI'nce basımının 
bu kitabın gerçekten 

temsil edecek kişilerden ve 
özen gösterirseniz, antolo

EDIR? 

Izleyenler bileceklerdir, 
önsöz yazan Rauf MuUuay da 

Türkiye'de edebiyatla ilgili 
yayınlanmıştır_ Bunlardan çol!u 

yanı sıra hlkiiye, deneme-e-
türlerde de derlemeler yapıl

zaman zaman hikaye ve 
çıkanimıştır. Sızın de Gırış 

belirttiltiniz gıbı, antolojiler "ön
zaman diliminin yazınsa! ve 

diye düzenlenirler." Sap
antolojlnln adıyla açıkla

kı antolojlnlzl bu zaman 
dıitünsel özeti" yapamamış

yayınlandıRını belirttim. 
adlannı, düzenleylcısı ve 

sıralamak isterim. Şöyle; 
Yenı Türk Edebiyatı ( 1 936), 

Şalrierimlz ( 1936), Hüseyin 
Cumhuriyeti ( 1936), Fahlr 

( 1946), Orhan Burlan'ın 
46), Fahri Erdinç 'In Türk 

Seçmeler ( 1968), Tahir Alangu'
HikAye ve Roman ( 1969), 

Edebiyatından Seçme Parçalar 
Cumhuriye Devri Türk 

Ama zor iş antoloji düzenlemek. Sorumluluk 
isteyen, bilgi isteyen Iş. Bu yüzden izlemişsenlz anım
sayacaksınlZ, bu antolojilerin hemen hepsi kıyasıya 
eUştirilmiştlr. Şu yazarlar, şalrler, denemeciler var 
da, şunlar şunlar niye yok, ya da şu yargı doRru ama, 
şunlar eksik, yetersiz, vs. vs. . .  Diyecel!lm o kı, bu an
tolojilerin hiç biri eleştirisiz kalmamıştır. Belki 
haksız, biümsel olmayan bir eleştiri de yer almış 
olabilir. Ama çol!unlul!u bilimsel/nesnel eleştirilerdir. 
Sözgelimi Mehmet Kaplan'ın Cumhuriyet Devri 
Türk Şiiri antolojisinde Salih Birsel'in Kuzuname 
şiiri Için "tahlil"leri, bir gülmece konusu bile ol
muştur. Çünkü Mehmet Kaplan, Salah Blrsel'in 
i love you ey Nagant dizesi için şunlan söylemiş
tir: ".. mısraında alaylı bir tonla polisin arkasında 
Amerika'nın bulundul!u fikri telkin edilmeye çalışıl
mıştır." "Şalre göre bu "bir sevinin durdurulmasıdır". 
Zira vurulan anarşist masum bir kuzudur." vs. .. 

Daha önce Türk 011 Kurumu'nun bir . 'kurula 
hazıdaltıl!ı Türk Yazınından Örnekler adlı anloloji 
üzerinde durmuş (Yeni Ortam , 7 mayıs 1975) ve 
konuyu aynca ( YürüyüŞ dergisi, 22 temmuz 1975) 
daha geniş olarak açıklar" 'ya çalışmıştım. Antoloji
niz bana o yazılarımı anımsatlL 

Her ıkı yazımda da Türk edebiyatının bilim
sel olarak ortaya konması ıçın, tamamlayıcı bır liste 
önermiştim_ Şımdı bu konuya yenıden deRinlrken 
Ikinci kez bir liste yayınlamak zorunlul!unu duyu
yorum. Amacım bu deriememizle Türk halkının 
çilesini, sorununu anlatan nice kalemlerini "teknik 
çerçevenin dar tutulma zorunu, eksikliklerin art
masına yol açmı, olabilir" gerekçesiyle dışarıda 
bıraktl!!ınlZl, ama buna hakkınız olmadıllını kamu
oyuna açıklamektır. Kim ml dışarıda bırakarak 
harcadıklannlZ? Başta gelenleri sıralayayım. 

DI ŞAR IDAKI ISIML R ... 

Önce antolojlnlze uyarak şairşairşa lerden b�laya· 
lım: Hasan tzzeltln Dinarno, Ereumend Behzad LAv, 
Ilhaml Bekir, Rıfat Ilgaz, A. Kadir, Ömer Faruk 
Toprak, Iyazi Toprak, Iyazi Akıncıo!!lu, Mehmet Kemal, Suat 
T�er, Enver Gökçe, Can Yücel, Fethi Ciray, Şükran 
Kurdakul, Nevzat slün, Muzaffer Arabul, Sabrı 
Altınel, Berin Taşan, Başaran, Kemal özer, Etıln 
Gun�, Nihat Behram, Refik Durbaş, Ataol 8ehram-

Son iki bölüm olan "Avrupa 
ile " Çai!daş Alman Edebiyatında 
bütünüyle eksik ve glidilk. eresini 
bilemiyorum. 

Sayın Atsız, görüyorsunuz 
biyatında daha kimler V&rmIŞ, 
bilir, derinlemesine düşünürsek .. 
biriikte biriikte biriikt varabilir miyiz: Yeni 
Seçmeler, yeni Türk edebiyatını 
eski Türk edebiyatını sürdüren, 
lamdan, toplumdan, toplumcu 
kişilere ayrılmıştır. Yanı daha 
Ikinci Yenl'cI şalr ve yazarlars. . 

Sözlerinizi duyar gibi oluyorum. 
H ikmet diyorsunuz, o da mı? ! 
Orhan Kemaı...? 

A DOSTÇA EL

Sayın Atsız! Nazım Hikmet'siz
AII'siz, Orhan Kemal'siz zaten 
edebiyatı duşıinülemez. Ne var 
öteki iki dev usta yazar için olsun, 
lar hiç de sizi bal!ışlatıcı del!lIdir. 
dan seçtil!iniz şiirler parça 
AII'den, Orhan Kemal'den (ve buna 
niz bazı toplumculan da ekieyebiliriz) 
hikayeler bu yazarlann bilinen 
yansıtmaktan uzak ürünlerdir. 

Parça pörçük olan bir başka 
şair, denemecl ve eleştirmenlerin 
lıca Eserleri" adı altında birkaç 
bır antolojlyi her zaman ıçın yanm 
kum etmez ml? Tıpkı örnek aldıR
nallını bellrtmeylşlniz gibi... Okuy
sormuyorsunuz kı! . .  

Sayın Atsız, 
Bu mektubu lutfen, daha 

mayan bır edebiyat eleştirmeninin 
deRII, yenl/toplumcu Thrk edebiyatını 
lerin yurt lçlnd ve yurt dışında 
Isteyen, özellıkı de yüzbinlerce 
Almanya'da loplumcu/devrlmcl Türkıye 

kesinlikle okutulma�ını kfndl<lne 
yurt ver bır iI�rrtl·I,·nın nnemı 

lı., diL\' aaınııı özleyerek 
sunartm. 

-gençl-gençl-g ik ençlik ençl



FASizMi 
GELDiGi 

YERDEN HAK, 
HUK 

-

Tahrip Edilen T. I.p Ilçe Binası GIDER 
SEYDıŞEHİR'DE "YETKi ALAN" 
SARI TüRK METAL Iş SENDIKASı 
BAŞKANı ŞÖYLE DİYOR:"IKTIDAR, 
NASIL UCRAŞIP DIDiNtp TRT'NIN 
BAŞıNA KENDI HAS ADAMlNI GE
TIRDI ISE, SEYDIŞEHiR'LE UCRAŞ
MAK ÜZERE DE BENI GöREVLEN
DIRDI." 

FAŞIZMIN BAŞLADıCı YERDE 
HAK, HUKUK BITER 

Seydişehir'e gidenler, olup hiten
lere şahit olanlar "işte faşizm bu" 
diyorlar. Faşizmin özü hakkında söyle
nenler, faşizmin en başta işçi sınıfı
nı hedef alac�ı yargılan, Seydişehir'de 
hir kez daha doitrulanıyor. 

TRT VE SEYDIşEHIR 

Niçin Istanbul, Kocaeli, deltH de 
daha çok Seydişehir, Kırıkkale, İsken
derun ve İzmir Tariş? Bu sorunun bir 
kaç cevabı var. Ama cevaplann en başta 
geleni devlet mekanizmasının kullanımı 
ile ilgili. Seydişehir, İskenderu n, Kırık
kale, Tariş' teki işyerleri devlete ait. 
Devlet, devleti kuranlar, sınıf güçle
rini sımf düşmanlanna karşı en yoltun 
bir biçimde buralarda kullanabiliyorlar. 

Söz konusu işyerlerindeki işçi yoltun
lultu da göz önüne alınırsa, buralann, 
MC ikb-d�nın her ne pahasına olursa 
olsun kayBetmek istemedilti merkez
ler oldultu ortaya çıkıyor. Sermaye 
sınıfı İskenderun' da, Seydişehir' de ve 
dilter işyerlerinde yeni Kave!'ler, Ga
mak'lar istemiyor. Işi en başından sıkı 
tutmak istiyor. 

Bunu en iyi açıklayan, san Türk 
�etal Iş başkamnın sözleri. AP'1i bir 
milletvekilinin kardeşi olan bu sendika 
başkanı şöyle diyor: " Iktidar, TRT'ye 
nasıl kendi has adamını tayin ettiyse 
buraya, bu işçilerin başına da beni 
tayin etti, özel olarak görevlendirdi." 

EvlNI BOMBA LA YAN ı Şçi !  

İ ş  b u  noktaya vannca hukuk, 
"guguk" olup çıkar elbette. öyle de 
oluyor. YüRüY ü Ş 'ün önceki sayısında, 
Osman Aslanbay'a yapılan saldırıya, 
evine atılan bombaya deltinilmişti. S o. 
rumlulann harekete geçmesi gerekiyor, 
deitil mi? Ve geçiyorlar da. Ama so. 
rumlulann etkisi altında kaldıklan ve 
Türk Metal İş 'in yaydıltı söylenti, 
eve bomba atanın ve küçük kızın ya· 
ralanmasına sebep olanın bizzaC Aslan
bay'ın kendisi oldultu yolundadır! 

Evet, Aslanbay kendi kendine 
saldırıyor, keIJdi evini dinamitliyor, 
kendi kızını yaralıyor! Hayret vencı 
iddialar mı? Faşizmi, faşistleri bilen-

ler, tanıyanlar için hiç te delti!. 
Başka örnekler de var. Yine daha 

önce deıtindiltimiz, Aslanbay'a saldı
rı olayının sanıklan olarak yakalanan
lar, hemen serbest bırakılıyorlar. Çünkü 
böyle olaylarda somut veriler deitil, 
"kanaat"ler daha önemli rol oynuyor. 

ARKADAŞLARıNı DÖVEN IşçiLER! 

Bir kaç ay önce Seydişehir' de 
cereyan eden olaylar biliniyor. Bu olay
lar hakkında bilgisine başvurulmak 
üzere özgür Alüminyum Iş Sendikası 
Sekreteri Adliye'ye ç�rılıyor. S.ekrete
rin adliyeye geleceitinden her nasılsa 
haberleri olan komandolar civarda tertl
bat alarak sendika sekreterine saldırı
yorlar. Iyice hırpalanıyor sekreter. Son
ra bu olayın failleri olarak kim soruş
turmaya ultruyor dersiniz? Hayır, ko. 
mandolar delti!. Soruş turmaya u!!rayan
lar, Türkiye İşçi Partisi İlçe Başkanı 
Aslanbay ve İlçe Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Demir! Faşizmin hukuk, hak 
anlayışına bir başka örnek de bu. 

BONSE RvlS LI IşçiLER! . 

Bunlann dışında, komando baskısı 
ve dilter baskılar Seydişehir'de almış 
yüNmüş durumda. Işçilerin büyük bir 
bölümü fabrikaya sokulmuyor koman
dolar tarafından. Fabrikaya sokulmak 
bir yana, özgür Alüminyum Iş üyesi 

işçller çarşıya dahl Inerniyorlar. En 
başta, komandolardan önce, polis tıas,. 
tırıyor üzerlerine. Bu durum karşı
sında, işçiler izin kullanmaya Çalışı
yorlar. Bunu başaraınıyanlar Seydi
şehlr'i terkederek başka yerlere göçü
yorlar. Bu�ne kadar iso işçi Seydi-

. şehir' deki tesislerden istifa ederek ay
rılmıŞ durumda 

Belki fe istifa edip aynıanlar 
nedeni ile fabrika işçi sıkıntısı çekecek. 
Ama bunun da çaresi var. Aynıanlann 
yerine olaylann başlamasından itibaren 
bugüne kadar alman 32 Işçi var. Bun
lann tümü de komando. Bunlar, Türk 
Metal iş 'in tavsiyesi üzerine işe a1ınl
yorlar. 

CAN GüVENLıCı OLMA YAN 
HAKiMLER 

Seydişehir' deki yetki sorununun 
gelişmesi ise biliniyor. Y argıtay 4. 
dairesi özgür Alüminyum Iş Sendika
sının itirazını Konya' daki Iş �keme
sine bavale ediyor. B .. kan HulUSı 
MusWaoj!lu "can elivenlJfkıln bulun
madı!!ı" gerekçesi ile davaya bakınıyor. 
Dosya daha sonra Afyon'daki iş mabke- • 
mesine geliyor. Buradaki Mahkeme de 
"evet, imzalar sahte ama buna ratmen 
yetki Türk Metal Iş 'e aittir" diyerek 
işin içinden çıkıyor. 

Seydişehir'de olup bitenler, işte 
böyle. 

SORUMLULAR VE SORUMSUZL ARA DUYURU 
Seydişehir'de faşist baskılara ma

ruz kalan yüzlerce işçinin imzalayarak 
çeşitli sorumlulara gönderdikleri çaltrıyı 
aynen yayınlıyoruz: 

Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Koru
türk 
Içişleri Bakanı Sayın Oituzhan 
Asiltürk 
CHP Genel Başkanı Sayın Bülent 
Ecevit 
TBMM BaşkanıSayın Kemal Gü· 
ven 
Konya Milletvekili Sayın Mus
tafa UstündaR 
Bütün Türkiye Kamuoyu, namus
lu basın, hukuktan yana aydın· 
lar 
Bütün işçiler, çalışan işçiler, çalı· 
şan insanlar, namuslu vatandaşlar 
bizi dinleyin, sesimize kulak verin. 

Bizler Seydişehir Alüminyum te
sislerinde çalışan işçileriz. Aylardan 
beri bizler işyerimizde, sokakta, çarşıda, 
pazarda saldırıya uitruyor, dövülüyor, 
yaralanıyoruz. Hergün çeşitli baskıiar, 
altır kümrler ve hakaretlere maruz kalı· 
yoruz. Suçlular yakalanmıyor. Fabrika 
kapısında olay çıkararak bir işçinin 

ölümüne sebep olanlann 6inmiş oldu
ltu Ankara plakalı arabalann numara
lan tesbit edildllti halde bunlar bu
lunmuyor. En son Osman Aslanbay 
adlı işçinin evine bomba atıldı. Tek tek 
isim vererek yapılan şikayetler bir 
sonuç vermiyor. Hakkında tutukll\!lla 
karan olan Erdal Tan ve Erol Ankan 
adlı Türk Metal Iş Sendikası yöneti
cileri sokaklarda dolaşıyorlar. Konya 
Sulh Hakimliltinin tesbıt ettilti üç 

. kişilik bilirkişi heyetinin Türk Metal 
Sendikasının üye fişlerinin sahte 01-
dult nu tespit etmesine raitmen, Seydi
şehir Iş Mahkemesi sabah l 1.30'da al
dıltı bu rapora itibar etmeyerek, süresi 
geçti diye 16. 30'da Türk Metal Sen di
kasına yetki veriyor. Seydişehir ve 
Beyşehir'de iadel muhakeme IsteRine 
bakacak hakim bulunamıyor. 

Hukuk devletinde yaşadıitımıza 
inancımız kalmamıştır. Sesimizi duyan 
herkesi bize yardım etmeye, yapılan 
sahtelikleri protesto etmeye, Seydişe
hir'de de hukuk devleti kurallannın 
yürürlükte oldultunu ispat Için ilgili· 
lerin harekete geçmesini istiyoruz. 

Saygılan mızla 

q�\l'tıd 0.\. )..\1'1\ 1,1 i 
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BAŞLADıCı YERDE 
HUKUK BITER 

gidenler, olup hiten
"işte faşizm bu" 

özü hakkında söyle
en başta işçi sınıfı

yargılan, Seydişehir'de 
doitrulanıyor. 

SEYDIşEHIR 

Istanbul, Kocaeli, deltH de 
Seydişehir, Kırıkkale, İsken

Tariş? Bu sorunun bir 
Ama cevaplann en başta 

mekanizmasının kullanımı 
Seydişehir, İskenderu n, Kırık

işyerleri devlete ait. 
kuranlar, sınıf güçle

düşmanlanna karşı en yoltun 
buralarda kullanabiliyorlar. 

tutmak istiyor. 
Bunu en iyi açıklayan, san Türk 

�etal Iş başkamnın sözleri. AP'1i AP'1i bir bir 
milletvekilinin kardeşi olan bu sendika sendika 
başkanı şöyle diyor: " Iktidar, TRT'ye 
nasıl kendi has adamını tayin ettiyse 
buraya, bu işçilerin başına da beni beni 
tayin etti, özel olarak görevlendirdi." 

EvlNI BOMBA LA YAN ı Şçi !  

İ ş  b u  noktaya vannca hukuk, 
"guguk" olup çıkar elbette. öyle de 
oluyor. YüRüY ü Ş 'ün önceki sayısında, sayısında, 
Osman Aslanbay'a yapılan saldırıya, saldırıya, 
evine atılan bombaya deltinilmişti. S o. 
rumlulann harekete geçmesi gerekiyor, 
deitil mi? Ve geçiyorlar da. Ama so. 
rumlulann etkisi altında kaldıklan ve 
Türk Metal İş 'in yaydıltı söylenti, 
eve bomba atanın ve küçük kızın ya· 
ralanmasına sebep olanın bizzaC Aslan
bay'ın kendisi oldultu yolundadır! 

Evet, Aslanbay kendi kendine 
saldırıyor, keIJdi evini dinamitliyor, 
kendi kızını yaralıyor! Hayret vencı vencı 
iddialar mı? Faşizmi, faşistleri bilen-bilen-

ARKADAŞLARıNı DÖVEN IşçiLER! 

Bir kaç ay önce Seydişehir' Seydişehir' Se de 
cereyan eden olaylar biliniyor. Bu olay
lar hakkında bilgisine başvurulmak 
üzere özgür Alüminyum Alüminyum Iş Sendikası 
Sekreteri Adliye'ye ç�rılıyor. S.ekrete
rin adliyeye geleceitinden her nasılsa 
haberleri olan komandolar civarda tertl
bat alarak sendika sekreterine saldırı
yorlar. Iyice hırpalanıyor sekreter. Son
ra bu olayın failleri olarak kim soruş
turmaya ultruyor dersiniz? Hayır, ko. 
mandolar delti!. Soruş turmaya u!!rayan
lar, Türkiye İşçi Partisi İlçe Başkanı 
Aslanbay ve İlçe Yönetim Kurulu 
üyesi Ali Demir! Faşizmin hukuk, hak 
anlayışına bir başka örnek de bu. 

BONSE RvlS LI IşçiLER! . 

Bunlann dışında, komando baskısı 
ve dilter baskılar Seydişehir'de almış 
yüNmüş durumda. Işçilerin büyük bir 
bölümü fabrikaya sokulmuyor koman
dolar tarafından. Fabrikaya sokulmak 
bir yana, özgür Alüminyum Iş üyesi 

rılmıŞ 
Belki 

nedeni ile 
Ama bunun 
yerine olaylann 
bugüne kadar 
lann tümü 
Metal iş 
yorlar. 

CAN 

Seydişehir' 
gelişmesi 
dairesi özgür 
sının itirazını 
sine bavale 
MusWaoj!lu 
madı!!ı" 
Dosya daha 
mesine geliyor. 
"evet, imzalar 
yetki Türk 
işin içinden 

Seydişehir'de 
böyle. 

SORUMLULAR UMLULAR UML VE SORUMSUZSORUMSUZL AL ARA RA DUYUDUYURU RU 
faşfaşist ist baskılara baskılara ma
işçinin imzalayarak 

gönderdikleri çaltrıyı 
yayınlıyoruz: 

başkanı Sayın Fahri Koru

Bakanı Sayın Oituzhan 

Başkanı Sayın Bülent 

BaşkanıSayın Kemal Gü· 

Milletvekili Sayın Mus
UstündaR 

Türkiye Kamuoyu, namus
hukuktan yana aydın· 

işçiler, çalışan işçiler, çalı· 
insanlar, namuslu vatandaşlar 

sesimize kulak verin. 

Bizler Seydişehir Alüminyum te
çalışan işçileriz. Aylardan 

ölümüne ölümüne sebep sebep olanlann olanlann 6inmiş 6inmiş olduoldu
ltu Ankara plakalı arabalann numara
lan tesbit edildllti halde bunlar bu
lunmuyor. En son Osman Aslanbay 
adlı işçinin evine bomba atıldı. Tek tek 
isim vererek yapılan şikayetler bir 
sonuç vermiyor. Hakkında tutukll\!lla 
karan olan Erdal Tan ve Erol Ankan 
adlı Türk Metal Iş Sendikası yöneti
cileri sokaklarda dolaşıyorlar. Konya 
Sulh Hakimliltinin tesbıt ettilti üç 

. kişilik bilirkişi heyetinin Türk Metal 
Sendikasının Sendikasının üye fişlerinin sahte 01-
dult dult nu nu tespit etmesine raitmen, Seydi
şehir Iş Mahkemesi sabah l 1.30'da al
dıltı bu rapora itibar etmeyerek, süresi 
geçti diye 16. 30'da Türk Metal Sen di
kasına yetki veriyor. Seydişehir ve 
Beyşehir'de iadel muhakeme IsteRine 
bakacak hakim bulunamıyor. 

Hukuk devletinde yaşadıitımıza 
inancımız kalmamıştır. Sesimizi duyan 
herkesi bize yardım etmeye, yapılan 




