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11 Eylül darbesinden sonra Şili'de faşizm hınçla 
saldırdığında, bir döneme sesleriyle, sazlarıyla, ka me
ralarıyla ve sözcükleriyle damgalarını vuranları, Şili'
nin halktan yanasanatçılarını unutmadı. Halkın yarat
tığı tüm değerleri ve bu arada halkın sanatçılarını da 
kanla boğmaya çahştı. 

Victor Jara'nın öldürüıüşü belleklerde.Şili faşizmi, 
Jara'yı öldürürken yalnızca tutuklu iken şarkı söyle
meye başlayan bir "asi"den hınç mı almıştı? Kuşku
suz hayır. Faşizmin, aralarında Victor Jara'nın da bu
Induğu halktan yana sanatçılara karşı hıncı çok daha 
temelli, çok daha köklü. Bu hıncı, bu ku durmuş kini 
anlayabilmek için Jara'nın, Parra'ların, Neruda'nın 
ve diğerlerinin neler yaptıklarına, Şili halkına neler 
getirdiklerine daha yakından bakmak gerekiyor. 

HALKıN KOLTORONE DOCRU 

Faşizm, gerçek olan, yaratıcı olan herşeye karşı, 
herşeye düşman. 8u onun dayandığı temelden, bu te
mel üzerinde kurulu bulunan boş inançlardan, safsata
lardan, gerçek düşmanltğından ileri geliyor. Ya bir de 
gerçeğin, yeniliğin, halktan yana uğraşların yanında 
olanlar bu uğraşlarını güçlü bir politik hareketin doğ
rultusunda sürdürürlerse? Işte o zaman sanat ve sanat
çılar daha korkunç bir bela oluyor faşizmin, faşistle
rin gözünde. Faşizmin kudurmuş yıkıcıhğı, halktan 
yana önderler kadar, halktan yana sanatçıları da boy 
hedefi seçiyor. 

Şili 'de de bu görüldü. Halk Birliği yönetimi, Şili 
halkında yalnızca ekonomik aland" yenilikler getirme
di. Halk Birliği'nin getirdikleri doğrultusunda çalış
malarını sürdüren Şili'li sanatçılar, yeni bir kültürün 
hamurunu yoğuruyorındı bir yandan. 

Sinema alanında Miguel Linin, resimde Ramona 
Parra ve Elmo Catalano, şiirde yılların savaşçısı Ne
ruda, müzik alanında Victor Jara ve Parra'lar bu kültür 
savaşının önde gelen temsilcileri idiler. Bunlar, uğ· 
raş alanlarında verdikleri yapıtlarla, kitlelerle doğ· 
rudan, canlt ve sıcak bağlar kurmayı başardılar. 

Örneğin Jara'nın, Puerto Monı'da katledilen işçi· 
ler için oluşturduğu "Pongo en tus Manos Abierı.as" 
adlı bestesi, halk yığınlarının dilinden düşmemişti. 
Öyle ki halk bu besteyi, adeta, suçluların yargılanıp 
hüküm giydikleri ve bu hükümlerin yerine getirildiği 
yolundaki gerçek bir habermiş gibi be(1fmsemişti. 
Jara halkın isteklerine, uğraş alanında böyle cevap 
veriyordu. 

HALKTAN YANA 
SANATÇıLAR 
YALNıZ KALMAZ 

FAŞIST DARBEDEN SONRA ŞILI'YI TERKETMEK ZORUNDA KALAN, DONYACA 
ONLO "LA PENA DE LOS PARRA" TOPLULUCU TORKIYE'YE GELIYOR. TOPLU
LUK TORKIYE ıŞÇı PARTISI TARAFINDAN 13, 14,17 KASIM TARIHLERINDE, 
SıRASıYLA ıZMIR, ISTANBUL VE ANKARA'DA DOZENLENEN "ŞILI HALKıYLA 
DAYANIŞMA GECELERI"NE KONUK OLARAK KATILACAK. 

HALKTAN YANA SANATÇıLAR 

Jara yalnız değildi. Başka ozanlar, başka ustalar 
söz ve müzik alanında Jara ile yan yana mücadele edi
yorlardı. Jara'nın, Parra'ların yer aldığı bu yeni ekol, 
Batı'da çok rastlanan türden bir "protesto" ekolü de
ğildi. Kendisini "sorumsuz bir protestocu" olarak gö
renlere ve göstermek isteyenlere karşı şöyle diyordu 
lara: 

"Bana protestocu şair diyorlar, ben bunu kabul 
etmiyorum. Protesto deyimi belirsiz bir deyim. Pro
testoculuk, emperyalizm tarafından şimdiden bir sa
nayi haline getirildi. içine hile karıştırıldı." 

"Protestocu" değillerdi. Çünkü herşeye karşı de
ğillerdi. Iyiden, mutluluktan gerçekten yana, geriye, 
kötüye zulme karşıydılar. Ve hepsinden' de önemlisi 
bunları bir politik doğrultuya oturtabilmişlerdi. ıyi
ye, gerçeğe ve doğruya nasıl, hangi yolla ve ne tür bir 
mücadele sonucunda ulaşabileceklerini büyük bir 
açıklıkla kavramışlardı. Bunun için halkın malı oldu
lar. Ve bunun için kanlı faşizm onları boy hedefleri 
arasına soktu. 

Bu nedenle Jara'nın sesi, Quilapayun korosunun, 
isabel ve Angel Parra'nın, Temucana ve lnti IlIimani'
nin sesleri kanlı cunta tarafından susturulmaya çalı
şıldı. Bir kısmı öldürüldü. Bir kısmı tutuklanarak akıı 
almaz işkenceler gördü. Çoğu da Üıkelerini terketmek 
zorunda bırakıldı. 

ÖldürüldÜıer, tUlUklandılar, sürüldüler. Ama hiç bir 
zaman yok edilemediler. Sesleri Nazım'ın da başına 
gelen gibi "kendi ülkelerinde yasak". Ama dünyada 
demokrasiden,Sosyalizmden yana milyonlarca insan on
lara kucaklarını açıyor. Yarın, kendi ülkelerinde, ken
di halklarına da söyleyecekler en güzel türkülerini. 

BAŞKAN YOLDAŞ· Companero Presidento 

Angel Pana Türkçesi: Salih Ecer, Mehmet Günıur 

Karar verdin birgün 
yürümeye haıkınla 
tanımaya ve saymaya, 
onu anlatmaya 

Yıllarca işte güçte, kavgada 
Uyumlu, doludizgin, 
tüm ülkeyi bir uçtan bir uca 
Detroit'dan Arica'ya. 

Yıkmak istediler hep seni 
&öylentilerle vura vura alçakça 
yürüyordu n sen kararlı 
halkın yanında. 

Yeliniş tam, 
bir beyaz yelken açtm 
yurdumuzu aydınlatan, 
caddedeydi, ansıyorum. 

Kadına, 
çocula ve emekçiye, 
bir uzun, geniş yol sundun 
daha güzel yumlara. 

Ama çoktan 
pusudaydı düşman, 
dizçökmüş istiyordu seni 
yıkık ve yılgın. 

Onbirde, vakti 
herşeyi 
kavgada en onele sen 
yüreRin ve tüteAinle. 

Bırak bir şiir yazaylm sana 
Sevgili Salvador, 
bırak haykırayıııı adını 
Cuzco'dan Sangok'a. 

Ne ölüm ne baskı 
hiç bir şey durdunmaz tarihi 
Başkan Yoldaş son sözlerin 
bunlu senin. 

COLOMBES'DE TANGO· Tı",o en Colombes 
Angel Parn 

Nuıl düşünülebilir 
bolazı düRünllenmeelen, 
şarkı nasıl söylenir 
bu dupduru gözyaşı olmadan, 

yüreli aşan 
bana sevdayı anımsatan 
sesimi titreten. 

Benim o uzak ülkem mi, 
sıradaalar, yoksa deniz mi, 
babamın anısı mı 
yoksa senin o uzak yalnızlıRın mı, 

yüreli aşan 
bana sevdayı anımsatan 
sesimi titreten. 

Pierre'mi, Antoine'mı 
karanlıkta giden, 
Birlik bildirileri daRıbnaya 
sokaklarımda. 

kalbi aşan 
bana sevdayı anımsatan 
sesimi titreten. 

Bense savaşacaRım 
şarkı söyleyecelim yanıbaşında 
birşeyler dülümlenecek boluımda 
ve dupduru gözyaşları 
biliyorum, yenemezler beni. 
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DONEMECiN ESiCiNDE 
Tü RKiYE EKONOMiSi 

YALÇIN KOÇOK 

Gayri ciddi görünümlü iddia ve propagandaların ciddi bir özü olur mu? 
MC Partileri topluluğunun makina yapan makinalar sanayii kurma iddialarının 
sınıfsal ve ekonomik bir gerekçesi yok mu? Var. Çünkü Türkiye ekonomisi 
bir dönemecin eşiğinae. Tüketim araçlarına dayalı kapitalist sanayileşmenin 
sınırlarını zorluyor. Bu, bir. Burjuva partileri arasındak sürtüşme,aynı ıaman· 
da, belli bir iş bölümünün sonucu olamaz mı? MC Partileri topluluğu, makina 
yapan makinalar sanayiinin çığırtkanlığını üstlenirken Halk Partisi'nin işçi 
sendikalarını sermayenin kontroluna sokma işlevini üzerine almasının anlamı 
ne? Sürtüşme mi, işbölümü mü? Öznel olarak sürtüşme. Nesnel olarak işbölü
mü. Çünkü, üretici güçlerin bugünkü gelişme düzeyinde, dönemecin eşiğinde 
Türkiye ekonomisinde işçi sınıfı ile emekçilerin baskı ve kontrol altına alın
masını gerçekleştirmeden makina yapan makinalar sanayiini kurmak mümkün 
değiL. Bu, iki. 

ikincisinden başlamalı. Bir tarihsel örnek ile. Cumhuriyet'in başında, 
1925 yılında, Türkiye burjuvazisi, Takrir-i Sükun ile "sağa karşı gösterip sola" 
vurdu. Biliniyor. Bunu yaparken bir de şunu yaptı: 1924 yılında Meclis'e bir 
iş yasası tasarısı sundu. Grev hakkını güvence altına alan bir tasarı. Tasarı,. ko
misyonlardan geçip Genel Kurul'a geldi. iki yıl Meclis'te kaldı. Takrir-i Sükun 
operasyonu sürdürülürken bu tasarı yasama organında bekledi.lşçi sınıfını a
vutmak için. Sonra, 1926 yılında, geri alındı'. Sonra birçok tasarı hazırlandı. 
Hepsi grev hakkını öngören iş yasası tasarıları. Sonra, Türkiye burjuvazisi, 
1930 yılından itibaren işçi örgütlerine el atmaya, bunların başına "memur" 
sendika liderleri getirmeye başladı. Sonra 1936'da iş yasası tasarısını Meclis'e 
sundu. Grevi yasaklayan tasarı. Grevi yasaklayan ilk tasarı. Bütün tasarılar i
çinde yalnız bu tasarı yasalaştı. 1930'lu yıllar, Türkiye'de üretici güçlerin yük
seldiği temel sanayilerin temellerininin atıldığı yıllar oldu. Temel sanayiinin 
temelleri, işçi sınıfı ve emekçilerin sömürüsünü, daha düşük ücret ve daha yük
sek vergilerle, artırıldığı yıllar oldu. 

Tarihsel olan mantıksal olarak da geçerli olmak zorunda. Tarihçi yöntem, 
tarihsel olayları sıralamaktan ib;ıret değiL. Olaylarla belirlenen sürecin mantı
ğını da ortaya koymak gerekli. Bu mantığı ortaya koyarken de bulün üretici 
güçler düzeyinin, 1930'lara göre çok daha ileri olduğunu unutmamak zorun
lu. Bugün Türkiye ekonomisi içinde sanOlyi en büyük ağırlığa sahip. Son on yıl 
içinde ise sanayi tüketim araçları üretimine dayanarak büyüdü. Türkiye için 
dayanıklı tüketim araçlarını ihraç etmek söz konusu değiL. önemli ölçüde ih
racat mümkün değiL. Bu yüzden dayanıklı tüketim araçlarının alıcısı, işçiler, 
emekçiler ve memurlar olmak zorunda. Tarım kesiminde pazarı genişletmek 
ise orta büyüklükte tarım işletme sayısını büyütmek ile mümkün. Ancak Tür
kiye, bu gereği karşılayacak bir toprak reformu bile yapamıyor. 

Bu durumda dayanıklı tüketim araçları sanayiini geliştirmek, işçi ve me
murların gelirlerini artırmakla atbaşı gitmek zorunda. Taksitli satışlar yoluyla 
borçlandırmanın bir sınırı var. ücretle' rle maaşları artırmanın da belli çelişki
leri var. Kapitalizmin anarş.ik yapısından ve işletmeler arası rekabetten doğan 
sınırlar var. Bunun dışında emek gelirlerini yükseltmenin ve dayanıklı tüketim 
araçları üretimini artırmanın yarattığı başka bir çelişki daha ortaya çıkıyor: 
Tasarruf oranı düşüyor. Türkiye'de son yıllarda tasarruf oranının düşüşünü or
taya koyan �çık göstergeler var. Hem tasarruf oranının düşmesi hem de tüke
tim araçlarına dayalı sanayileşmenin bir sonucu ortaya çıkıyor: Türkiye de
vamlı enflasyonlar dönemine giriyor. Türkiye devamlı enflasyonlar dönemine 
girdi. Sanayi kesiminin gelişmesi, Türkiye'de enflasyonun temel nedeni oldu. 

Tüketim araçları üretimine dayalı sanayileşme ve bu sanayileşmenin ya
rattığı enflasyon Türkiye ekonomisi için yeni çarpıklıklara kaynaklık etti. Bir 
yandan tasarruf oranı düşüyor. DiAer yandan toplam birikim içinde sanayi dı
Şı yatırımların çekiciliği artıyor. 1970'lerin başlarına doğru çekiciliği azalan 
konut yatırımlarının tekrar önem kazanmasının bir nedeni burada. Hızlı enf· 
lasyon içinde gayri menkuUerin hızla değer kazanmaya başlaması konut alım
larını yeniden ve çok kirlı bir yatırım alanı haline getirdi. Kiralardaki patla
manın bir nedeni de burada. Konut, bir "kullanım değeri" sağlama niteliğini 
geride bıraktı. 12 Mart'tan sonra sürekli karaborsalar yaratarak elde edilen 
spekülatif karlar için önemli bir yatırım alanı oldu. Son yıllarda Türkiye'de 
yerel hareketliliğin artması, Marmara ve Ege bölgelerinin dışında sanayi mer
kezlerinin doğması da konut talebini körükledi. Bütün bunlar, 1970 öncesine 

göre, konutun tekrar çekici bir. yatırım alanı olmasına yol açtı. Bu ise tasarruf 
oranının düşme eğilimine ek olarak biriken fonlar için almaşıkyatırım alanla
rının yeniden belirlenmesini sağladı. Sonuç olarak enflasyon hızının yüksel· 
mesine yeni bir kaynak yarattı. 

19S0'lerde Türkiye ekonomisinin gelişmesinde iki "sistem dışı" etken rol 
oynadı. Birisi, yeni toprakların tarıma açılması. Diğeri Amerikan yardımı. 
Amerikan yardımı bağımlılığı artırmakla birlikte iç tasarruf oranını yükselt
me gereğini azalttı. 1960'larda da iki etken ön plana çıktı. Biri, dayanıklı tü
ketim araçları montaicılığının keşfedilmesi. Diğeri ise Batı Avrupa'ya işgücü 
ihracının başlaması. 1970'lerin ortasında her iki �tken de önemini yitirmiş 
durumda. Işçi dövizlerinin önemini koruyabilmesi, gelişen bir ekonomi için
de, sürekli olarak büyümesine bağlı. Halbuki şimdi azalıyor. Dayanıklı tüketim 
araçları sanayii ise, kapitalist sistemin mantığı jçinde, değiştirilmesi çok zor 
gelir bölüşümünün koyduğu sınırlarla karşı karşıya geliyor. Bu sınır Türkiye 
ekonomisini tüketim araçları dışında yeni büyüme alanları bulmaya zorluyor. 
Makina yapan makinalar sanayii, böyle bir zorlamadan kaynaklanıyor. 

Zorlama var. Fakat çözüm de bulunması gerekli. Halk Partisi, bir ara, 
"halka kuramı" ile çözüm bulduğunu sandı. Türkiye'de, Batı Avrupa teknolo
jisi,' Arap petrol dolarları ve Türkiye işgücünü birleştirme hayalini or1:il:ya anı. 
Arap petrol dolarları, emperyalist tekellere hisse senedi almak, ıösterişli alt 
yapı yatırımlarına el atmak ve emperyalist dünyada petrol talebini indirmek 
gibi önlemler sonucunda gerçekten hayal oldu. Üçlü halka kuramınlO bir aya
ğı kırıldı. ikiye indi. Bir yanda Batı Avrupa ve özellik Batı Almanya serımye· 
si, diğer yanda, Türkiye'de iş gücü. Bir de Türkiye'nin sınırlı ölçülerde gelişen 
pazarı. 

"Türkiye'de son yıllar içinde bir ekonomik bunalım doğacağı konusundi 
pek çok önıörü yapıldı. MC ise şimdiye kadar bu bunalımları ülkenin dıp 
bağımlılığını artıran YlC'i kurumsallaşmalarla ötelemek olanağını buldu. Önce 
DÇM bulundu. Sonra Dresdener Bank'ta hesap açıldı. Şimdi de serbest bölge
ler kurularak, bağımlllıAı artırarak, bunalımı öteleme yönteminin yeni bir ör
neği veriliyor. "(ılhan Tekeli, Bağımlılığı Artırarak Bunalımı öteleme Yolu, 
YüRüYüŞ, 19 Ekim 1976) Geçen hafta Türkiye'ye gelen Batı AI""n 50",,
yiciler Heyeti Başkanı, serbest bölgeleri, Türkiye için bir can kurtaran simidi 
olarak niteledi. 

Yalnız nitelemek yetmez. Batı Alman sanayicileriyle yapılan ıörüşmeler, 
Batı Alman sanayicilerinin açıklamaları bir noktanın altını çiziyor: Emperya
lizm, bir ülkeye sermaye ihraç ederken, sermaye ihracını planlarken hep söz 
konusu ülkenin pazarını düşünüyor. Bau Alman sanayicilerinin açıklaımları, 
Türkiye ve Batı Almanya somutunda, Lenin'in emperyalizm öğretisini bir kez 
daha doğruluyor. Batı Alman sanayicileri, Türkiye'de daha fazla yatırım yapa
rak Türkiye'nin ihracatını artırmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Zaten is
tekleri de6e bu noktada düğümleniyor. Türkiye'de yabancı sermayeye karşı Çı
kartılan "bürokratik engellerin" ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Yürürlükteki 
yabancı sermaye yasasından hoşnutlar. Bürokratik engel olarak ıördükleri 
de yabancı sermaye izinleri verilirken belli orandaihracat şartı aranrmsı. Uy
gulamada uyulmasa bile işe başlarken de böyle bir koşulun olımnwını isti
yorlar. ÇUnkG'böyle bir koşul, yabancı sermaye yatırımlarının üzerinde eıkisiz, 
körleşmiş bir demokles'in kılıcı işlevini görüyor. Emperyalizm, kör bir kılıca 
bile tahammül edemiyor. 

Halka kuramı, MC Partilerinin elinde, Batı Alman emperyOllizmi ile 
kucaklaşma girişimlerine dönüştü. Herkesin elinde de lideceAi yer .. ynı. An· 
cak Batı Alman emperyalizmi ile kucaklaşma, bağımlılığı oırtırıcı niteliiinin 
yanında, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı sorunları çözücü olmOlktan çok 
uzak. Türkiye burjuvazisi, Türkiye ekonomisinin karşllaştıAı sorunluı, tek ba
şına Batı Alman emperyalizminin çözemeyeceğini anlayacak kadar hesap bili
yor. Bu yüzden, kendi çözümlerini de bulmak zorunluluğunu duyuyor_ Ma
kina yapan makinalar sanayii, böyle bir zorunluluktan doğuyor. Ancak kapi
talist mantığın çerçevesi kırılmadıkça, makina yapan makinalar sanayii faıist 
bir ekonomi politikasım uygulayabiirnek için sendikaları kontrol altına alımk 
gereğini görüyor. Bugün �endikalar içinde böyle bir mücadele sürdürülUyor. Bu 
mücadeleye "sınıf.mücadelesi'i:ıemek, yalnızca gerçeği yansıtıyor. 

Bu, Burjuva partileri sürtüşme,aynı 
bölümünün sonucu olamaz mı? MC Partileri topluluğu, makina 

sanayiinin çığırtkanlığını üstlenirken Halk Partisi'nin işçi 
sermayenin kontroluna sokma işlevini üzerine almasının anlamı 

işbölümü mü? Öznel olarak sürtüşme. Nesnel olarak işbölü
güçlerin bugünkü gelişme düzeyinde, dönemecin eşiğinde 

ekonomisinde işçi sınıfı ile emekçilerin baskı ve kontrol altına alın
gerçekleştirmeden makina yapan makinalar sanayiini kurmak mümkün 

başlamalı. Bir tarihsel örnek ile. Cumhuriyet'in başında, 
Türkiye burjuvazisi, Takrir-i Sükun ile "sağa karşı gösterip sola" 

Bunu yaparken bir de şunu yaptı: 1924 yılında Meclis'e bir 
sundu. Grev hakkını güvence altına alan bir tasarı. Tasarı,. ko

Genel Kurul'a geldi. iki yıl Meclis'te kaldı. Takrir-i Sükun 
sürdürülürken bu tasarı yasama organında bekledi.lşçi sınıfını a

vutmak için. Sonra, 1926 yılında, geri alındı'. Sonra birçok tasarı hazırlandı. 
öngören iş yasası tasarıları. Sonra, Türkiye burjuvazisi, 

itibaren işçi örgütlerine el atmaya, bunların başına "memur" 
getirmeye başladı. Sonra 1936'da iş yasası tasarısını Meclis'e 

yasaklayan tasarı. Grevi yasaklayan ilk tasarı. Bütün tasarılar i
tasarı yasalaştı. 1930'lu yıllar, Türkiye'de üretici güçlerin yük

sanayilerin temellerininin atıldığı yıllar oldu. Temel sanayiinin 
ve emekçilerin sömürüsünü, daha düşük ücret ve daha yük

artırıldığı yıllar oldu. 
mantıksal olarak da geçerli olmak zorunda. Tarihçi yöntem, 

sıralamaktan ib;ıret değiL. Olaylarla belirlenen sürecin mantı
koymak gerekli. Bu mantığı ortaya koyarken de bulün üretici 

1930'lara göre çok daha ileri olduğunu unutmamak zorun
ekonomisi içinde sanOlyi en büyük ağırlığa sahip. Son on yıl 

tüketim araçları üretimine dayanarak büyüdü. Türkiye için 
araçlarını ihraç etmek söz konusu değiL. önemli ölçüde ih

değiL. Bu yüzden dayanıklı tüketim araçlarının alıcısı, işçiler, 
memurlar olmak zorunda. Tarım kesiminde pazarı genişletmek 

tarım işletme sayısını büyütmek ile mümkün. Ancak Tür
karşılayacak bir toprak reformu bile yapamıyor. 

dayanıklı tüketim araçları sanayiini geliştirmek, işçi ve me
artırmakla atbaşı gitmek zorunda. Taksitli satışlar yoluyla 

sınırı var. ücretle'gitmek 'gitmek 

Kapitalizmin anarş.ik yapısından ve işletmeler arası rekabetten doğan 
dışında emek gelirlerini yükseltmenin ve dayanıklı tüketim 

artırmanın yarattığı başka bir çelişki daha ortaya çıkıyor: 
düşüyor. Türkiye'de son yıllarda tasarruf oranının düşüşünü or

göstergeler var. Hem tasarruf oranının düşmesi hem de tüke
dayalı sanayileşmenin bir sonucu ortaya çıkıyor: Türkiye de

dönemine giriyor. Türkiye devamlı enflasyonlar dönemine 
kesiminin gelişmesi, Türkiye'de enflasyonun temel nedeni oldu. 
araçları üretimine dayalı sanayileşme ve bu sanayileşmenin ya

Türkiye ekonomisi için yeni çarpıklıklara kaynaklık etti. Bir 
oranı düşüyor. DiAer yandan toplam birikim içinde sanayi dı

çekiciliği artıyor. 1970'lerin başlarına doğru çekiciliği azalan 
yatırımlarının tekrar önem kazanmasının bir nedeni burada. Hızlı enf· 

menkuUerin hızla değer kazanmaya başlaması konut alım
çok kirlı bir yatırım alanı haline getirdi. Kiralardaki patla
de burada. Konut, bir "kullanım değeri" sağlama niteliğini 

Mart'tan sonra sürekli karaborsalar yaratarak elde edilen 
için önemli bir yatırım alanı oldu. Son yıllarda Türkiye'de 

artması, Marmara ve Ege bölgelerinin dışında sanayi mer
da konut talebini körükledi. Bütün bunlar, 1970 öncesine 

Türkiye ekonomisinin gelişmesinde 
oynadı. Birisi, yeni toprakların tarıma açılması. Diğeri Amerikan 
Amerikan yardımı bağımlılığı artırmakla birlikte iç tasarruf 
me gereğini azalttı. 1960'larda da iki etken ön plana çıktı. 
ketim araçları montaicılığının keşfedilmesi. Diğeri ise Batı 
ihracının başlaması. 1970'lerin ortasında her iki �tken �tken � de 
durumda. Işçi dövizlerinin önemini koruyabilmesi, gelişen bir 
de, sürekli olarak büyümesine bağlı. Halbuki şimdi azalıyor. Dayanıklı 
araçları sanayii ise, kapitalist sistemin mantığı jçinde, değiştirilmesi 
gelir bölüşümünün koyduğu sınırlarla karşı karşıya geliyor. 
ekonomisini tüketim araçları dışında yeni büyüme alanları bulmaya 
Makina yapan makinalar sanayii, böyle bir zorlamadan kaynaklanıyor. 

Zorlama var. Fakat çözüm de bulunması gerekli. Halk 
"halka kuramı" ile çözüm bulduğunu sandı. Türkiye'de, Batı 
jisi,' Arap petrol dolarları ve Türkiye işgücünü birleştirme hayalini 
Arap petrol dolarları, emperyalist tekellere hisse senedi almak, 
yapı yatırımlarına el atmak ve emperyalist dünyada petrol 
gibi önlemler sonucunda gerçekten hayal oldu. Üçlü halka kuramınlO 
ğı kırıldı. ikiye indi. Bir yanda Batı Avrupa ve özellik Batı Almanya 
si, diğer yanda, Türkiye'de iş gücü. Bir de Türkiye'nin sınırlı 
pazarı. 

"Türkiye'de son yıllar içinde bir ekonomik bunalım doğacağı 
pek çok önıörü yapıldı. MC ise şimdiye kadar bu bunalımları 
bağımlılığını artıran YlC'i lC'i lC kurumsallaşmalarla ötelemek olanağını 
DÇM bulundu. Sonra Dresdener Bank'ta hesap açıldı. Şimdi 
ler kurularak, bağımlllıAı artırarak, bunalımı öteleme yönteminin 
neği veriliyor. "(ılhan Tekeli, Bağımlılığı Artırarak Bunalımı 
YüRüYüŞ, 19 Ekim 1976) Geçen hafta Türkiye'ye gelen 
yiciler Heyeti Başkanı, serbest bölgeleri, Türkiye için bir can 
olarak niteledi. 

Yalnız nitelemek yetmez. Batı Alman sanayicileriyle yapılan 
Batı Alman sanayicilerinin açıklamaları bir noktanın altını çiziyor: 
lizm, bir ülkeye sermaye ihraç ederken, sermaye ihracını planlarken 
konusu ülkenin pazarını düşünüyor. Bau Alman sanayicilerinin 
Türkiye ve Batı Almanya somutunda, Lenin'in emperyalizm 
daha doğruluyor. Batı Alman sanayicileri, Türkiye'de daha fazla 
rak Türkiye'nin ihracatını artırmanın mümkün olmadığını belirtiyor. 
tekleri de6e bu noktada düğümleniyor. Türkiye'de yabancı sermayeye 
kartılan "bürokratik engellerin" ortadan kaldırılmasını istiyorlar. 
yabancı sermaye yasasından hoşnutlar. Bürokratik engel olarak 
de yabancı sermaye izinleri verilirken belli orandaihracat şartı 
gulamada uyulmasa bile işe başlarken de böyle bir koşulun 
yorlar. ÇUnkG'böyle bir koşul, yabancı sermaye yatırımlarının üzerinde 
körleşmiş bir demokles'in kılıcı işlevini görüyor. Emperyalizm, 
bile tahammül edemiyor. 

Halka kuramı, MC Partilerinin elinde, Batı Alman emperyOllizmi 
kucaklaşma girişimlerine dönüştü. Herkesin elinde de lideceAi 
cak Batı Alman emperyalizmi ile kucaklaşma, bağımlılığı oırtırıcı 
yanında, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı sorunları çözücü 
uzak. Türkiye burjuvazisi, Türkiye ekonomisinin karşllaştıAı sorunluı, 
şına Batı Alman emperyalizminin çözemeyeceğini anlayacak 
yor. Bu yüzden, kendi çözümlerini de bulmak zorunluluğunu duyuyor_ 
kina yapan makinalar sanayii, böyle bir zorunluluktan doğuyor. 
talist mantığın çerçevesi kırılmadıkça, makina yapan makinalar 
bir ekonomi politikasım uygulayabiirnek için sendikaları kontrol altına 
gereğini görüyor. Bugün �endikalar içinde böyle bir mücadele 
mücadeleye mücadeleye "sınıf.mücadelesi'i:ıemek, yalnızca gerçeği yansıtıyor. 



TURKiYE'DE YURayUS 

CEPHENİN KARANLIG ıNDA 
• 

INEN CHP PROGRAMI 

Ince Politikacı, Genel Sekreterliğe .oyundu 

Cephe ve CHP içindeki sürtüşmeler 
geçtilimiz haftanın sonunda ilginç geliş
meler gösterdi ve Cuma günü ölle saatle
rinde de, birbirinin üzerine çakıştı .. 

Cuma günü saat lO.4S'de, Necmettin 
Erbakan, partisinin Genel ıdare Kurulu 
toplantıımdan önce basına bir demeç 
vererek, c!!phe içinde bu kez daha ciddi 
sorunlara yolaçabilecek bir ödün talep 
bombardımanına geçti. 

Erbakan'ın yeni ödünler için öne sür
dülü koşuııar, öncekilere oranla bem da· 
ha ciddi, hem de en azından demeçte 
yer verilen ifadeler yönünden daha deli
,ik ve daha alır ıOnlardaydl .. 

Erbakan, Millet Meclisinin yukarı 
katlarındaki odasında bu açıklamayı ya
parken, CHP Kocaeli milletvekili Turan 
Güneş, mecliı bIlSIn bürosunda, gazete
cilerin a.şalıya inmesini bekliyordu. 

Nitekim biraz sonra gazeteciler Gü
neş'in oturdulu masanın etrafını çevire
cekJer ve Güneş de önemli açıkJamasını 
yapacaktı: 

"- 23. kurultayımızda genel sekreter
Iile talip olmaya karar verdim ·ve genel 
başkanımdan müsaade aldım ... " 

SÜRPRIZ MI? 
ZORUNLULUK MU?. 

Güneş'in birden bire ıtarta kalkma
sında pek ,aşılacak bir yan yoktu. Ay
lardan beri emektar Güneş, genel sebe
terlile kafa atacak koşulların ve ortamın 
olu,m ... na çalLşmış bu yöndeki çabala· 
n da Genel Başkanı tarafından izlen
mi,li. 

Büyük sermayenin, Ecevit diliyle "na
muslu" ve yaygın deyimle "akJllı" kana· 
dımn "has" mulemedi nitelilindeki Tu
ran Güneş'in, genel sekreter adaylılını 
ilap etmesi için geçtiRimiz haftadan da
ha uygun bir tarih olamazdı. 

CHP programına bel ballamış olan 
büyük sermayenin, bu kanadının, özel· 
likle 80n hafta Orhan Eyübollu·AIi To
puz ikilisinin ipliklerinin pazara çıkma
sından sonra "umut" masasını boş bı
rakmayacakları ve eldeki koz'lardan biri
ni kullanacakları geçtilimiz hafta başla
nnda belli olmaya da başlamıştı zaten. 

Nitekim, Turan Güneş, merkez yöne
timinin yüzlerine gözlerine bu1aştu-dlll 
"umut" boşlukJannl ivedilikle doldura
cak nitelikte bulunmuş ve ortaya atıl
m.ıştı ... 

Ancak, Turan Güneş'in sahneye fu-
lamaaında akseıuar ihmal edilmemiş ve 
CHP tabanına ve demokrat unsurlara, salt 
"hoş" geldili gerekçesiyle ellerine ko
lonya serpme k gereksinimi ihmal edil
memişti. 

ESKI KÖYDE YENI ADETLER! 

Bu unsurlara "yarım elma gönül al
ma" kabili ikram edilen ifadeler, Güneş'
in elindeki yazılı metni süslüyordu. Şöy
Le diyordu Turan Güne,,: 

"- OIkemizin içinde bulundulu zor 
koşulları hepimiz biliyoruz. MC hükü
meti işb�ına geldilinden beri vatandaş
lar arasında hoşgörüye, karı;llıkJı saygıya 
dayanan banşçı demokratik ortam yeri
ni (lüşmanlııa, kan dökücülüRe, zulme 

OZüR 

Dergimizin teknik işlerini yapan o(set tesislerinin geçtiğimiz hafta yeni 
bir yere taşınması nedeniyle YÜRÜYÜŞ'ün önceki sayısı dikkati çekecek 
ölçüde teknik aksaklıklarla çıktı. Zeki Kılıç'," yazdığı "1976 CHP'si, Yeni 
Tüzük TaSlağı ile Reddi Miras Ediyor" başlıklı yazı, bazı kelimelerin başlıktan 
düşmesi nedeni ile eksik ve anlamsız bir başlık la çıktı. Bunun dışında, aynı 
yazının sayfalarına yerleştirilmesi sırasında bazı kolon karışıklıkları doğdu. 
Bunları düztltme ola.nağımız yok. Yalnızca, okurlarımızın dikkat ve hoş
görülerine sığınıyor, kendilerinden ve Zeki Kılıç'tan özür diliyoruz. 

YüRüYüŞ 
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ve hoyraı anarıiiye bırakmıştır. 
Demokratik hukuk devleti yerini fa

şizme terketmekt.edir ... " 
Turan Güneş, elindeki yazılı metnin 

ikinci paragrafı na başlarken de, kulis 
sohbetlerinde yarım a�ız söyledili "fa
şizm" sözcülünü kullanmaktan geri kal
mıyordu; şöyle konuşuyordu: 

"Bu gidişi durdurmanın 'Ye faşizmi 
yok etmenin tek yolunu CHP'nin iktida
ra gelmesinde 'Ye Genel Başkanımız Sa
yın Ecevit'in Başbakan olmasında eörüyo
rum ... " 

Nitekim Güneş'in kahkahal; kulis 
sohbetlerini hatırlayanlar Güneş'in enin
de sonunda "faşizme" muhtaç kaIdılın
da görüş birlili içindeydiler, "Hoca, 
sohbetlerde faşizm derken, diliyle avur

dunu şişiriyordu ama şimdi hiç deliise 
sözcülüne muhtaç kaldı" diyorlardı.. 

Söylenenlerde do�ruluk payı vardı; 
ancak bir husus daha vardı: Turan Gü
neş biraz da, "Demokratik hukuk devle
tinin yerini faşizme bırakmasını" iste
meyenJere sesleniyor 'Ye kendisini genel 
sekreterlile getirilmesinin koşul oldulu
nu öne sürüyor gibiydi! ... 

GÖKTEN GELEN SESLER! 

Güneş, bu iddiasına, özgeçmişinden 
alıntılar yaparak ciddiyet ve önem de 
kazandırmak istiyordu: Uzun süre örgüt, 
Güneş'in parti içi çekişmeler konuıun
da ne düşündülünü ölrenmek ve olaylar 
karşısında "Vaziyet almasını" istemişti. 

Bu konuda "Hoca"ya "sayısız" baş
vurular gelmişti. Basında da "çeşitli" 
haberler ve yorumlar yer almıştı! 

Bütün bunlar karşısında ne yapmış' 
tl "Hoca"?. 

"CHP içindeki büyük dönemeçlerde 
. uRraş vermiş bir insan olarak" üzerine 

görevler düştülünü anlamıştı! 
Yoııar sonuçta genel sekreterlile Çı· 

kıyordu kısacası. Ecevit'den izin aJmak 
kaydıyla genel sekreterlile talip olmak· 
tan başka çare kaJmıyordu! 

Bu arada Orhan EyüboRlu'nu da ara
yıp "Haberin olıun" demek ihtiyacını 
duymuş, ama Eyübollu gezide olduRu 
için kendisiyle yüz yüze gelip konuyu 
görüşmek mümkün olmamıştı. Ancak, 
ba&Ul toplantısının yapı.lacaRı sabah Eyü
bollu'nu telefonla bulmak mümkün ol
muş 'Ye kendileri ancak "vaziyet"ten 
haberdar edilebilmişlerdi ! .. 

SORUNLAR VE YORUMLAR 

Güneş, geçtilirniz haftanın başların
dan itibaren, özellikle CHP merkez yö
netiminin iplili, Kayseri ve Diyarbakır 
il örgütlerindeki örneklerle saklanama
yacak biçimde gözler önüne serilince ha
rekele geçmiş ve Deniz BaykaJ ile dirsek 
teması olanakları aramıı;tı. 

Bir yandan Süleyman Genç ve çev
reıine güller atmakla yol alan Güneş'e, 
Baykal tarafından iç açıcı bir deklbe 
yapılmamışb. 

Turan Güneş'in, Bayındır Sok.ak'ta1ti 
bürosunda yapılan karşıhkJı ,örüşmeler· 
de bır gÖrüş birlili .. llanamarnıştl. 

Ama Güneş'in fınaL. deRerlendirrneai 
için zaman da hızla geçiyordu. Cuma gü
nü öa1e saatlerinde bu konudaki IÜre ta· 
mamlandı ve Turan Güneş. CHP içinde 
önemli gelişmelerin halkalarına bu kez 
içinde kendi.inin de buiunduRu bir ye
nisini kattı .. 

MC'nin her yönden kritik günler ya
ş.dlRında hemen herkesin ittifak ha1in
de olduRu bir aı rada, Turan Güneş'in 
kurultaydan üç harta önce Genel Se"
reterliRe aday olduRunu ilan etmeai ru
lanıı olmasa gerekti .. 

Hükümet kurmalarda, politik hal ve 
harekiit çizmelerde taktik uıtalılı ko . 
Duşulan Güneş'in sahnede boy gö.ter
mesi, çeşitli yorumların yapılmuına hız 
kazandırdı ... 

CEPHEDE ZOR GÜNLER 

Cephenin büyük başına ecel lerleri 
döktüren gelişmeler, Cephe ortakJılının 
özellikJe MSP ve CGP kanatlarında artık 
sessiz de sayılamayacak hazırlıklarla ilgi
liydi. 

Bu arada "Mobilya yolsuzlulu" adıy
la bilinen vurgunculukJa ilgili olarak 
Meclis mahzenlerinde tozlanmaya terke
dilmiş bir komisyonun, yeniden söz ko
nusu edilmeye başlanması, cephenin bü
yük başının keyif Lrafilini aJlak bullak 
etmeye yetip de artmıştı.. 

Hele hele MSP taranarına elçi olarak 
gönderdili Seyfi Oztürk'ün Erbakan'dan 
getirdili haberler berbaltı. Erbakan beş 
aşalı on yukan şöyle diyordu: 

"- Süleyman Bey kardeşimize, dene
tim mekanizmasını çalıştırarak yardımcı 
olmak istiyoruz. Şaibeden kurtulwlar!" 

ıradelerin aJtından, Erbakanca UIlJW
Lar temizlendilinde Demirel haklonda 
hayu-tı şeyler çıkmıyordu ... 

Aynca Erbakan'ın daha bqka ortam 
ve çevrelerde "Demirel, seçime Yüce Di
van sanılıı olarak gitmelidir" �klinde 
görüş bildirdili de AP çevrelerinde du
yulmuştu .. 

ERBAKAN'DAN SONRA 
FEYZIOClU 

Bunlara karşılık Cephenin büyük ba
şı, kasanın kapılarını MSP'ye açmakla 
bulmuştu kolayı. Yatınm için ödenek 
mi? Tayinler mi, kadro talepleri mi?_ 
Hepsine bir kolay bulunurdu .. 

Ama işin bu Iosmında da ortaya CGP 
pürüzü çıkıyordu. 

Feyziollu'nun da "Süleyman Bey"i 
ile bazı "ufak" hesaplan olmalıydı! .. öl
çüsüz, plan - program bilmez MSP talep
lerine Feyziollu tarafından mınltdu ge
liyordu_ 

Cephenin büyük başı, haftayı böyle
sine karanlık bir tabloyla kapattı. 

Gerçi gazetecilere karşı ıon derece 
keyim görünmeye gayret ediyor ve hat
ta, hiç alışı.lmamış biçimde, Mecliıteki 
çalışma odıwna ,azetecileri davet edip, 
"Sizinle biraz hoşbeş edelim" diyordu 
ama yüz grafilinin ark.uındaki karam
sarıııı saklayamıyordu. 

Nitekim, Demirel'in "büyük]ülü"ne 
ibadet derecesinde iman eden bir AP'U 
,azeteci de, zor durumu kabul ediyor 
"Benim bildiRim Süleyman Bey, bu MSP 
yi paramparça-eder" diyordu ... 

KısaCUl, nereden hakılll'U bakılaın 
cephe, gevşeyen vidalarl. deniz üalünde 
tutunmaya çalışan hurda bir tekne ,ö
rünümü uzediyordu ... 

Büyük aennayenin Cephe vadilerinde· 

Sekreterliğe .oyundu 

içindeki sürtüşmeler 
sonunda ilginç geliş

günü ölle saatle
üzerine çakıştı .. 
lO.4S'de, Necmettin 

Genel ıdare Kurulu 
basına bir demeç 
bu kez daha ciddi 

bir ödün talep 

ödünler için öne sür
öncekilere oranla bem da· 

azından demeçte 
yönünden daha deli

ıOnlardaydl .. .. 
Meclisinin yukarı 
bu açıklamayı ya
milletvekili Turan 

bürosunda, gazete
bekliyordu. 

gazeteciler Gü
masanın etrafını çevire

önemli açıkJamasını 

kurultayımızda genel sekreter
verdim ·ve genel 

aldım ... " 

MI? 
ZORUNLULUK MU?. 

bire ıtarta kalkma
yan yoktu. Ay

Güneş, genel sebe
koşulların ve ortamın 

yöndeki çabala· 
tarafından izlen

Büyük sermayenin, Ecevit diliyle "na
muslu" ve yaygın deyimle "akJllı" kana· 
dımn "has" mulemedi nitelilindeki Tu
ran Güneş'in, genel sekreter adaylılını 
ilap etmesi için geçtiRimiz haftadan da
ha uygun bir tarih olamazdı. 

CHP programına bel ballamış olan 
büyük sermayenin, bu kanadının, özel· 
likle 80n hafta Orhan Eyübollu·AIi To
puz ikilisinin 
sından sonra "umut" masasını boş bı
rakmayacakları ve eldeki koz'lardan biri
ni kullanacakları geçtilimiz hafta başla
nnda belli olmaya da başlamıştı zaten. 

Nitekim, Turan Güneş, merkez yöne
timinin yüzlerine gözlerine bu1aştu-dlll 
"umut" boşlukJannl ivedilikle doldura
cak nitelikte bulunmuş ve ortaya atıl
m.ıştı ... 

Ancak, Turan Güneş'in sahneye fu-
lamaaında akseıuar ihmal edilmemiş ve 
CHP tabanına ve demokrat unsurlara, salt 
"hoş" geldili gerekçesiyle ellerine ko
lonya serpme k gereksinimi ihmal edil
memişti. 

ESKI KÖYDE YENI ADETLER! 

Bu unsurlara "yarım elma gönül al
ma" kabili ikram edilen ifadeler, Güneş'
in elindeki yazılı metni süslüyordu. Şöy
Le diyordu Turan Güne,,: 

"- OIkemizin içinde bulundulu zor 
koşulları hepimiz biliyoruz. MC hükü
meti işb�ına geldilinden beri vatandaş
lar arasında hoşgörüye, karı;llıkJı saygıya 
dayanan banşçı demokratik ortam yeri
ni (lüşmanlııa, kan dökücülüRe, zulme 

OZüR 

teknik işlerini yapan o(set tesislerinin geçtiğimiz hafta yeni 
nedeniyle YÜRÜYÜŞ'ün önceki sayısı dikkati çekecek 

aksaklıklarla çıktı. Zeki Kılıç'," yazdığı "1976 CHP'si, Yeni 
Reddi Miras Ediyor" başlıklı yazı, bazı kelimelerin başlıktan 

eksik ve anlamsız bir başlık la çıktı. Bunun dışında, aynı 
yerleştirilmesi sırasında bazı kolon karışıklıkları doğdu. 

ola.nağımız yok. Yalnızca, okurlarımızın dikkat ve hoş

neş biraz da, "Demokratik hukuk devle
tinin yerini faşizme bırakmasını" iste
meyenJere sesleniyor 'Ye kendisini genel 
sekreterlile getirilmesinin koşul oldulu
nu öne sürüyor gibiydi! ... 

GÖKTEN GELEN SESLER! 

Güneş, bu iddiasına, özgeçmişinden 
alıntılar yaparak ciddiyet ve önem de 
kazandırmak istiyordu: Uzun süre örgüt, 
Güneş'in parti içi çekişmeler konuıun
da ne düşündülünü ölrenmek ve olaylar 
karşısında "Vaziyet almasını" istemişti. 

Bu konuda "Hoca"ya "sayısız" baş
vurular gelmişti. Basında da "çeşitli" 
haberler ve yorumlar yer almıştı! 

Bütün bunlar karşısında ne yapmış' 
tl "Hoca"?. "Hoca"?. 

"CHP içindeki büyük dönemeçlerde 
. uRraş vermiş bir insan olarak" üzerine 

görevler düştülünü anlamıştı! 
Yoııar sonuçta genel sekreterlile Çı· 

kıyordu kısacası. Ecevit'den izin aJmak 
kaydıyla genel sekreterlile talip olmak· 
tan başka çare kaJmıyordu! 

Bu arada Orhan EyüboRlu'nu da ara
yıp "Haberin olıun" demek ihtiyacını 
duymuş, ama Eyübollu gezide olduRu 
için kendisiyle yüz yüze gelip konuyu 
görüşmek mümkün olmamıştı. Ancak, 
ba&Ul toplantısının yapı.lacaRı sabah Eyü
bollu'nu telefonla bulmak mümkün ol
muş 'Ye kendileri ancak "vaziyet"ten 
haberdar edilebilmişlerdi ! .. ! .. 

SORUNLAR VE YORUMLAR 

Güneş, geçtilirniz haftanın başların
dan itibaren, özellikle CHP merkez yö
netiminin iplili, Kayseri ve Diyarbakır 
il örgütlerindeki örneklerle saklanama
yacak biçimde gözler önüne serilince ha
rekele geçmiş ve Deniz BaykaJ ile dirsek 
teması olanakları aramıı;tı. 

Bir yandan Süleyman Genç ve çev
reıine güller atmakla yol alan Güneş'e, 
Baykal tarafından iç açıcı bir deklbe 
yapılmamışb. 

Turan Güneş'in, Bayındır Sok.ak'ta1ti 
bürosunda yapılan karşıhkJı ,örüşmeler· 
de bır gÖrüş birlili .. llanamarnıştl. .. llanamarnıştl. .. 
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"Sizinle biraz 
ama yüz grafilinin 
sarıııı saklayamıyordu. 

Nitekim, 
ibadet derecesinde 
,azeteci de, 
"Benim bildiRim 
yi paramparça-eder" 

KısaCUl, nereden 
cephe, gevşeyen 
tutunmaya çalışan 
rünümü uzediyordu 

Büyük aennayenin 



Arolonnda hırgınlık oor 

ki karanlık böylesine yolun iken nere
deyse gökten bir belge indi geçtilimiz 
haftanın sonlannda. 

GOVERCIN KANATlı 
PROGRAM 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 
Trabzon bölge toplantısında yaptılı ko· 
nuşmadan sonra sadece kanatları eksik 
olan "CHP Programı Ön Tasan"sı kamu· 
oyuna sunuldu ... 

Türkiye'nin emek·sermaye dengesi 
üzerine salıverilen "barış güvercini" 
görünümündeki 371 sayfalık bir kitap 
oluşturan program tasansının ilk bakışta 
en ilginç yanı da, en son sayfadaki "söz
lük" kısmı ... 

"Programda kuııanılan henüz yaygın· 
laşmamış öztütkçe sözlük" başlılıru ta· 
şıyan kısımda, programı anlayabilmek 
için anahtar görevi yüklenmiş sözcükle
re rastlanıyor ... 

CHP'nin önceki programlanna oranla 
en yeni kısım da bu bölüm. 

Bundan böyle "sennaye" yerine "ana 
para", tasarruf yerine "arlınm" denece· 
ii bu kısımdan anlaşılıyor ... 

DeRişiklikler, iki &özcükte donup kal· 
mıyor. 29 Kuım'da 23. kurultayını 
yapacak olan CHP'de, yeni program ta· 
sarısı, bir kaç örnekle: 

Tatil'e: dinlence 
İthalat'a:

' 
Dışalım 

Tabii afet'e: dolal yıkım 
Nimet'e: Ergi 
Huzur'a: erinç 
Kıdem tazminatı'na: Jşde eskilik öde

mesi 
Miras'a da: Kalıt 

diyor! .. 

BAL'DAN DAMLALAR! .. 

Kapalı ve içinde yer yer "CHP" söz· 
cükleri olmasa, her okuyanın ıncil'in ter· 
cümesi sanabileceRi program tasarısı, 29. 
sayfada "EmeRin üstünlülü" başlılı al
tında emeain önünde şöyle eRiliyor: 

". Emek bir üstün delerdir ve saRiıkiı 
t.c:>PI��da bqlıbaşına saygınlık nedeni
dır ... 

Bu bölümdeki insanca ifadeler, "Hak· 
ça olmayan bir yoldan hakça bir düze
ne, insanca olmayan araçlarla insanca 
amaçlara erişilemez" şeklinde devam 
ediyor. 

"Demokratik Sol" denen kavramın 
kapsam ve içerili konusunda tereddüt 
taşıyanlara kitabın 37. sayfasında şöyle 
yardım ediliy:or: 

". CHP'nin Demokratik Sol gelişme 
kavramı, gelişmenin bölünmez bir bütün 
olduRu kuralma dayanır. Ekonomik, 

13ELI:.DIYESORUNLARI FORUMU YAPılıYOR 

Ocvril1)ci Belediyeler DerneK!, Tek-Sank-iş Sendikası, TMMOB, TOM
DER ve TÜTED'i" ortakidşii düzenledikleri Belediye sorunl.uının tart.ş.lacağı 
forum 20 Kdsım'da Ankara'da yapılacaktır. Toplantıda Ankara Belediye Baş
kanı Vedat Dalokay, izmit Belediye Başkanı Erol Köse, Tunceli Belediye Baş
kanı Süleyman Kırmızıtaş, Bahadın Belediye Başkanı ismail Altan, sorunlarını 
dile getirecekler. Ayrıca ılhan Tekeli ve Cevat Geray da bu sorunları bilimsel 
açıdan dcğcrlcndircceklcr. Ve sonunda beraberce tartışmalı bir Olurum dü
ıenlenecek. Toplantıya Türkiye'nin tüm ilerici belediye başkanları davetli 
olacaklar. Ülkemizde ilerici ve gerici güçlerin önemli bir çatışma noktası hali· 
ne gelen belediyeler ilc ilgili bu çalışmanın kamuoyunda ilgiyle karşılanması 
beklenmektedir. 

toplumsal, siyasal yönleriyle, insan ya4a
mma maddi ve manevi alanda katkılany
la bir bütün ... Gelişmenin hızlı oldulu 
kadar hakça, hakça olduau kadar öz
gürce olması bu bütünlülün gerelidir! .... 

Demokratik Sol'un insan yaşamını 
sadeee "maddi" yönden deRiI "manevi" 
yönden de "zenginleştirdili" eklenerek 
bu bölüm şu ifadeyle son buluyor: 

"- Kısacası, Demokratik Solda, geliş
menin nicelili kadar nitelili de önemli
d�r, �örüntüsünden çok içerili önemli
dır ... 

YENI DOZEN! .. 

Program tasarısının bunu izleyen bö· 
lümünde, kapitalist yoldan gelişmiş ülke· 
lere o yoldan eri şe bilme olanalırun kal· 
madılı belirtilerek, "toplumda saygınlı
Rıo, gösteriş tüketimi yanşıyla delil, 
topluma hizmet yanşıyla kazarulacaRı" 
ifade ediliyor ... 

"Demokratik Sol toplum düzeni" 
adında yeni bir toplum düzeninden ha
ber verilen 48. sayfadaki "Hakça Gelir 
DaRılunı" bölümünde de, gelirin toplum· 
da n"asıl daltlacaRının maddi kural ve 
koşuUarırun üzerinde vakit kaybedilme· 
den, toplumda gelirin gene "hakça" da
Iılmasından yana olunduRu belirtiliyor .. 
Aynca bu yolla "topluma barış ve denge 
getirilebileceRi" de kaydediliyor! ... 

Kazançların "hakça" olması istenen 
52. bölümünde ise bu konuda şu ifade
lere yer veriliyor: 

". Hakça gelir daRılıml yolunda iler
leyebilmenin bir gereRi kazancın yalnız 

niceiili bakımından delil, kaynaIı bakı· 
mından da hakça olmasıdır. Bu, &ömü
rüyü önleyebilmenin de temel ,ereRi
dir. Hakça kazanç da, her şeyden önce, 
ekonomiye topluma veya insanlıla bir 
katkı karşııılında sallanan kazançtır." 

"DEVRIMCILIK" VE GERISI 

Program Tas.anıı"nın 67. sayfadaki 
bölümünde, CHP 'nin altı oku arasında 
bulunan "devrimcilik" okuRa ilişkin ay
dınlatıcı bilgiler yer alıyor ve "Gerçek 
anlamda sanayi. toplumuna geçiş bir 
devrimdir" deniyor. Bu konuda nedense 
bir kolaylık, 3. Beş Yıllık Plana ve onun 
"Hızlı sanayileşme"ye ilişkin hedeneri· 
ne yer vermeksizin, bazı "tutucu" güçle· 
rin, sanayie geçişi engellemele ulra/ia· 
caklan haber veriliyor! 

CHP 'nin "devrimci"lili gereRi sanayi
leşmeye karşı durmayacalı sonucu Çı' 
kan bu ifadelerden sonra yaryı. kısa ve 
kesin oluyor: 

lt. Demokratik devrimcilik sanayi 
devriminin gereRidir! .. " 

Bir takım "devrimci" diye tanımlana· 
bilecek güçlerin sanayi devrimini gerçek 
yönünden sapbrabilecekleri tehlikesine 
işaret edildikten sonra "Tasarı"run "De' 
mokratik Sol Düzenin Ekonomik ve 
Toplumsal Temelleri" faslmın bqladılı 
83. sayfa çevrilince okunan ba,lık fÖy· 
le: 

". Türkiye'de köylüden başlamayan 
gelişme hakça olmaz!. .. " 

CHP'nin yeni procramı böyle &ÜrÜp 
gidiyor!.. 

SANCAR'IN GÖREV SÜRESİNİ UZATMAK ıÇIN 
TASARı HAZıRLANıYOR Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'ın görev süresi 1977 yılı

nın Mart ayında sona �recek. Bu durumda Genel Kurmay Başkanlığı görevini 
şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun'a devrede· 
cek. Normal gelişmelerin doğrultusu böyle. Ancak Genel Kurmay başkan· 
lığında Orgeneral Semih Sancar'ın görev süresini uzatmak üzere tasarı hazır
landığı öğreniimiştir. Tasarının yakında MC Hükümeti tarafından görüşülüp 
benimsenerek yaşama organına sevkedileceği bildirilmektedir. 

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Sancar, son yurtdışı seyahat inde n dön· 
düğünde Havaalanında MC Hükümeti Başkanı Demirel tarafından karşı/andı. 
Bu karşılamadan sonra Semih Sancar, ilerici kamuoyunda tepki uyandıran bir 
konuşma yaptı. Daha sonra Genel Kurmay Başkanı, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Türk Silahlı Kuvvetlerinde esas olan 
emir ve komutadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'n� karşı telkin ve nasihata yönelik 
çabalar faydadan çok za",r getirir" dedi. Son cümle, Ecevit'in "Hiçbir onurlu 
ordu, hırsızlıklarını örtbas etmek için Meclis denetiminden kaçanları kurtu· 
maya gelmez" sözüne bir karşılık olarak değerlendirildi. 

ilk cümlede Silahlı Kuvvetler içinde esas olanın "emir ve komuta" zinciri 
olduğu belirtiliyor. Hazırlanan Qsarı karşısında, emir ve komuu zincirinin 
Sancar'ın görev süresinin uzatılmasından yana olduAu ortaya çıkıyor. Yalnız 
bu zincir içinde belli bir halkanın kopuk olduğunu anlamak zor olmuyor. 
Çünkü Orgeneral Sancar'ın görev süresinin uzatılması halinde şimdiki Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ersun'un yerine Birinci Ordu KomuQnl Orge· 
neral Adnan Ersöz'ün getirilmesi kolaylaşacak. Sancar'ın birgün Silahlı 
Kuvvetler'den ayrıldığı zaman yerinde Orgeneral Ersöz'ü görmek istediği ge· 
nellikle kabul ediliyor. 

MC Hükümeti Başkanı Demirel, yeni çalışma yılına başlayan yasama or
ganlarında görUşülmesini istedikleri ve öncelik verdikleri tasarılar arasında 
"Milli Savunma ile ilgiti bazı tasarılar" olduğunu açıkladı. Öncelik verdikleri 
tasarıların hepsinin Kasım ayı içinde yasama organı na sunulacağını söyledi. 
Bu durumda Sancar'ın görev süresini uzatmayı öngören tasarının da Kasım 
ayı içinde parlamentoya sunulması bekleniyor. 
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sermaye dengesi 
güvercini" 

sayfalık bir kitap 
tasansının ilk bakışta 

sayfadaki "söz

henüz yaygın· 
başlılıru ta· 

anlayabilmek 
yüklenmiş sözcükle

önceki programlanna oranla 

yerine "ana 
"arlınm" denece· 

&özcükte donup kal· 
kurultayını 

program ta· 

Kapalı ve içinde yer yer "CHP" söz· 
cükleri olmasa, her okuyanın ıncil'in ter· 
cümesi sanabileceRi program tasarısı, 29. 
sayfada "EmeRin üstünlülü" başlılı al
tında emeain önünde şöyle eRiliyor: 

". Emek bir üstün delerdir ve saRiıkiı 
t.c:>PI��da bqlıbaşına saygınlık nedeni
dır 
t.c:>
dır 
t.c:>

... 
Bu bölümdeki insanca ifadeler, "Hak· 

ça olmayan bir yoldan hakça bir düze
ne, insanca olmayan araçlarla insanca 
amaçlara erişilemez" şeklinde devam 
ediyor. 

"Demokratik Sol" denen kavramın 
kapsam ve içerili konusunda tereddüt 
taşıyanlara kitabın 37. sayfasında şöyle 
yardım ediliy:or: 

". CHP'nin Demokratik Sol gelişme 
kavramı, gelişmenin bölünmez bir bütün 
olduRu kuralma dayanır. Ekonomik, 

lere o yoldan eri şe bilme olanalırun kal· 
madılı belirtilerek, "toplumda saygınlı
Rıo, gösteriş tüketimi yanşıyla delil, 
topluma hizmet yanşıyla kazarulacaRı" 
ifade ediliyor ... 

"Demokratik Sol toplum düzeni" 
adında yeni bir toplum düzeninden ha
ber verilen 48. sayfadaki "Hakça Gelir 
DaRılunı" bölümünde de, gelirin toplum· 
da n"asıl daltlacaRının maddi kural ve 
koşuUarırun üzerinde vakit kaybedilme· 
den, toplumda gelirin gene "hakça" da
Iılmasından yana olunduRu belirtiliyor .. 
Aynca bu yolla "topluma barış ve denge 
getirilebileceRi" de kaydediliyor! ... 

Kazançların "hakça" olması istenen 
52. bölümünde ise bu konuda şu ifade
lere yer veriliyor: 

". Hakça gelir daRılıml yolunda iler
leyebilmenin bir gereRi kazancın yalnız 

rin, sanayie geçişi 
caklan haber veriliyor! 

CHP 'nin "devrimci"lili 
leşmeye karşı durmayacalı 
kan bu ifadelerden 
kesin oluyor: 

lt. Demokratik 
devriminin gereRidir

Bir takım "devrimci" 
bilecek güçlerin 
yönünden sapbrabilecekleri 
işaret edildikten 
mokratik Sol 
Toplumsal Temelleri" 
83. sayfa çevrilince 
le: 

". Türkiye'de 
gelişme hakça olmaz!. 

CHP'nin yeni 
gidiyor!.. 

NCAR'IN GÖREV SÜRESİNİ UZATMAK 
TASARı HAZıRLANıYOR Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'ın görev 

nın Mart ayında sona �recek. Bu durumda Genel Kurmay 
şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal 
cek. Normal gelişmelerin doğrultusu böyle. Ancak Genel 
lığında Orgeneral Semih Sancar'ın görev süresini uzatmak 
landığı öğreniimiştir. Tasarının yakında MC Hükümeti tarafından 
benimsenerek yaşama organına sevkedileceği bildirilmektedir. 

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Sancar, son yurtdışı 
düğünde Havaalanında MC Hükümeti Başkanı Demirel tarafından 
Bu karşılamadan sonra Semih Sancar, ilerici kamuoyunda 
konuşma yaptı. Daha sonra Genel Kurmay Başkanı, 29 
Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
emir ve komutadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'n� karşı telkin 
çabalar faydadan çok za",r getirir" dedi. Son cümle, Ecevit'in 
ordu, hırsızlıklarını örtbas etmek için Meclis denetiminden 
maya gelmez" sözüne bir karşılık olarak değerlendirildi. 

ilk cümlede Silahlı Kuvvetler içinde esas olanın "emir 
olduğu belirtiliyor. Hazırlanan Qsarı karşısında, emir ve 
Sancar'ın görev süresinin uzatılmasından yana olduAu ortaya 
bu zincir içinde belli bir halkanın kopuk olduğunu anlamak 
Çünkü Orgeneral Sancar'ın görev süresinin uzatılması halinde 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ersun'un yerine Birinci Ordu 
neral Adnan Ersöz'ün getirilmesi kolaylaşacak. Sancar'ın 
Kuvvetler'den ayrıldığı zaman yerinde Orgeneral Ersöz'ü 
nellikle kabul ediliyor. 

MC Hükümeti Başkanı Demirel, yeni çalışma yılına başlayan 
ganlarında görUşülmesini istedikleri ve öncelik verdikleri tasarılar 
"Milli Savunma ile ilgiti bazı tasarılar" olduğunu açıkladı. 
tasarıların hepsinin Kasım ayı içinde yasama organı na sunulacağını 
Bu durumda Sancar'ın görev süresini uzatmayı öngören 



CHP DİYARBAKIR Ö RGÜTÜ , 
• •  • 

DP'NIN E LINE GEÇTI 
CHP MERKEZ YÖNETIMI, IL ÖRGOTLERINI TEKER TEKER 
"DIKENSIZ GOL BAHÇESI" HALINE GETIRMEYE ÇAlıŞıR
KEN BIR YANDAN DA "ILERICI" GÖRONTOYE GÖLGE nO
ŞORMEMEYE ÇAlıŞıYORDU. ANCAK DIYARBAKıR'DA BU
NA DA DIKKAT EDlLMEDI DEMOKRAT UNSURLARıN PAR
TI YÖNETIM KADEMELERINDEN UZAKLAŞTIRILABILME
LERJ ıÇIN öRGOT DP'DEN TRANSFER, YEREL SERMAYE 
ÇEVRELERI ILE CANCICER KUZU SARMASı BIR EKIBIN 
ELINE TESLIM EDILDI. 

"CHP Diyarbakır milletvekili Bahat
tin Karakoç dün partisinin grup başkan
Iıeına bir önerge vererek Diyarbakır 
Kongresi ile ilgili olarak grupta genel gö
rüşme açılmasını istemiştir. Bahattin 
Karakoç 'un jddiasına göre Diyarbakır'da 
Hasan DeRer zor kullanarak kongreyi 
yaptınnıştır. Karakoç özetle şöyle de
miştir: 

CHP songünlerde partiiçi iktidar çe
kişmelerinden kaynaklanan ve kamu
oyundaki saygınlıema gölge düşüren bir 
takım anti-demokratik uygulamalara 
sahne olmaktadı ... " 

NELER OLUYOR? 

Evet CHP'de anli·demokratik uygula
malar, örgütü tüm yerel teşkilatlanyla 
sermayeye güvence ekibine teslim etme 
çabalan sürüyor. Bu çabalar ve sonuçla
n artık günlük basına da yansıyor. YU
kandaki alıntı 2 Kasım tarihli Cumh�
riyet'ten. 

Kongrelemi toplanmasındaki usül
süzlüklerin genel merkez cuntacıııeının 
yanısıra, CHP'ninyeni tüzük tasansına da 
tepkiler doeuyor. Geçilieimiz hafta 
CHP Muela il örgütünün yeni tüzük ta-

lLKELI ADıMLARA DOCRU 

ıSMET ERCAN 

Geçtigirniz hafta içerisinde, ögrenci 
velileri, ögrenciler konuya dönük kuru
luşlann yöneticileri bir çaiırı aldılar. Is
tanbul Kadıköy TöB-DER 31 Ekim 
1976 Puar günü "Veli ve öA:renci gözüy· 
le eA:itim ve öiıretmen" konulu bir söy
leşi düzenlemi/jti .. 

ÇaAn özellikle öArenci velilerini çok 
sevindirmişti. Onları da eAitim, öRretim 
konulannda söyleyecekleri jj8"dl. Yarın
larını pek aydınlık görmedikleri çocuk
Iannın başında yoA'unlaşan karanlıRa 
karşı çevrilmiş bir ışık yanıyordu. çe· 
ıjitli çabalara kl/jkırlılara hedef olmasına 
karşın demokratik bir meslek ve kitle 
örgütü amacından, ilkelerinden saptırıla
mıyor, atılan çamur tutmuyor, amacına 
dönük ilkeli çalışmalarını sürdürüyor, 
öA'renci ve velilere de görüşlerini bildir
me olanalını sallıyordu. 

TöB-DER başkanı, öA:renci ve velile
re de &öz verilecelini duyurarak söyleşi
yi açtıRında salon tamamen dolmuştu. 

Genellikle bir uyum gösteren öiırenci 
velilerinin konuşmaları arasında bir işçi 
velinin konuşması ilginç önerisiyle dik
katleri çekti. Şöyle diyordu bu konuş· 
macı: "Bozuk eRitim düzenini sayıp 
dökmek bu söyleşiyi aRIama duvarı hali
ne getirir. Bozuk eRitim düzeninin de
mokratikleşmeJi, deAişmeJi işçi sınıfı· 
nın aRırhkta olduiıu bir siyasal iktidarın 
olu/jmasına baitlıdır. Bugün düzenin çe
lişkisinin kaynaklandırdlRı bir hedef 
saptırması vardır. öiırenci - veli -ölret· 
men bölümlernesi içinde birbirleriyle öz
deş olan üç öge birbirini suçlar durum· 
da. Çünkü öRretmen de çocuklarının 
ana-babası olarak aynı zamanda veli
dir. Bozuk eRitim düzeninin suçlusu öA
retmen olmadıRı gibi, başarısızlıRın ku
ııurluııu da çocuklarımız deRildir. Birbi
rimize düşmek yerin ilkeli birlik içinde 
eA'itim-öA'renim olgusunun demokratik
leşmesi mücadelesini vermeliyiz. Bunun 
için önerilerim şunlardır: 

- Ilkin, bu söyleşi toplantıları belli 
aralıklarla ilkeli, gündemli olarak sürdü· 
riilmelidir. 

ÖA'relmen, öRrenci, veli üçlüsü il· 
keli bir birlik içinde demokratik bir kit
le orgutu oluşturmalıdır. Ei!:itimin de
mokralikleşmesi mucadelesi bu yolla ve-
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rilmelidir. 
Daha sonra konuıjan öArencilerin or

lak görüşleri ise şöyle belirdi : 
- Dışa bai!:ımlı geri kapitalist ülkele

rin ei!:itim politikası, çarpık ekonomik 
yapıdan kaynaklanır. Bugünkü konum
dan başkası zaten beklenemez. 

- Niteli!!:i belirli bazı kişilere sipa� 
riş edilerek yazdırılmış, çaRd�şl görüıj
leri n sergilendiki, pahalı ders kitapları
na karşı mücadele gücü yükseltHme
lidir. 

- Her okuldan, o okulu temsil ede
cek öRrencHer ve verilerin çai!:nlı katı
lacaA:'1 periyodik toplantılar sürdürilme
!idir. 

- Devrimci Ei!:itim Kurultayı en kısa 
zamanda toplanmalıdır. 

Söz sırası kendilerine geldiRinde öR'· 
retmenler bu yılki ders kitapları üzerin
deki incelemelerinin sonuçlanm açıkla
dılar, eleştirilerini dile getirdiler. 

Genellikle ders kitaplan dil devrimi
ne karşı dil örgüsüyle, güdümlü konular· 
la doldurulmuş. Bilim dışı ögeler bilim 
diye ııunulmaktadır. Sosyolojide "Olke 
kalkınmasının aydınlara yüksek maaş ve· 
rilmesiyle mümkün olacaRı" öRretiliyor. 
Ayrıca sınıflı toplumların yapısının eleş
tirisine cevap olarak şu getiriliyor: "sı
nıf farkları ortadan kalkar, soııyal eşit
lik saA:'lanırsa uzun süreli, güç konula
ra yönelik eRitime 

'
kimsenin yönelmeye

celi ve cemiyetin geTi kalacaRı tabiidir" 
Oysa, O toplumda aydınların konum

larının da daha iyi olarak, ııosyal ilerle
mede yerlerini alacaRı unu tu luyor. 

Bu yararlı söyleşide orlaya çıkan so
nuçlar ve görevler şöylece belirlendi: 

1- ER'itimin niteliRi kitlelere anlatıl· 
malıdır. 

2- Kitapların ırkçı, .şöven yapısını ve
liler eliyle de çocuklara anlatma olana Aı 
saltlanmalıdır. 

3· öi!:retmen - öı!:renci - veli üçlÜSü· 
nün kitlesel eylemlerle mücadelesi sür
düriilmelidir. 

4- Velilerin de tartışmasına açık ko
nu uygulamaları yapılmalıdır. 

Bu görüşler lşlAında, yeni bir çaRrıya 
kadar söyleşi oturumunu kapamak üzere 
söz alan TöB·DER başkanı "1977 yılın· 
da devrimci eftitim kurultayının topla
nacai!:ını, oi!:relmen . veli bütünleşmesi 
önerisinin ivedilikle gündeme alınacai!:ı
nı, bu söyleşilerin gundemli, il
kesel bir çerçevede sürdürÜıeceRini de 
açıkladı. 

sarısını "anti-demokratik" bulan göruş
leri basında da yer aldı. 

Buna karşılık, yeni tüzük tasansından 
yana çıkan ii örgütleri de var. Yine gaze· 
telerde yer alan haberlere göre Bursa ii 
örgütü tüzük tasansından yana lavır aL
dı. Buna ra�men Bursa'dan aldıeımız ha
berler, Bursa'da da tüzük tasansında yer 
alan anti-demokratik hükümlere karşı Çl
kıldıemı kanıtlıyor. örgütün aldı�ı des
tekleme karannı etkilemese bile tüzük 
tartışmaları sırasında, Bursa CHP lı Ka
dınlar Kolu başkanının özellikle tüzük 
tasarısmın 38. ve 51. maddelerine karşı 
çıktı�ı YURUYUŞ'ün aldı�ı haberler 
arasında. 

DIYARBAKıR'DA PAŞA 
GELENECI SOROYOR 

CHP'de neler oluyor'? Neler oldueu 
YURUYUŞ'ün önceki sayılarında yete
rince anlatıldı. Yeni olaylar, bunlan 
doRrular nitelikte. Son örnek, CHP mil
letvekili Bahattin Karakoç'un genel gö
ruşme önergesi verdiei Diyarbakır üzeri
ne. YUROYOŞ Diyarbakır muhabiri, 
gelişmeleri şöyle de�erlendiriyor: 

"CHP'nin Ankara, Adana, Istanbul, 
Kocaeli, ızmir, Kayseri, Tunceli, Van, 
Aen il örgütlerindeki gelişmelerin bir 
halkası da Diyarbakır oldu. Ancak, dieer 
illerede genel merkez ekibi, örgütü ken
dileri için dikensiz gül bahçesine çevirir
ken "ilerici" görüntüye gölge düşünne
meye Özen ,gösterdiler. Diyarbakır'da ise 
bu da olmadı. 

Diyarbakır il örgütündeki gelişmeler, 
CHP'deki yönelimin örtbas edilemeye
cek ölçüde açık bir. simgesini oluşturu
yor. Diyarbakır.il örgütü, AP'den DP'ye 
oradan da CHP'ye transfer olan Hasan 
De�er'in ellerine teslim edildi. Demok
rat unsurları CHP'den tasfiye edebilmek 
için Diyarbakır'da başka bir güç, başka 
bir alternatif yoktu. Bu nedenle Hasan 
Deeer'in de�erli yardımlanna ve ekibi
ne başvuruldu. Böylece, diRer illerdeki 
gelişmeler Diyarbakır halkası ile tamam
lanmış oldu. 

CHP içindeki demokrat unsurlara yö
nelen tasfiye işlemi "en yeni CHP"ye 
özgü bir politika de�il. Geçmişi, Paşa 
CHP:Sine dayanıyor. Paya CHP'si döne
minin tasfiye politikasının en somut bir 
biçimde izlenebildiei illerden biri Diyar
bakır. 

Demokrat ögelere karşı toprak ve ti
caret sermayesinin aRırlıeına başvuru i
ması Diyarbakır'da 1969'larda bile so· 
mut bir biçimde gözlenebiliyor. Bu dö
nemde fevzi Kalfagil ve diRer demokrat 
unsurlar, CHP yönetiminin ve Paşa'nın 
boy hedefi oldular. Bunlann örgütten 
temizlenmesi, "CHP'nin komünistlerden 

anndınlması" sloganlanyla başlar. Tasfi
ye sürecine bizzat İsmet Paşa a�lrlıRını 
koyar. öyle ki, İsmet Paşa Diyarbakır 
örgütünün Kurullay delegelerini kendi 
başına seçmesine bile karşı çıkar. Di

yarbakır delegeleri bizzat Paşa tarafın· 
dan saptanır. 

Bundan sonra ınönü · Ecevit ihtilafı 
patıak verdieinde CHP Diyarbakır örgü· 
tündeki demokrat unsurlar ECevit'den 
yana tavır alırlar. 

HASAR DECER CHP'SI 

Diyarbakır'da son kongre öncesinde 
yine ince oyunlar döndü. Sermaye, CHP' 
den aradıRı güvenceyi Hasan Deeer'in ki
şilieinde buluncaya kadar, her türlü anti 
demokratik yöntem denendi, uygulandı. 

önce il yönetim kurulu feshedildi. 
Taban yavaş yavaş buna alıtınldı. Ecevit 
bir süre taban ve demokrat ögeler için 
umut oldu. "Umudun" gerçekleşebiIme
si için Ankara-Diyarbakır arasında me
kik dokunurken, Hasan Deeer kurul için 
ilçelerde pazarlıklar yüriitüyordu. Eyüb
oRlu ii örgütünün Okay Kayfagil ve diler 
demokrat ögelerden annması için direk
tiner veriyordu. Sermayeye güvenci için 
il örgütünün demokrat ögelerden annma
sı gerekiyordu. Sonra Ecevit umut ol
maktan çıktı. Hasan DeRer merkez ilçe 
delegelerini daha Ankara seferleri sürdü
rulürken tamamlamıştı bile. 

Aynca Hasan Deeer'in kurul deneyIe
ri var. AP'den deneyleri var. AP'de Enli
ri oeullan ile mücadele etmişti ama 
başanh olmamıştı. Karşısında zorlu bir 
rakip vardı. CHP'de böyle zorlu rakip
ler yoktu. Kaba güce de pek gerek yok
tu. Ayiret güçlerine dayanan bir muha
lefet de yoktu CHP'de. Aynca Ece'flt' 
de umut olmaktan çıkını,b. CHP'nln 
demokrat unsurlannın gözünde dctmok· 
rat ögelerin annması için Eyübollu alır
ııeını çoktan koymuştu. Merkez hçe 
genel kurulu baskılar aJtında yürütüldü. 
Kuruı .öncesi Hasan Deler birkaç kişiye 
gözdaeı verdi. Milletvekilleri devreye gir
diler. Merkez ilçe yönetim kurulundan 
Hasan Deeer'in ekibi yer aldı. İkinci 
başkanıea Hasan Deler'in o�lu geti
rildi. lı delegeleri CHP üst yönetiminin 
ve Hasan Oe�er'in istedili biçimde sap
tandı. "Yenileşen CHP" zincirinin bir 
halkası burada tamamlandı. 

İl kongresi de pek (arklı olmadı. 
CHP üst yönetiminin ve Hasan Deler'in 
isteli ile oluşan delegelerden mir genel 
kurul yapıldı_ Başkanııea OP'den trans
fer biri getirildi. Kongrenin bir göruntülü 
bu. 

tı yönetim kurulunda' işçiler de 
"unutlmadı". Türk·ış' üyesi şube baş
kanlanna özel bir yer verildi. Bu CHP 
için taktik bir mesele. Seçimler için dü
şünülen milletvekillikleri açlSmdan yeni 
bir güç dengesi oluşturuluyor. Diyarba· 
kın il örgütündeki gelişme, bu. Yanile
şe CHP 'nin güvence halkası böylelikle 
Diyarbakır'da da tamamlanmış oldu. 

partiiçi iktidar çe
kaynaklanan ve kamu

gölge düşüren bir 
demokratik uygulamalara 

riyet'ten. 
Kongrelemi toplanmasındaki usül
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yanısıra, CHP'ninyeni tüzük tasansına da 
tepkiler doeuyor. Geçilieimiz hafta 
CHP Muela il örgütünün yeni tüzük ta-

ADıMLARA DOCRU 

ıSMETıSMETıSM ERCAN 

içerisinde, ögrenci 
konuya dönük kuru

bir çaiırı aldılar. Is
TöB-DER 31 Ekim 

ve öA:renci gözüy· 
öiıretmen" konulu bir söy

öArenci velilerini çok 
da eAitim, öRretim 

söyleyecekleri jj8"dl. Yarın
görmedikleri çocuk

yoA'unlaşan karanlıRa 
ışık yanıyordu. çe· 

ıjitli çabalara kl/jkırlılara hedef olmasına 
bir meslek ve kitle 

ilkelerinden saptırıla
tutmuyor, amacına 

ilkeli çalışmalarını sürdürüyor, 
de görüşlerini bildir

sallıyordu. 
başkanı, öA:renci ve velile

duyurarak söyleşi
salon tamamen dolmuştu. 

uyum gösteren öiırenci 
konuşmaları arasında bir işçi 

ilginç önerisiyle dik
Şöyle diyordu bu konuş· 

eRitim düzenini sayıp 
dökmek bu söyleşiyi aRIama duvarı hali

eRitim düzeninin de
, deAişmeJi işçi sınıfı· 

bir siyasal iktidarın 
Bugün düzenin çe

kaynaklandırdlRı bir hedef 
öiırenci - veli -ölret· 
içinde birbirleriyle öz

birbirini suçlar durum· 
öRretmen de çocuklarının 

aynı zamanda veli
düzeninin suçlusu öA

gibi, başarısızlıRın ku
da çocuklarımız deRildir. Birbi

ilkeli birlik içinde 
olgusunun demokratik

vermeliyiz. Bunun 
şunlardır: 
söyleşi toplantıları belli 

gündemli olarak sürdü· 

rilmelidir. 
Daha sonra konuıjan öArencilerin or

lak görüşleri ise şöyle belirdi : 
- Dışa bai!:ımlı geri kapitalist ülkele

rin ei!:itim politikası, çarpık ekonomik 
yapıdan kaynaklanır. Bugünkü konum
dan başkası zaten beklenemez. 

- Niteli!!:i belirli bazı kişilere sipa� 
riş edilerek yazdırılmış, çaRd�şl görüıj
leri n sergilendiki, pahalı ders kitapları
na karşı mücadele gücü yükseltHme
lidir. 

- Her okuldan, o okulu temsil ede
cek öRrencHer ve verilerin çai!:nlı katı
lacaA:'1 periyodik toplantılar sürdürilme
!idir. 

- Devrimci Ei!:itim Kurultayı en kısa 
zamanda toplanmalıdır. 

Söz sırası kendilerine geldiRinde öR'· 
retmenler bu yılki ders kitapları üzerin
deki incelemelerinin sonuçlanm açıkla
dılar, eleştirilerini dile getirdiler. 

Genellikle ders kitaplan dil devrimi
ne karşı dil örgüsüyle, güdümlü konular· 
la doldurulmuş. Bilim dışı ögeler bilim 
diye ııunulmaktadır. Sosyolojide "Olke 
kalkınmasının aydınlara yüksek maaş ve· 
rilmesiyle rilmesiyle rilmes mümkün olacaRı" öRretiliyor. 
Ayrıca sınıflı toplumların yapısının eleş
tirisine cevap olarak şu getiriliyor: "sı
nıf farkları ortadan kalkar, soııyal eşit
lik saA:'lanırsa uzun süreli, güç konula
ra yönelik eRitime 

'
kimsenin yönelmeye

celi ve cemiyetin geTi kalacaRı tabiidir" 
Oysa, O toplumda aydınların konum

larının da daha iyi olarak, ııosyal ilerle
mede yerlerini alacaRı unu tu luyor. 

Bu yararlı söyleşide orlaya çıkan so
nuçlar ve görevler şöylece belirlendi: 

1- ER'itimin niteliRi kitlelere anlatıl· 
malıdır. 

2- Kitapların ırkçı, .şöven yapısını ve
liler eliyle de çocuklara anlatma olana Aı 
saltlanmalıdır. 

3· öi!:retmen - öı!:renci - veli üçlÜSü· 
nün kitlesel eylemlerle mücadelesi sür
düriilmelidir. 

4- Velilerin de tartışmasına açık ko
nu uygulamaları yapılmalıdır. 

Bu görüşler lşlAında, yeni bir çaRrıya 
kadar söyleşi oturumunu kapamak üzere 
söz alan TöB·DER başkanı "1977 yılın· 
da devrimci eftitim kurultayının topla
nacai!:ını, oi!:relmen . veli bütünleşmesi 

YURUYUŞ'ün önceki sayılarında yete
rince anlatıldı. Yeni olaylar, bunlan 
doRrular nitelikte. Son örnek, CHP mil
letvekili Bahattin Karakoç'un genel gö
ruşme önergesi verdiei Diyarbakır üzeri
ne. YUROYOŞ Diyarbakır muhabiri, 
gelişmeleri şöyle de�erlendiriyor: 

"CHP'nin Ankara, Adana, Istanbul, 
Kocaeli, ızmir, Kayseri, Tunceli, Van, 
Aen il örgütlerindeki gelişmelerin bir 
halkası da Diyarbakır oldu. Ancak, dieer 
illerede genel merkez ekibi, örgütü ken
dileri için dikensiz gül bahçesine çevirir
ken "ilerici" görüntüye gölge düşünne
meye Özen ,gösterdiler. Diyarbakır'da ise 
bu da olmadı. 

Diyarbakır il örgütündeki gelişmeler, 
CHP'deki yönelimin örtbas edilemeye
cek ölçüde açık bir. simgesini oluşturu
yor. Diyarbakır.il örgütü, AP'den DP'ye 
oradan da CHP'ye transfer olan Hasan 
De�er'in ellerine teslim edildi. Demok
rat unsurları CHP'den tasfiye edebilmek 
için Diyarbakır'da başka bir güç, başka 
bir alternatif yoktu. Bu nedenle Hasan 
Deeer'in de�erli yardımlanna ve ekibi
ne başvuruldu. Böylece, diRer illerdeki 
gelişmeler Diyarbakır halkası ile tamam
lanmış oldu. 

CHP içindeki demokrat unsurlara yö
nelen tasfiye işlemi "en yeni CHP"ye 
özgü bir politika de�il. Geçmişi, Paşa 
CHP:Sine dayanıyor. Paya CHP'si döne
minin tasfiye politikasının en somut bir 
biçimde izlenebildiei illerden biri Diyar
bakır. 

Demokrat ögelere karşı toprak ve ti
caret sermayesinin aRırlıeına başvuru i
ması Diyarbakır'da 1969'larda bile so· 
mut bir biçimde gözlenebiliyor. Bu dö
nemde fevzi Kalfagil ve diRer demokrat 
unsurlar, CHP yönetiminin ve Paşa'nın 
boy hedefi oldular. Bunlann örgütten 
temizlenmesi, "CHP'nin komünistlerden 

demokrat ögelerden 
tiner veriyordu. 
il örgütünün demokrat 
sı gerekiyordu. 
maktan çıktı. 
delegelerini daha 
rulürken tamamlamıştı 

Aynca Hasan 
ri var. AP'den deneyleri 
ri oeullan 
başanh olmamıştı. 
rakip vardı. 
ler yoktu. Kaba 
tu. Ayiret güçlerine 
lefet de yoktu 
de umut olmaktan 
demokrat unsurlannın 
rat ögelerin annması 
ııeını çoktan 
genel kurulu 
Kuruı .öncesi 
gözdaeı verdi. 
diler. Merkez 
Hasan Deeer'in 
başkanıea Hasan 
rildi. lı delegeleri 
ve Hasan Oe�er'in 
tandı. "Yenileşen 
halkası burada 

İl kongresi 
CHP üst yönetiminin 
isteli ile oluşan 
kurul yapıldı_ 
fer biri getirildi. 
bu. 

tı yönetim 
"unutlmadı". 
kanlanna özel 
için taktik bir 
şünülen milletvekillikleri 
bir güç dengesi 
kın il örgütündeki 
şe CHP 'nin 
Diyarbakır'da 



Genel Yayın müdürü oldu! 

EYUBOGLU'NUN YENI MESLECI: 
GENEL Y AYıN MODURLUCU 

CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu'nun MC Hükümeti ile mücadeleyi 
TRT 'ye yetiştirilecek sudan demeçlerden ibaret sanmasının nedeni anlaşıl
dı. Eyüboğlu'nun MC ilemÜC3deleetmeye ayıracak vakti yok. CHP Genel Sek
reteri bütün umanı, yeni mesleği olan Genel Yayın Müdürlüğüne ayırıyor. 
üstelik bir gazetenin değil bir çok gazetenin Genel Yayın Müdürlüğünü üst
lendiği için MC Hükümeti ile uğraşınaya hiç vakti kalmıyor. 

CHP, Demokratik Parti Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'j transfer etti. 
Transfer etmekle kalmadı. Diyarbakır CHP örgütünü Hasan Değer'e teslim 
etti. Bu teslim eyleminde Eyüboğlu-lopuz ekibi başrolü oynadı. Bu teslim ey
leminden sonra Diyarbakır CHP örgütü alt-üst oldu. O kadar ki, Hasan De
ğer'in, kendisine neden AP'ye dönmediğini soranlara "AP'ye gelse idi m tek 
başıma gelecektim, CHP'ne girdim ve orayı darmadağın ık ettim. Böylece size 
daha çok yararım dokunuyor." dediği bildiriliyor. 

Hasan Değer'in MC Partilerine "değerli" yardımı Diyarbakır CHP örgütü 
kadar CHP'1i Diyarbakır milletvekillerinin de tepkisine yol açtı. Diyarbakır 
milletvekili Bahattin Karakoç, "Hasan Değer Olayı" üzerinde görüşme açılma
sı isteği ile CHP Meclis grubuna önerge verdi. Fakat bu önergeyi, Cumhuriyet 
Gazetesi okuyucularının dışında ilerici basın öğrenemedi. Çünkü 
Genel Yayın Müdürü Orhan Eyüboğlu, Karakoç'un önergesV'i yayınlamaya 
değer bulmadı. 

'Bazı büro veya istihbarat şeflerinin "rutin" işleri. haline geldi. CHP ile 
uzaktan veya yakından ilgili her haberi, zaman zaman da yorumu yazıp yaz
mamayı Eyüboğlu'na sormak bir gazetecilik zorunluluğu haline dönüştü. Bu
nun dışında her sabah ve öğle üzeri "genel değerlendirme" görüşmeleri de var. 
Ayrıca, bütün bu denetime rağmen, Eyüboğlu-Topuz ekibinin hoşuna gitme
yen haber veya notların da yazılmış olması mümkün. Orhan Eyüboğlu, bu 
tür "yanlışlıkları" düzeltmeye ve bir daha olmasını önlemeye yönelik görüş
meler yapmak zorunda. Bütün bu işlerin,Eyüboğlu'nun MC Hükümeti ile mü
cadeleye ayıracak vaktinin kalmaması gayet normaL. Eyüboğlu şimdi haber 
ve not trafiğini idare etmekle yükümlü. 

Ö RTBAS E DILM E K  

ISTEM EM 

B I R  C I MAYET 

24 Alusoo! günü, Elazıe'da bir cina· 
yet işlendi. Diyarbakır'da Sümerbank'a 
balh Şayak Fabrikasında çalı,an Thrki
ye İşçi Partisi üyesi ısmail Tuncel, tati
linl geçirmek ÜZere gittili Elazıl'da pu· 
suya düşürüJerek öldürüldü. Tuncel'in 
yanında bulunan Lokman Erkal da yara
landı. 

Olaydan sonra, Elazıe'ın ünlü valisi 
Fahrettin Duran "olayın OOplum.W bir 
yanı olmadıRını" söylüyordu. Ama Vali 
her nedense şunları de eklemeyi unut· 
muyordu daha sonra: "Bugüne kadar 
solcuların eııeri havaya kalktı; bundan 
sonra saReıların yumrukları havaya kal
kacak". 

PARTILILER ARAŞTIRIYOR 

Ancak olayın ardında başka neden
lerin bulundulu, cinayetin planlı olarak 
işlendiRi baştan belli oluyordu. Olayın 
üzerine gidilmemesi karşısında, partili
ler olayı araştırmakla görevlendirildiler. 
ElazlR'da yapılan araştırmalardan elde 
edilen sonuçlar, olayın planlı bir cinayet 
olduRunu dolrular nitelikte sonuçlar 
verdi. 

Yaralı Lokman Erkal olayı şöyle an· 
latıyor: 

Olaydan kısa bir süre önce oturmakta 
oldukları kahveden aynlıp İsmail Tun· 
cerln evlne dolru yola çıkıyorlar. Ya I· 
mur yaemaktadır. Tuncel'in evi, YSE 
lojmanlarının bitişiRindedir. Eve yaklaş
tıklarında birden arkalarından yaylım 
ateşi açılır. ARn yaralı olan Tuncel bir 
fınna, yine yaralanan Erkal da civardaki 
bir apartmana sılınır. Erkal'ın verdiRi 
bilgilere göre, ateş açılmadan önce 23 
AR 301 plakalı açık yeşil Renault ken
dilerini izlemekteydi. Daha sonra, bu 
arabanın sahibinin Calador köyünden 
Mehmet Yılmaz olduRu ortaya çıkıyor. 

GöRGU TANıKLARı 

Olayın başka görgü tanıkları da bu
lunmaktadır. Bunlardan Bakkal Musta
fa'nın olaylı ilişkisi buIunduRu sanıl· 
maktadır. 

Bakkal Mustafa'nın işyeri olay yerin· 
dedir. Ateş açılmasından hemen önce, 
açık bulunan dükkanda bir sivil polis bu
lunmaktadır. Sivil polis dükkanda iken, 
resmi kıyaretli iki polis daha geliyor 
dükkana. Gelen polisler, dükkandan iki 
adet tabanca alıp dışarı çıkıyorlar. Bu 
durum, dışarıdan görülmüştür. Buna ral
men, dükkandan tabanca alan polislerin 
adlan saptanamamıştır. 

Görgü tanıklarından bir dieeri de, ts
mail Tuncel'in yaralı iken sleındlRı rın· 
nın sahibi Ramazan adlı Ifahıstır. Rama· 
zan olaya baştan sona tanıktı. 

Bunların dışında Karayolları 8. Bölge 
misafirhanesinde çaJışan Fato 

adlı kadınla YSE lojmanlarında oturup 
pencereden olayı Izleyen bir başka ka
dın da olaya tanıktır. Ancak, söz konu· 
su tanıklara, irade vermemeleri için sü· 

rekli baskı yapılmaktadır. Olayı YSE loj· 
manlarından gören kadın, "Bozo" lakabı 
ile anılan bir komandoyu olay yerinde 
görüp tanımıştır. 

I.mail Tuncel 

BAKKALIN DICER 
ZIYARETÇILERI 

Olayın başka ilginç yanlan da bu
lunmaktadır. Thrkeş'in 1975 yıJındaJti 
Diyarbakır gezisi sırasında Çıkan olaylar
da ölen erin katili oldulu söylenen Reco 
adlı komando da olaydan kısa bir süre 
önce Bakkal Mustafa'yı üç kez ziyaret 
etmiştir. 

Bütün' bunlar, bakkal Mu_tafa'nın 
olayla yakın iIi,kisi bulundulu yolun· 
daki ku,kulan güçlendinnektedk Bıık
kal Mtı.tafa'nın çok yakın bir ababill 
Diyarbakır'daki Sümerbank 1plik Fabri· 
kasında çalışmaktadır. Fabrikada fqııt 
baskılar alabildiline yotundur ve uylU
layıcısı da fabrikanın penonel telldir. 
Personel şeCinin en yıkın ıdamı, yar
dımcısıise cinayet olayının tanılı Bakkal 
Mustafa'nm yukanda sözü edilen ura
basıdır. Personel şefi ise, Elaz.ıl'h eski 
bir dindeni ölretmenidir. Bir süre önce 
öldüriilen İsmail Tuncel'in ölretmenlili
ni yaptılı gibi, Tuncel'in okulu bırak
masında da önemli rol oynUDışbr. 

TUNCEL'IN YAKıNLARı 
SUÇLUYOR 

Gerek öldürülen Thncel'in akrabaları, 
gerekse partili arkadaşları, olayın planlı 
bir komando cinayeti oldueu noktasın· 
da birleşmektedirlerk. Alır yaralı olarak 
hastahaneye kaldınlan Tuneel, kan kay
bından ölmüştür. Hastanede bulunan 
yakınları, o sırada hastahanedebulunan 
doktorun, kasıtlı olarak aeır davrandılı
nı ileri sünnektedirler. 

Bütün bunlar, ısmail Tuncel'in öldü
rülmesinin. basit bir olay delil, planlı bir 
sal cinayet oldulu göl'ÜŞünü ortaya Çı
kannaktadır. Olaylann sürekli ört bas 
edilmek Istenmesi, görgü tanıklanna 
ifade vennemeleri yolunda baskı yapıl
ması, olay yerinde bulunanla"n ilişkile
ri, TİP'li İsmail Tuncel'in, ra,ist bir 
komploya kurban gittieini dolrulamak
tadır. 

Olayların örtbas edilmeıi için ulra
şanlar, sosyalistlere ka"ı i,lenen ,uçlar
dan kolay yaka kurtaramayacaklarım 
göreceklerdir. 
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Genel Yayın müdürü oldu! 

EYUBOGLU'NUN YENI MESLECI: 
GENEL Y AYıN MODURLUCU 

Sekreteri Orhan Eyüboğlu'nun MC Hükümeti ile mücadeleyi 
yetiştirilecek sudan demeçlerden ibaret sanmasının nedeni anlaşıl

ilemÜC3deleetmeye ayıracak vakti yok. CHP Genel Sek
umanı, yeni mesleği olan Genel Yayın Müdürlüğüne ayırıyor. 

gazetenin değil bir çok gazetenin Genel Yayın Müdürlüğünü üst
Hükümeti ile uğraşınaya hiç vakti kalmıyor. 

Parti Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'j transfer etti. 
kalmadı. Diyarbakır CHP örgütünü Hasan Değer'e teslim 

eyleminde Eyüboğlu-lopuz ekibi başrolü oynadı. Bu teslim ey
Diyarbakır CHP örgütü alt-üst oldu. O kadar ki, Hasan De

kendisine neden AP'ye dönmediğini soranlara "AP'ye gelse idi m tek 
CHP'ne girdim ve orayı darmadağın ık ettim. Böylece size 

dokunuyor." dediği bildiriliyor. 
MC Partilerine "değerli" yardımı Diyarbakır CHP örgütü 

Diyarbakır milletvekillerinin de tepkisine yol açtı. Diyarbakır 
Karakoç, "Hasan Değer Olayı" üzerinde görüşme açılma

Meclis grubuna önerge verdi. Fakat bu önergeyi, önergeyi, Cumhuriyet 
okuyucularının dışında ilerici basın öğrenemedi. Çünkü 

Orhan Eyüboğlu, Karakoç'un önergesV'i yayınlamaya 

veya istihbarat şeflerinin "rutin" işleri. haline geldi. CHP ile 
yakından ilgili her haberi, zaman zaman da yorumu yazıp yaz

sormak bir gazetecilik zorunluluğu haline dönüştü. Bu
sabah ve öğle üzeri "genel değerlendirme" görüşmeleri de var. 

denetime rağmen, Eyüboğlu-Topuz ekibinin hoşuna gitme
notların da yazılmış olması mümkün. Orhan Eyüboğlu, bu 

düzeltmeye ve bir daha olmasını önlemeye yönelik görüş
zorunda. Bütün bu işlerin,Eyüboğlu'nun MC Hükümeti ile mü

vaktinin kalmaması gayet normaL. Eyüboğlu şimdi haber 
etmekle yükümlü. 

PARTILILER ARAŞTIRIYOR 

Ancak olayın ardında başka neden
lerin bulundulu, cinayetin planlı olarak 
işlendiRi baştan belli oluyordu. Olayın 
üzerine gidilmemesi karşısında, partili
ler olayı araştırmakla görevlendirildiler. 
ElazlR'da yapılan araştırmalardan elde 
edilen sonuçlar, olayın planlı bir cinayet 
olduRunu dolrular nitelikte sonuçlar 
verdi. 

Yaralı Lokman Erkal olayı şöyle an· 
latıyor: 

Olaydan kısa bir süre önce oturmakta 
oldukları kahveden aynlıp İsmail Tun· 
cerln evlne dolru yola çıkıyorlar. Ya I· Ya I· Ya 
mur yaemaktadır. Tuncel'in evi, YSE 
lojmanlarının bitişiRindedir. Eve yaklaş
tıklarında birden arkalarından yaylım 
ateşi açılır. ARn yaralı olan Tuncel bir 
fınna, yine yaralanan Erkal da civardaki 
bir apartmana sılınır. Erkal'ın verdiRi 
bilgilere göre, ateş açılmadan önce 23 
AR 301 plakalı açık yeşil Renault ken
dilerini izlemekteydi. Daha sonra, bu 
arabanın sahibinin Calador köyünden 
Mehmet Yılmaz olduRu ortaya çıkıyor. 

GöRGU TANıKLARı 

Olayın başka görgü tanıkları da bu
lunmaktadır. Bunlardan Bakkal Musta
fa'nın olaylı ilişkisi buIunduRu sanıl· 
maktadır. 

Bakkal Mustafa'nın işyeri olay yerin· 
dedir. Ateş açılmasından hemen önce, 
açık bulunan dükkanda bir sivil polis bu
lunmaktadır. Sivil polis dükkanda iken, 
resmi kıyaretli iki polis daha geliyor 
dükkana. Gelen polisler, dükkandan iki 
adet tabanca alıp dışarı çıkıyorlar. Bu 
durum, dışarıdan görülmüştür. Buna ral
men, dükkandan tabanca alan polislerin 
adlan saptanamamıştır. 

Görgü tanıklarından bir dieeri de, ts
mail Tuncel'in yaralı iken sleındlRı rın· 
nın sahibi Ramazan adlı Ifahıstır. Rama· 
zan olaya baştan sona tanıktı. 

Bunların dışında Karayolları 8. Bölge 
misafirhanesinde çaJışan Fato 

adlı kadınla YSE lojmanlarında oturup 
pencereden olayı Izleyen bir başka ka
dın da olaya tanıktır. Ancak, söz konu· 
su tanıklara, irade vermemeleri için sü· 

rekli baskı yapılmaktadır. Olayı YSE loj· 
manlarından gören kadın, "Bozo" lakabı 
ile anılan bir komandoyu olay yerinde 
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Diyarbakır gezisi 
da ölen erin katili oldulu 
adlı komando 
önce Bakkal 
etmiştir. etmiştir. etmişt

Bütün' bunlar, 
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TUNCEL'IN 
SUÇLUYOR 
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EKONO MIDEKI 

TÜRKIYE ILE AET ARASINDAKı ILIŞKI
LERDE KOPUKLUK BAŞLA YINCA, TÜRK 
HÜKÜMETI YENI BIR KA YNACIN NERE
DEN BULUNABILECECINI ARAŞTıRMA
YA KOYULDU. ÖZEL BANKALARIN U

LUSLARARASI PIYASADA TAHVIL SAT

MASINDAN KREDILI ITHALATA DEK BIR 
DIzI GIRIŞIMIN YANıSıRA ALMANYA'
NIN ÜNLü TEKELLERININ TÜRKIYE'YE 
ÇACRlLMASI FIKRI DE UYGUN GÖRÜL
DÜ. 

1976 Yılırun sonuna yaklaşırken Türkiye eko
nomisinin görünüşü şaşırDeı deRi!. Acık1ı. En iyi gös
tergesini de geçtiRimiz hafta içinde gördük. Alman 
işadamlanndan oluşan bir heyet, hükümet daveUisİ 
olarak Türkiye'ye geldi, çeşiUi düzeylerde görüşme
ler yapb. 

Alman beyetinin en fazla üzerinde durdueu ko
nu, yabancı sennaye girişlerinin hızlandınlma.n için 
alınacak tedbirler ve yabancı semıayeye verilecek ga
rantiydi. 

Alman özel sektör temsilcilerine Devlet Planlama 
Teşkilab tarafından bir de lUtapçık verildi. Bu kitap
çıkta, Alman ekonomisinin devlerinin Türkiye'de han· 
gi temel yabnmlan ["manse etmeleri istendiRi yazdıy. 
dı. Gübreden, krom cevheri çıkanmına dek bir dizi 
gecikmiş yabnm için para isteniyordu. 

Türkiye, Osmanlı ımparatoduRu 'nun son döne
mindeki gibi, batının özel girişimcilerinden para iste
me durumuna gelmişti. 

1975 yılında 2 milyar dolara yakın açık veren 
'IUrkiye'nin dış ödemeler dengesi, döviz rezervlerinin 
tümünün kısa vadeli borçlara dayalı kalmasına yol aç· 
tı. 1976 yılının dokuzuncu ayında ihracatla ithalat 
arasındaki fark 2 milyar 238 milyon dolara erişti. ışçi 
dövizleri geliri ise bir önceki yılın önemli ölçüde ge
risinde kalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleş· 
ti. Böylece, Türkiye'nin tek umudu dış borçlara kal· 
dı. 

BORÇ BINI AŞTı 

MC iktidan ile birlikte yine sahneye getirilen dö
vize çevrilebilir mevduat yöntemiyle 1.5 milyon dolar 
borcun altına girildi. Bu borçlanma ithalatı ancak 
1976 yılı ortalanna dek getirebiidi. 1975 yılında satı
lamayan pamuklar 1976 yılı başında ihraç edildiAi 
için saAlanan dövizler de MC iktidannın döviz ödeme 
gücünü bir süre daha ayakta tuttu. 

MC döneminde yapılan dokuz devalüasyon da 
döviz gelirlerinin artbnlmasına yardımcı olamadı. Işçi 
dövizleri için ek bir devalüasyon daha yapıldı. Bu da, 
ne işçi dövizi gelirlerini arttırdı ne de Türkiye'nin 
Ihracatı üzerinde etkili oldu. 

MC iktidan bu kez yeni bir yöntem denemeye 
kalkb. Özel sektörün yurt dışına borçlanmasına ko· 
laylık getirdi. öylesine kolaylık getirdi ki, söz geliml 
gazoz fabrikası kurulması Için yurt! dışına borçlarula
bilmektedir. Bu borcun Türk parası karşılıRının delış· 
mes! halinde farkı hazine ödemektedır. Eler, gazoz 
fabrikası için 1 milyon dolar alındı ise ve bunun o ta· 
rihteki Türk parası karşılılım 16 milyon lira kabul 
edersek, dolar 16.5 lira olunca borç da 16.5 milyon 
liraya çıkacaktır. Aradaki farkı guoz fabrıkası sahibi 
yerine, Maliye Bakanlılı ödeyecektir. 

Bu yöntemıe borçlanma da MC'nln tahmın ettlRi 
kadar verimli olmadı. Bu kez, Merkez Bankası yabancı 
bankalarla ilişkilerine alırlık vermeye başladı. ıngilte
re'nln ünlü bankalanndan Barelayı Bank utanbul'da 
bir Irtibat bürosu açtı. Barelayı Bank'ın Ingiltere'de 
bu girişimini duyuran gazete ilanının komşu sütunun· 

da da Devlet Yatınm Bankası'nın bir ilanı yayımlan· 
dı. Türkiye' de yurt dışından para anyordu. Orta va· 
deli kredi istemini belirtir Ilanda Türk hUkümetinin 
kredi Için garanti verdili de duyuruluyordu. 

Bu yöntemıerin getirecekleri de Türkiye'nin önü· 
müzdeki dönemdeki döviz gereksinimini karşılayabile· 
cek nitelikte deliL. Halen uygulanmakta olan yatınm 
projelerinin döviz gereei 8 milyar dolar dolaylannda 
hesaplanmıştır. Yalnız mevcut yatınmlann devam et
tirilmesi için bu kadar dövize gerek vardır, Oyıa, Tür
kiye'nin temel döviz kalemlerinden olan ihracaUa 
işçi dövizlerinin yıııık toplamını 3 milyar dolmn ÜZe· 
rine çıkarmak mümkün deAildir. 

ALMANYA'YA SICINMA 

Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerde kopukluk 
başlayınca, Tüik hükümeti yeni bir kaynaIm nereden 
bulunabilece�i araştınnaya koyuldu. özel bankalann 
uluslararası piyasalarda tahvil satmasından kredili it
halata dek bir dizi girişimin yanısıra A1manya'nm ünlü 
tekeııerinin Türkİye'ye çaenlması fikri de uygun gö
rüldü. 

Türkiye'ye gelen tekel temsilcilerinin etkinlikleri· 

Alman emperyalizminin elçileri: Yeni'umut kap", 

ni belirlemek için şöyle bir örnek vermek mümkün: 
Bayer finnası, 1975 yılında 108 milyar liralık satış 
gerçekleştirmiş 2 milyar lira dolaylannda kir sa�la
mıştır. Satışlannın toplamı Türkiye'de kamu kesimi
nin bir yılda gerçekleştirdiRi yatlnmıara eşittir. Türk 
hükümeti, geciken yabnmlann bir listesini Alman 
şimcilerine sunarken, tavizler verilebilecellnl de 
etti. Böylece yenı bir umut kapısıaçıhyordu. Bir yan· 
dan Almanlar:la ilişkiler böyle sürdürülürken Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doeru da ıtalya'dan 
umuUu döndü. Dolru, TUMOSAN adıyla anılan mo
tor sanayii girişimi Için döviz ve teknoloji bulma çır· 
basına düşmüştii. 

YENI GIRIŞIMLER NELER OLABIUR? 

MC iktidan döviz darboluına çözüm getirmek 
için yeni yöntemler "icad" etme dönemine girdi. Sa· 
nayicilerin "zenginler kulübü" Türk Sanayicileri ve 
İş Adamlan Demeli, hükümetin özel sektör adına 
borçlanmasını önerirken, Türkıye de dolrudan dol· 
ruya bankerlere borçlanma yöntemi üzerinde duru· 
yor. Hükümet, Alman heyetini memnun edemezse, ls. 
viçre'de üslenen bankerlerden hükümetin borç alması 
için yeni girişlerde bulunulması muhtemeL. Bu konu· 
daki girişimler 1976 başında yapılmış, ancak sonuç 
alınamamıştı. 

İthalattakl tıkanıklıklar tse yakında, yabnmlann 
tamamen durmasına yolaçacak boyuta ulaştı. Yurt 
dışına satılan maııar Ise hızla azaJıyor. lık aylann ver· 

H. MERTOCLU 

diei ihracat rahaUılının ardından plyua bbDma1an 
dövizsiz günlerin sürecelini gösteriyor. 

FIYAT ARTıŞLARı HIZLANıYOR 

Yılın başında yapılan tahminlerde, fiyıt artıtb· 
nnın yüzde 25 olacaRı çok söylendL Gerçekleşen 9 
aylık fiyat verileri bu tahminin gerçekleşeceli yönün· 
de. Hızlı fiyat artışlannın kaçınılmaz olduRu yılın ıon 
çeyreline Türk ekonomisi ortalama, gerçekleşmi, 
yüzde 15'Iik bir fiyat artışı ile ginni,tir. 

Yılbaşı tahminlerinde fiyaUar ve iç ekonomi yö
nünden vurgulanan en öneml� no�ta Inşaat Mktörü 
idi. Bu sektör yıl içinde fiyatlar gmel seviyesindeki 
hareketin odak nokt8sıru oluşturmuştur. Aynı zanwı· 
da iç piyasanın aşın biçimde pompa1anmasında biı 
araç olarak kullanılan bu sektörün genel görünümü bir 
anlamda iç ekonominin gelişme seviyesini de belirle· 
miştir. Yapısal olarak ithalata s'1n derece az gereksı· 
nİm gösteren bu sektör, dış ödemeler dengesinde ka· 
çımlmaz olarak ortaya çıkan dar bolazdan en az etki
lenen sektördür. öte yandan, istihdam olanaklan, 
emek ve ücret gibi sorunlann son derece ihmal edilebi· 
lir olduRu bir sektör olan Inşaat Sektörü, MC iktldan 

tarafından bilinçli bir biçimde aşın ölçüde pompalan
mıştır. Bu gelişmenin kaçınılmaz sonucu olarak 1976 
yılı' fiyat göstergeleri temel olarak bu sektör ve bu 
sektörün ileri, geri yansımalannda oluşmuştur. 

STOKLAR ÇÖZüLüYOR, AMA NASIL? 

Dolrulanan butahminlerinyanlSlra. yılın 500 çey. 
reAinde bir başka tahmin daha dolrulanmı,tır, 1975-
76 ithalabnın spekülatif oldulu çok söylendı' Bu it· 
halat büyük ölçekte stoklara ballanmıştı. Döviz dar 
bolazının şlddetlenmesi il'e birlikte bu stoklar yüksek 
maliyetlerden çözülme le başlamıştır. Nedeni ıçıktlr: 
ekonominin aynı seviyede bir ithalatı, iç üretimi br
şılayabilmek Için sürdünnesi olanaksızlaşmıştır. 
Sürdürülebiise bile, maliyeti çok yüksek ve kaynalı 
net olmayan dövizlerle sürdürülebilir, Bu ithalabn iç 
piyasaya yansıması ise çok daha yüksek bir fiyat se
viyesi demektir. Bu olguyu içinde bulundulumuz ay, 
OECD'nın yayınladıAı Türkiye raporu da dolrula· 
mıştır. Raporda söylenenler açık. "Iç tüketimi ve 
ticaret hacmini düşünnek istemeyen 'IUrkiye ithalat 
imkanlannı son noktasına kadar kullanmıştır" Bun· 
dan ıonra bu ithalat seviyesinin korunmısının imkan
sız oldu Au da raporda açıkça yer alıyor. Bu nedenle 
iç tüketimin kısılması öneriliyor. 

Stoklardaki yüksek maliyetli çözülmeler, sanayi 
mallannda, özellikle özel kesimin ürettiII sanayı mal· 
Iannda, belirgin fiyat artışlan olarak ortaya çıktı. 
Resmi endekslere belli ölçüde yansıyabilen bu sanayi 
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ni belirlemek için şöyle bir örnek vermek mümkün: 
Bayer finnası, 1975 yılında 108 milyar liralık satış 
gerçekleştirmiş 2 milyar lira dolaylannda kir sa�la
mıştır. Satışlannın toplamı Türkiye'de kamu kesimi
nin bir yılda gerçekleştirdiRi yatlnmıara eşittir. Türk 
hükümeti, geciken yabnmlann bir listesini Alman 
şimcilerine sunarken, tavizler verilebilecellnl de 
etti. Böylece yenı bir umut kapısıaçıhyordu. Bir yan· 
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tor sanayii girişimi Için döviz ve teknoloji bulma çır· 
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MC iktidan döviz darboluına çözüm getirmek 
için yeni yöntemler "icad" etme dönemine girdi. Sa· 
nayicilerin "zenginler kulübü" Türk Sanayicileri ve 
İş Adamlan Demeli, hükümetin özel sektör adına 
borçlanmasını önerirken, Türkıye de dolrudan dol· 
ruya bankerlere borçlanma yöntemi üzerinde duru· 
yor. Hükümet, Alman heyetini memnun edemezse, ls. 
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Uriinlerlnin fiyatlan Ticaret Bakanhlı'nın aylık en. 
debierinde geçmiş yıllann üzerinde görünen fiyat h •. 
ıekeUerinin ana nedeni olmuştur. Kamu fiyatlan SÜ. 
rekli olarak baskı altında tutulmuştur. Kamunun 
fiyaUa.nrun basla altında tutulabilmesi için de hazine 
imkanlan sonuna dek kullanılmışbr. 1976'oın 9 ayı 
içinde açılan kamu kredilerinin 13.4 milyan bu amaç 
için kullanılmıştır. Kamu fiyatlan bilindili gibi resmi 
endekslere esas olmaktadır. Bu fiyatlarda hiç bir ar· 
tı, olmamasına karşın sanayi maııan fiyatlan resmi 
endekslerde yüzde 17 oranında artış göstermiştir. 

Sanayi mallar genel fiyal seviyesi yüzde 17 ora
moda bir artış gösterirken Inşaat malzemesi fiyatlı
nnda görülen artış yüzde 44'ü buımuştur. Teşvik edi- 
�n ve kaçınılmaz olan bu gelişme nedeniyle Thrkiye'· 
nin belli yörelerindeki · Ege · sanayi kuruluşlan, kü· 
çük transformasyonlarla İnşaat sektörüne yan üıünler 
üretmeye başlamışlardır. Bu gelişme bir yandan bu 
kunıluşlann ithalat gereksinimlerini düşürürken, öte 
yandan da İnşaat sektöründe ortaya çıkan aşı n kar· 
dan pay almalanna olanak saatamışbr. Ege'den bu ko· 
nuda verilebilecek çok çarpıcı bir örnek; otomotiv sa
nıyUnin yan kuruluşlanndan bazı sanayi kuruluşian
nın, İnşaat sektörüne dönük üretime geçmeleridir. 

Genel anlamda 1976 fiyaUar genel seviyesini vur
I'ılarken İç ekonomiyi bir anlamda canlı tutan inşaat 
sektörü fiyaUannı esas alıp vurgulamak gerekmekte
dir. Bu Türkiye'de 1976 yılı içinde yüzde 30'un üze· 
rinde bir fiyat seviyesi demektir. 

KREDI PIYASASıNIN GöRÜNÜMÜ 

Bu yüksek fiyat düzeyinin bir ölçüde sınırlanabil
mesi için MC iktidan kamunun parasal kaynaklannı 
ilk dokuz ay içinde a1abildigine kullandı. Kamu'ya 
Merkez Bankası kaynaklanndan açılan kredilerde yıl 
başından bu yana görülen artış bızı yüzde 65 oldu. 
Buna karşın özel kesimin Merkez Bankası kaynakla· 
nndan kuUandıRıkredileringerilediRi görülmekte. Ban
ka kredilerinde görülen 30 milyar lira civanndaki artış 
geniş ölçüde OÇM'nin yarattılı genişleme etkisinden 
kaynaklanıyor. Bu yol daha kolay, özel kesim bu yol
dan sa�ladl�1 krediyi kullanmakla OÇM'nin banka1ar 
sistemine getirdi�i yüksek maliyetleri tamamen tüke
ticiye ödetmiş oluyor. 

DÇM girişlerinin bankalar sisteminde yarattlgı 
kredi genişlemesinin ticaret kesimine gitti�ini söyle· 
mek hata de�i1. Bankalar kesimindeki mevduat artı· 
şının ve dolayısıyla yarablan kredi genişlemesinin Cik
tif (hayali) oldugu, Mevduatıarda görülen gelişmeler 
tarafından da do�rulanmaktadır. Vadeli tasarruf mev
duatında, geçen yıl Eylül ayına göre sadece yüzde 3 
bir artış görülmektedir. DiAer mevduat kalemleri de 
aynı oranda bir gelişme gösterirken bankalar sistemi· 
nin kredileme hacmi'nin }'ÜZde 15 artıŞ göstermesi bu 
gelişimi dOl'rulamaktadır. 

Türkiye 1973 Ekim seçimlerinden bu yana miras 
yemektedir. Bu mirasın ana knaynag-ı birikmiş döviz· 
lerdir. Son mirascı MC iktidan mirası son damlasına 
kadar tükebnişilave 2 milyar dolar borçlanmıştır. 

Askıya alınan kamu yatınmlan, baskı altında tu· 
tulan, sürekli Subvanse edılen kamu fiyatlan, günlük 
döviz borçlanmalan ile yürütWen asgari ithalat, büyü
yen kısa vadeli dış borçlar bile artık sistemi tartışılır 
kılmaktadır. 

Devletin resmi istatistiklerinin güvenilirHg-inin bu 
gelişmeler nedeniyle tartışılır hale gelirken bu verileri 
kuUanmak da bir bakıma anlamsız olmaktadır. Tüke· 
tici düzeyindeki fiyatlar konusunda söylenecek her 
söz, çarşı pazar günlük tüketimi karşılayan her gelir 
seviyesinden tüketici için bilineni söylemekten öte 
bir anlam ta.şımayacakbr, 

Tüıkiye'nin tiyatlan 1965 yılından bu yana bili
nen gelişimini sürdürmektedir. Enflasyon kendi ken· 
dini büyüterek ekonomiyi sürüklemektedir. Kilitlenen 
ekonomı kendini açamamaktadır. Açmaya yanaşan 
da yoktur. 

PLANSIZ, PROGRAMSIZ GID1Ş 
VıI içinde en çok belirginleşen bir nokta da plan 

ve programa karşı takınılan taVlr. En kısa şekliyle, 
plan uygulamalan plansızlıeın bır aracı haline dönüş· 
müştür. Göriilen odur ki plan kavramının kitleler gö· 
zünde de saygınlılını yitirmesi amaçlanmaktadır. O 
kadar çok hayali temel ablmakta, yeniden ablrnakta 

ve bütün bunlar da planlı kalkınma gereRi gösterilmek
tedir kl Işin ciddiyetle bir i1i,kisi kalmamışbr. 1971 
ortamında belirli amaçlara yönelik olarak hazırlanan 
3. plan bile, hiç deeilse bazı yönleriyle, mumla aranır 
hale gelmiştir. 3. elan ikinci yılından sonra tümüyle 
amaçlanndan sapbnlmış ve plan dökümanı plansızlı�a 

araçkıhnmı,br. Bu yıldan başlayarak, fakat özellikle 
son yılı olan 1977'de 3. Plan 'dan söz etmek olanaksız
dır. Hedeflerle ilgili söz etmeye gerek yok; onlar çok
tan unutuldu. 1971 yılında hazırtanmış olmasının ge. 
tirdil'i belirli özellikleri yanında matematiksel güzel. 
HRiyle birlikte işe yaramaz durumdadır. 

1976 başında yaklaşık 81 milyar olarak saptanan 
yabnm programı, en son tahminlere göre, ortalama 
bir rakam olarak bugüne kadar harcanması umulan ve 
beklenenin % 75'i olarak gerçekleşmiştir. Fiziksel ger
çekleşmenin % 55 dolaylannda oldugu hesaplanmak
tadır. Burada dikkat etmek gereken husus bu rakam
lann yorumlanışı. Şöyle ki: 1976 yılında programla
nan harcamalann % 75'i deAil. Diler bir deyişle bu 
oran, harcama yaptıkça ve yıl boyunca yükselen .,bir 
oran deRi!. Bugüne kadar yapılması gereken harcama
Iann oranı. Dolayısıyla, ytl sonundaki rakamın daha 
deAişik olması gerekmez. Hatta düşebilir. Bu olgunun 
başlıca nedenleri arasında akreditif sorunlar, yönetim· 
deki beceriksizlikler ve ithalat kısıtlamalan sayılabilir. 
Aynca işçi sınıfına yapılan baskılar da belirli neden
lerden. örneRin demir·çelik sektöründe, Hasan Çelebi 
ve DivriRi gibi madencilik sektöründe gözlenen, bu, 

Plandaki projeler, geregince yürütülemiyorken, 
yıl içinde sürekli gözlenen dieer bir olgu da revize 
program talepleri. Yüksek Planlama Kurulu'nun siya
si kesimini oluşturanlann kararlanyla yeni bir çok 
proje 1976 programının kapsamına almmak isteni
yor. Gerekli etüd ve çalışmalan yapılmadan, yer seçi
minin salt siyasal nedenlerle oluşturulduAu, dolayı· 
sıyla arsası bile saAlanmamış 4. Demir-Çelik fabrika
sının temelinin atılması bir örnek. Bunun yaratbAı so
runlar var. Birisi: yerel burjuvazinin arsa spekülas
yonuna olanak sa�ıaması. 

TEMEL ATMA YARıŞı 
ANLAYıŞlNDA PLANCILlK 

1977 yatınm programının hazırlanmasına bu si
yasi hava içinde girildi. Kamu kesimi yabnmlan için 
önerilen tutar 210 milyar liradır. Içinde bulundug-u
muz yılda finansman olanaklannın 80 milyar düzeyin
de olduRu bile düşünüise 1977 için rakamın en iyim
ser bir görüşle 110 milyan aşması beklenemez. Hat· 
ta, ilk uygulaması son programın deeiştirilmesinde gö· 
rülen yola başvurulsa bile. Anımsanaca�ı gibi belirli 
rakamlann yüksek tutulabilmesi için % 20'lik bir fiyat 
artışı öngörülmüştü. Gerçekleşecek olan fiyat artışı· 
nın boyutu bir yana, 1977 programında aynı yola 
başvurulsa ve bu defa % 30 gibi bir varsayımdan baş
lansa da kamu kesimi yabnmlannm 210 milyar ola
rak öneritmesi yalın siyasi kaygılardan kaynaklanan 
bir tutumun kanibdır. Kaldı ki, öneli kısmı ciddi sa· 
nayileşmenin gereksindireceei ciddi plandan yoksun, 
dışa balh siyasal yargılarla önerilen projeler, MC hü· 
kümetinin Alman ve Japon işbirlikçilerine milliyetçi
lik kisvesi altında sunduAu paket projelerin bir bölü
mü de bu rakamın içinde deeildir. MC finansman aç
mazının kıskacı içinde beLLi ödünler karşllıRı kollannı 
batı nı tekellerine açmıştır. En çarpıcı örnek, Güney
deki serbest bölge tasansı. Hükümet dış kredi a1abıı
rnek ıçın her ödünü verecek duruma düşmektedir. 
Yoksa, açtıklan temel çukurlannm nasıl ve neyle dol
durulabilecellnln bilincindedirler. 

MC'NIN TECRIT EDILIŞI 

Bir başka sorun temsil etti ei sınıfa derdini anla
tamaması. 1977 yılıiçin düşünülenSivas · Kangal, Bur
sa - Orhaneli ve başka termik santraJlann temellerini 
atarken gerekli olan kömürün saRianması ve kullanımı 
Için özel ellerdeki kömür yataklanna glremlyor, Hal
buki sözü edilen santrallar 3. Plan gerell. Planlama 
bürokrasisinin gerektlrdıeı her işlem tamamlandıgı 
halde MC gerekli kararlılıAı gösteremiyor. 

Buna karşın sınıfsal baskıyı san sendikaJarla sür· 
dürmekten kaçınmıyor. Fakat oyun burada da geri 
teplyor. ömeRin, Demır Çelik Işletmelerinde 
iJtlhdam 1975'de 25 bin iken bu yıl 36 bın olmuş. 

1977'de ise 51 bin oIaca� kadroya baRianmı;. Oyun 
açık; yandq olmayanı uzaklaşbnp yerine siyasal ör
güt ya da görüşüne baglt olanlan yerleştirmek. Ve bu
nu gidert k artan bir oranda yapmak. Demlr-Çelik'te, 
Seydişehir'de, Sümerbank'da ve başka yerlerde bu 
şeklide kabarmalardan dolayı proje maliyeti artıyor. 
Ancak plan bu yolunlukta uygulanınca ortaya başka 
bir sorun çıkıyor, Kötü, beceriksiz yönettcilerle ye. 
tlnme zorunluluAu. Kendi yapbklanna kendileri de 
kızıyorlar, fakat açmazdalar. Süreç o kadar yolun ki, 
sonunda san sendikalara üye işçilerin uyanmasını hız
landıracak. ışçilerin alet edilmek istendili oyun gide
rek çok belirginleşecek. 

ÖNLEMLERIN OLANAKSıZlıCı 

Projelerdeki gecikmelerin yaratblı ek sorun: öz
kaynak yarablmasının gecikmesi. Gecikmeleri 
vurgulamak için birkaç örnek verelim. 1974-76 ara
sında tamamlanmak üzere planlanan Yüksek Vasıfiı 
özel Çelik Fabrikasının toplam proje gereli 
2 milyar 235 milyon lira. Bugüne kadar yalnız 2 mil
yon lira harcanmış. 1976'da 50 milyon lira harcanma
sı prOgrarı'llanmış, harcanan sıfır. 1976'da bitmiş ola
caktı. Gecikmiş olabilir, yalnız anlaşılan henüz başla. 
mamış. Yapılan harcama gösterişli temel atma töreni 
için yapılmış olmak gerekir. Karabük Demir·Çelik'
de üretimin arbnlması projesine 439 milyon lira gere
kiyor. 1977'de bitmesi planlanmış. 1976'da 220 mil
yon lira harcamak gerekirken Haziran sonuna kadar 
13 milyon, yıllar boyu da toplam olarak 41 milyon 
lira harcanmış. Gelecek yıla, revizelerin gerektireceAi 
artışı biryana bıraksak bile, % 90'1 için birşey yapıl
mamış olarak giriliyor. Halbuki o yıl içinde bitmesi 
gerekli ... 1975 de programa alınan ve 1979'da tamam
lanması öngörülen Yata�an Termik Santralı'na 3 mil
yar 200 milyon liralık yabnm gerekiyor. Bugüne ka· 
dar yapılan harcama 2 milyon lira. 1976 yılı iırindelse 
yalnızca 15 bin lira. Anlaşılan 2 milyon lira harcama 
ile geçen yıl atılan temelin çalınmamasını saglamak 
için gereken bekçi ücretinden başka bir harcama yok. 

örnekler ço�allılabilir ama gereksiz. Günlük ba· 
sın yeterince veriyor. Yalnız özetleyelim: 50 milyon 
liradan büyük projelere Haziran sonuna kadar 1976 
programında aynlan toplam 28 milyar liradan harca· 
nan yalnız 8 milyar lira. Gecikmeler, dedi�imiz gibi, 
özkaynak yaratma olana�ını kısıtlıyor. MC'nin 1977 
programı hazırlamasında başvurmayı düşünebileceei 
di�er önlemlere bakalım. Yeni vergi olanaklan yok. 
Seçim yılı oluşu kamu tasarrufu olanaeını kıslUıyor. 
Anayasal sorunlar yanında, kamu girişimlerinin "hal
ka açılmasının" asıl sorunu çekicilikJeri. KJT'Ieri, 
TEKSAN, TOMASAN ve başkalan gibi aRif tesisat ya
bnmlannı gerçekJeştirece�i önerilen kamu projeleri· 
nin özel kesime devredilmesi ya da ortaklıAının sag
Ianması yürümez. Burjuvazi şu anda bu gibi girişim· 
lerle ilgili degiı. Daha karlı sahalar var. 

ışçi dövizlerinin sürekli düşmesinin şimdiye ka
dar belirgin olmayan nedeni, işçi ihracının düşmesin· 
den çok, dışardaki işçilerin uyanması ve arbk MC'ye 
güvenmemeleri. Finansman sorununu aeırlaştıran di· 
ler bir nokta, kaynaklann hala emlak spekülasyonu· 
na gitmesi. Görünürde dış kredi olanaklan yok. ör
neein Japonlar 4. Demir·Çeli�e, o da çok sınırlı, 
bir ilgi göstenne karşılı�ında MC'yi bile düşündüren 
ödünler istiyorlar. Burada ilginç olan yan bir gözlem 
yabancılann kredi verirken a�ır sanayiye kaymakta 
oluşlan. Başlıca iki neden var. Kendı yıbnm mallan 
sektörüne saha yaratmak. Di�eri: dış örgütlerce plan· 
lanan bu gibi sektörler teknoloji ve yapılan lçlSJndan 
daha çok dışa baRiılar. 

önlemlerin olanaksızhRınl sıralamayı sürdürelim, 
Uluslararası kredi kunıluşlan (eski örneklerini anımsı
yaca�ımız gibi) artık kesınlıkle özel sektörü yeRle· 
mektedir. Makina-Kimya Endüstrisine kredi açmak 
yerine Koç'un KaJiteli Çelik projesini seçmektedir. 
Enerjı sektörüne (özellikle TEK) ve .. ceRI krediyi 
bugünkü ortamda çözümlenmesi olanaksız koşullara 
baRIamaktadır, Sonuç olarak: 1977 programı yeni 
birşey getırmlyecek. Emekçi sınınann sömü.rülmeslyle 
elde edılen kaynaklar politik nedenlerle çarçur edile
cek. 

1977 girerken ekonomi 1976'ya girerkenden de
Rı,lk bır görünllinde deRil. Yuvarlanı, süıüyor. 

canlı tutan inşaat 
vurgulamak gerekmekte

yüzde 30'un üze· 

GöRÜNÜMÜ 

ölçüde sınırlanabil
parasal kaynaklannı 

kullandı. Kamu'ya 
açılan kredilerde yıl 

yüzde 65 oldu. 
Bankası kaynakla· 

görülmekte. Ban
lira civanndaki artış 

genişleme etkisinden 
özel kesim bu yol
OÇM'nin banka1ar 

maliyetleri tamamen tüke

sisteminde yarattlgı 
kesimine gitti�ini söyle· 

kesimindeki mevduat artı· 
genişlemesinin Cik
görülen gelişmeler 

Vadeli tasarruf mev
ayına göre sadece yüzde 3 

mevduat kalemleri de 
bankalar sistemi· 

artıŞ göstermesi bu 

seçimlerinden bu yana miras 
ana knaynag-ı birikmiş döviz· 

mirası son damlasına 
borçlanmıştır. 

baskı altında tu· 
fiyatlan, günlük 

asgari ithalat, büyü
artık sistemi tartışılır tartışılır tart

güvenilirHg-inin bu 
gelirken bu verileri 

anlamsız olmaktadır. Tüke· 
konusunda söylenecek her 

karşılayan her gelir 
için bilineni söylemekten öte 

yılından bu yana bili
Enflasyon kendi ken· 

büyüterek ekonomiyi sürüklemektedir. Kilitlenen 
Açmaya yanaşan 

PROGRAMSIZ GID1Ş 
bir nokta da plan 
En kısa şekliyle, 

aracı haline dönüş· 
plan kavramının kitleler gö· 

deki beceriksizlikler ve ithalat kısıtlamalan sayılabilir. 
Aynca işçi sınıfına yapılan baskılar da belirli neden
lerden. örneRin demir·çelik sektöründe, Hasan Çelebi 
ve DivriRi gibi madencilik sektöründe gözlenen, bu, 

Plandaki projeler, geregince geregince ger yürütülemiyorken, 
yıl içinde sürekli gözlenen dieer bir olgu da revize 
program talepleri. Yüksek Planlama Kurulu'nun siya
si kesimini oluşturanlann kararlanyla yeni bir çok 
proje 1976 programının kapsamına almmak isteni
yor. Gerekli etüd ve çalışmalan yapılmadan, yer seçi
minin salt siyasal nedenlerle oluşturulduAu, dolayı· 
sıyla arsası bile saAlanmamış 4. Demir-Çelik fabrika
sının temelinin atılması bir örnek. Bunun yaratbAı soso
runlar runlar var. var. Birisi: Birisi: yerel burjuvazinin yerel burjuvazinin arsa arsa spekülasspekülas
yonuna olanak sa�ıaması. 

TEMEL ATMA YARıŞı 
ANLAYıŞlNDA PLANCILlK 

1977 yatınm programının hazırlanmasına bu sisi
yasi hava içinde girildi. Kamu kesimi yabnmlan için 
önerilen tutar 210 milyar liradır. Içinde bulundug-u
muz yılda finansman olanaklannın 80 milyar düzeyin
de olduRu bile düşünüise 1977 için rakamın en iyim
ser bir görüşle 110 milyan aşması beklenemez. Hat· 
ta, ilk uygulaması son programın deeiştirilmesinde gö· 
rülen yola başvurulsa bile. Anımsanaca�ı gibi belirli 
rakamlann yüksek tutulabilmesi için % 20'lik bir fiyat 
artışı öngörülmüştü. Gerçekleşecek olan fiyat artışı· 
nın boyutu bir yana, 1977 programında programında progr aynı yola 
başvurulsa ve bu defa % 30 gibi bir varsayımdan baş
lansa da kamu kesimi yabnmlannm 210 milyar ola
rak öneritmesi yalın siyasi kaygılardan kaynaklanan 
bir tutumun kanibdır. Kaldı ki, öneli kısmı ciddi sa· 
nayileşmenin gereksindireceei gereksindireceei ger ciddi plandan yoksun, 
dışa balh siyasal yargılarla önerilen projeler, MC hü· 
kümetinin Alman ve Japon işbirlikçilerine milliyetçi
lik kisvesi altında sunduAu paket projelerin bir bölü
mü de bu rakamın içinde deeildir. MC finansman aç
mazının kıskacı içinde beLLi ödünler karşllıRı kollannı 
batı nı tekellerine açmıştır. En çarpıcı örnek, Güney
deki serbest bölge tasansı. Hükümet dış kredi a1abıı
rnek ıçın her ödünü verecek duruma düşmektedir. 
Yoksa, açtıklan temel çukurlannm nasıl ve neyle dol
durulabilecellnln bilincindedirler. 

MC'NIN TECRIT EDILIŞI 

Bir başka sorun temsil etti ei sınıfa derdini anla
tamaması. 1977 yılıiçin düşünülenSivas · Kangal, Bur
sa - Orhaneli ve başka termik santraJlann temellerini 
atarken gerekli olan kömürün saRianması ve kullanımı 
Için özel ellerdeki kömür yataklanna glremlyor, Hal
buki sözü edilen santrallar 3. Plan gerell. Planlama 
bürokrasisinin gerektlrdıeı her işlem tamamlandıgı 
halde MC gerekli kararlılıAı gösteremiyor. 

Buna karşın sınıfsal baskıyı san sendikaJarla sür· 
dürmekten kaçınmıyor. Fakat oyun burada da geri 

mamış. Yapılan harcama gösterişli temel 
için yapılmış olmak gerekir. Karabük 
de üretimin arbnlması projesine 439 milyon 
kiyor. 1977'de bitmesi planlanmış. 1976'da 
yon lira harcamak gerekirken Haziran 
13 milyon, yıllar boyu da toplam olarak 
lira harcanmış. Gelecek yıla, revizelerin 
artışı biryana bıraksak bile, % 90'1 için 
mamış olarak giriliyor. Halbuki o yıl 
gerekli ... 1975 de programa alınan ve 1979'da 
lanması öngörülen Yata�an Termik Santral
yar 200 milyon liralık yabnm gerekiyor. gerekiyor. ger
dar yapılan harcama 2 milyon lira. 1976 
yalnızca 15 bin lira. Anlaşılan 2 milyon 
ile geçen yıl atılan temelin çalınmamasını 
için gereken bekçi ücretinden ücretinden ücr başka bir 

örnekler ço�allılabilir ama gereksiz. gereksiz. ger
sın yeterince veriyor. veriyor. ver Yalnız özetleyel
liradan büyük projelere Haziran sonuna 
programında aynlan toplam 28 milyar 
nan yalnız 8 milyar lira. Gecikmeler, 
özkaynak yaratma olana�ını kısıtlıyor. MC'nin 
programı hazırlamasında başvurmayı 
di�er önlemlere bakalım. Yeni vergi 
Seçim yılı oluşu kamu tasarrufu olanaeını 
Anayasal sorunlar yanında, kamu girişimlerinin 
ka açılmasının" asıl sorunu çekicilikJeri. 
TEKSAN, TOMASAN ve başkalan gibi 
bnmlannı gerçekJeştirece�i önerilen kamu 
nin özel kesime devredilmesi ya da orta
Ianması yürümez. Burjuvazi şu anda bu 
lerle ilgili degiı. Daha karlı sahalar var. 

ışçi dövizlerinin sürekli düşmesinin 
dar belirgin olmayan nedeni, işçi ihracının 
den çok, dışardaki işçilerin uyanması 
güvenmemeleri. Finansman sorununu 
ler bir nokta, kaynaklann hala emlak 
na gitmesi. Görünürde dış kredi olanaklan 
neein Japonlar 4. Demir·Çeli�e, o 
bir ilgi göstenne karşılı�ında MC'yi bile 
ödünler istiyorlar. Burada ilginç olan yan 
yabancılann kredi verirken a�ır sanayiye 
oluşlan. Başlıca iki neden var. Kendı yıbnm 
sektörüne saha yaratmak. Di�eri: dış örgütlerce 
lanan bu gibi sektörler teknoloji ve yapılan 
daha çok dışa baRiılar. 

önlemlerin önlemlerin olanaksızhRınl sıralamayı 
Uluslararası kredi kunıluşlan (esk(eski (esk örneklerini 
yaca�ımız gibi) artık kesınlıkle özel 
mektedir. Makina-Kimya Endüstrisine 
yerine Koç'un KaJiteli Çelik projesini 
Enerjı sektörüne (özellikle TEK) ve 
bugünkü ortamda çözümlenmesi olanaksız 
baRIamaktadır, Sonuç olarak: 1977 programı yeni 
birşey getırmlyecek. Emekçi sınınann sömü.rülmeslyle 
elde edılen kaynaklar politik nedenlerle 
cek. 



Pa,"u. Temizlik işlerinin mii.stafi uygulayıcıaı 

MC'nin ilk etapta elde ettiei ve hız
la faşistleştinne hareketine başladı eı bir 
bakanlık, Çalışma Bakanlıeı. Bakanlıeın 
elde edilmesi ve hızla doldurulması işle
mi ardından sayısız yasa tanımazheı ge
tirdi. Ancak bu yasa tanımazlık, ilerici
leri,demokratlan mücadelesinden döndü
remedi. 

Bakanlıkta görevli ilericiler, MC 
iktidanrun boy hedefi oldular. Görevle
rinden uzaklaştınlanlann yerine ehliyet· 
siz, beceriksiz ama MC'den kartviziUi 
MSP ve MHP'liler dolduruldu. Kimi ile-
riciler (!) MC'nin dümen suyuna girdik
leri halde, karşı duranlar ve kanunsuz
luklara prim venneyenler elde edilen 
mevzileri korumasını ve yeni mevziler 
elde etmesini bildiler. 

SERMA YEN1N GODOMONDE 
BİR BAKANlıK 

MC'nin kurulmasıyla birlikte iktida· 

(ALı ŞMA BAKAN LI G ı N DA 
MC C E Ri LivOR 

n oluşturan partilerin güdümünde bir· 
çok sendika da kuruldu. Bu sendikaların 
tek görevi, büyük işyerlerinde DtSK'i 
çökertmek ve patronlara dikensiz gül 
bahçeleri yaratmaktı. Ancak, bu sendi
kaların işyerlerinde belirli bir tabana 
oturtulması gerekiyor. Önce işyerlerine 
faşistler dolduruldu. Daha sonra işyer
lerinde toplu sözleşme yapma yetkisi 
bu sendikalara verilmeye başlanıldı. Bu 
konuda sermaye tüm olanaklannı MC 
aracı.lılı ile kullandı. Baskı ve terörün 
yanı sıra sahte evraklar düzenlenerek 
faşistlerin elinde bulunan sendikalara 
yetkiler verildi. Yetki verme işlemlerin
de MHP'li ve MSP'1i iş müfettişieri kul
lanıldı. Yapılan sahtekarhklar, bakanlık 
içindeki ilericiler tarafından belgeleriyle 
birlikte ortaya çıkartıldı. 

MC iktidan, kanunsuzluklara karşı 
çıkanları sustunnak zorundaydı. Bu ne
denle, Çalışma Bakanlı�ında temizlik 
hareketine girişti. Yüzlerce ilerici me
mur, müfettiş sürüldü. Yapılan anti-de
mokratik uygulamalar Danıştay'ın kapı
sından geri döndü. tlericiler, bütün bas
kılara karşı direndiler. Bir adım geri çe· 
kilmediler. Haklannı sonuna dek savun· 
,dular. 

Sennaye bu direnişi çökertmek için 
çok uaraştı. Bu u�raşın nedeni açık. 
ışçilerin DıSK içinde bütünleşmesi yo
lundaki kararlılıkları artık TURK-ış ta
rafından frenlenemiyor. TORK-İŞ taba· 
nında, DISK'e doeru büyük bir kayma 
var. İşçilerin DISK'e geçmesini önle· 
mek, sermaye · Çalışma BakanlıRı işbir-

HRine baRII. Bu iııbirlili ise MC iktidarı 
Ile birliktesomut olarak kuruldu. Ancak, 
kesin zarer, Çalışma BakanlıRı'nı tümüy
Le ele geçirmeye baRh. Bu ise bakanlık
taki demokratlann seslerini kesmekle 
olanaklı. Bunun için sermayenin tüm 
uRraşl, Bakanlıkta görevli ilericilerce 
boşa çıkartılıyor. 

öRNEK MOCADELE 

Çalışma BakanltRı Müsteşan Çetin 
Ziylan, yardımcılan Unal Ege ve Visa
lettin Pekiner. MC'nin iktidar olması ve 
Ahmet Tevfik Paksu'nun bakanhRı ile 
birlikte Ziylan ve yardımcıJan da görev
lerinden alınarak müşavirli�e getirildi
ler. Bakanlıktaki kanunsuzluklara karşı 
bu üçlünün verdikleri mücadele övgüye 
de�er. övgü, mücadelenin süreklililin
den ve sahiplerinin yılmamasından geli· 
yor. 

Çetin Ziylan ve arkadaşlan, yasala
n tanımayan sennaye sınıfının sözcüle
rine karşı aktir mücadeleye giriştiler. 
Danıştay'a başvurarak işlemin iptalini 
istediler. Danıştay önce yürütmeyi 
durdurdu, sonra iptal etti. Ancak, ip
tal kararına uyulmadılı gibi, Ziylan ve 
arkadaşları görevlerinden aynımış sayıl
dılar. Yeniden Danıştay'a gidildi. Ve 
yine önce yürütmeyi durdurma ve son
ra iptal davası açıldı. Karar olumlu çık
tı. MC'nin bakanı Paksu, yine karan 
uygulamadı ve tam 8 ay makamlannm 
gerçek sahiplerine maaşlan ödenmedi. 
Böylece sennaye sınıfının güdümünde 

kurulan MC iktidan,Zlylan ve arkada,. 
lannı ekonomik çıkmaz içine itti. Bu· 
nun üzerine Bakan PakJu aleyhine ıçı. 
lan tazminat davası sonunda Pakıu; Ziy. 
lan, Çetiner ve Ege'ye bir tebligat Çı. 
kartarak görevlerine başlamalannı istedi. 
30.7. 1976 tarihinde mesai bitiminde 
tebliR edilen yazı üzerine 2.8.1976 ta
rihinde görevlerine başlayan Ziylan ve 
arkadaşlan bu görevlerinde ancak birkaç 
gün kalabiidiler. Önce Çetin Ziylan MÜ&-
teşarlık görevinden alınank Bakanlık 
b14m�avirliRI görevine atandı. Daha 
sonra Unal Ege ve Visalettin Pekiner 
18.10.1976 tarihli Resmi Gazete'de yı· 
yınlanan 4.10.1976 glinlü kararla bu gö
revinden alınıp Bakanlık Mü,avirliRine 
getiriidiler. Ancak, atama kararnamesi 
çok ilginç. nginçliRi ,uradan: 4.10.1976 
tarihinde alınan karann "6" numaralı 
bendinde karann 1.8.1976 tarihinden 
itibaren geçerli olduRu belirtiliyor. Yani 
Bakan Pak.su Danıştay karannı 1 gün uy
guluyor. Böylece yasalara uyduRunu be
lirtmek istiyor! 

Yasa tanımazlık bununla da bitmi
yor. 422·5/15362 sayılı ve 4.10.1976 
tarihli yazı ile Çetin Ziylan Bakanlık 
Başmüşavirligi görevinden alınıyor ve 
müşavirlik görevine getiriliyordu. 4.10. 
1976 tarih ve 17109 sayılı karar Tevfik 
Paksu'nun imzası ile tebliR edildi. 

Durum yeniden Danıştay'a intikal 
ettirildi. Bir başka ilginç durum kara· 
nn tebliRinde kendisini gösteriyordu. 
4.10.1976 tarihinde yazılan bu yazılar 
ancak, 4:11.1976 tarihinde, yani tam bir 
ay sonra tebliR edilmişti. 

Çalışma BaklııılıRını ele geçinne işle-
mi yasalara karşın tamamlanmak isteni
yor. Çetin Ziylan, Unal Ege ve Vlsalet
tin Pekiner',n mücadeleleri ise devam 

MC'NİN İKİNCİ ÖGRENİM YIL 
Okullar yeniden açıldı. Eski yıla oran· 

la aı.ç, gereç ve donanım bakımından 
MC ve taı.ftarları bu yıla daha bir ha
zırlıklı girdiler. "Milli örf ve adetleri mi
ze" vakıf öAretmenlerin köşe başlarını 
tutmaları bu hazırlıkların bir kısmı. Do
Aal olarak bu araç ve gereçler yalnızca 
öğrenime ilişkin deAi!. Bunun böyle ol
madlAınl daha okulların açılışının ilk gü
nünde başlay,lO ve bir önceki seneyi 
"aratmayacak" boyutlara ve yaygınhAa 
ula.şan saldırı. adam vurma olayları ka· 
nıtladı. Suçları. araba yıkamak ve evin· 
de yemek yemek olan iki kişi daha,.bü
yük Türkiye yolunda MCnin kurbanı 
oldular. 

DÖRT BAŞı MAMUR SALDıRı 

Bu olaylarda güvenlik kuvvetlerinin 
davranışı eskisinden pek farklı olmadı. 
VE bu tutum öküz altında buzaAı ara
yan "ilerici" basının Ön plana çıkardıAı
nın aksine, hiç bir "büyüAümUzü" tedir
gin etmediAi gibi aksine ayrıca destek de 
gördü. Hafta sonunda ise bıkmadan 
usanmadan tekrırlanan demagojileri bu 
kez son zamanlarda ön plana çıkma ge
reğini duyan nillırın ağzından dinledik. 
Olayların demokmiye inanan ve inan
mayanların çatışması olduAunu bir kez 
daha "tespit ve mUşahade" ettik. 

Bu toz dumanın arkasında sessizce 
yürütülmeye uğraşılan plan faşist olma
yan öğrencilerin elinden yurtlarda kal
ma hakkının bizzat valilerce yürütülen 
operısyolar sonucunda alınması. Oniver-
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sitelerde çalışan işçilere gerfci.güdümlü 
sendikaları Uye olmaları için baskı ya
pılmısı. Orta öAretim kurumlarında ders 
yerine "ülkücUlUk" öAretilmesi. Faşist 
işgali altındaki okultırda öArenciıerin 
öArenimin bedelini OlkU Ocaklarına zor
la baAış yaparık ödemeleri. 

MC'NIN PLANI OOGRU 
OEGERLENOIRILMELI 

Bütün bunlar veya buna benzer şeyler 
bugüne kadar defalarca yazıldı söylendi. 
Bugünün dünden farkı, yazılan ve söy-

lenenlerin, gelişmelere karşı kullanıla
cak, kullanılması gerekli silah ve yön
temlerin daha geniş bir ylAın tarafından 
anlaşılması kavranması. 

Burada yeniden tekrarında fayda 
olan bir nokta var. Üniversiteler ve öA
retim kurumları, üretim ve hizmetlerin 
çeşitli alanlarına kadrolar yetiştiren ku· 
rumiar. Hakim sınıfların ideolojilerini 
yaymak için en etkin biçimde kullanma
ıırı gerekli araçlar. Toplumda taban ya
ratmak çabasında olan her hareketin en 
kısa zamanda doArudan denetimini eline 
almak zorunda olduAu yerler. Dolayısıy
la MCnin öğretim kurumlarına saldırı-

sını tek başına gilrültü çıkarıp kamuoyu
nun gözlerinden gerçekleri gizlemek ça- ' 

bası olar.ıık değerlendirmek yanlış. Bu 
saldırı öğretim kurumlarını ele geçirip, 
şu sıı.larda çok daha fazla ihtiyacını 
duyduğu kadrolarını, doğrudan deneti
mi altındaki kadrolarını yetiştirme ama
cına yönelik. Çünkü hiç bir hareket salt 
baskıyla, vurup kırmayla yürüyemez. 
üretecek, eAitecek, planlayacak kişilere 
ihtiyacı vardır. Sermayenin has adamı 
olmak için, onun taleplerini kendi kad
rolarıyla karşılayabilecek durumdı ol
mak gerektir. Bunlardan çıkarılacak so
nuç şu: Öğretim kurumları barınma im-

hedefi oldular. Görevle
uzaklaştınlanlann yerine ehliyet· 

ama MC'den kartviziUi 
dolduruldu. Kimi ile-

dümen suyuna girdik
duranlar ve kanunsuz

venneyenler elde edilen 
korumasını ve yeni mevziler 

bildiler. 

SERMA YEN1N GODOMONDE 
BAKANlıK 

kurulmasıyla birlikte iktida· 

mur, müfettiş Yapılan 
mokratik uygulamalar Danıştay'ın kapı
sından geri döndü. tlericiler, bütün bas
kılara karşı direndiler. Bir adım geri çe· 
kilmediler. Haklannı sonuna dek savun· 
,dular. 

Sennaye bu direnişi çökertmek için 
çok uaraştı. Bu u�raşın nedeni açık. 
ışçilerin DıSK içinde bütünleşmesi yo
lundaki kararlılıkları artık TURK-ış ta
rafından frenlenemiyor. TORK-İŞ taba· 
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ediyor. Her üçü de kararlı. MC iktidan· 
nın tüm yasa tanımazhlına karşın müca· 
dele devam edecek. Burada belirtilmesi 
ıereken bir husus, yasal haklann sonuna 
dek kullamlmasında gösterilen azim ve 
inanç. Yasalan tanımayan, taşistleştir
me ·işlemine tüm hızıyla devam eden 
MC'ye karşı sürdürülen bu mücadeleyi 
ve bu Uç mücadeleei memuru kutlarnak 
ıerek. 

IM.DER
. 

ELE GEÇIRILEMEDI 

Çalışma Bakanh�ı İşmütettişlerinin 
demokratik mesleki örgütü IM-DER. 
1974 yılında kuMID demek. kurulma
ııyla birlikte. işçi-işveren ilişkilerlnl ve 
bu iliŞkilerden kaynaklanan sorunlan i,ş
çi lehine çözmeye, yetki saptaması ko
nusunda i,çlden yana tavır almaya baş
ladı. Bu nedenle IM.DER, MC'nin boy 
bed,rı oldılı bir kuruluş oldu. 

lM-DER, çalışmalan ve yasıt tanı
mazhklan kamuoyuna açıklamalan ile, 
demokritlann elinde sermayeye k&rfl 
blr allah, sermaye için de susturulması 
eereken bir "çatlak ses" idi. Dkin, der
neli suıtunna.t için çaba harcayan ser
maye, bunun oIanabızlılım anladı. Bü
tÜD Derici i,müfetti,leri &ürüldü. Açıla 
olmdt. Ancalı: bu kararlar da ber uman 
oldulu gibi Daru,lay duvanna çarpb. 

sürsün ve kıyımlarla bir sonuç alı· 
namaymca, "1,mUfetti,leri Sınav Yöne� 
melil!"ne aykın olarak ıınavlaı yapıldı. 
Sermaye damc:ıı1m tqıyan kişiler bu sı
navlirda bqan göıterdiler. Ancak, her 
uYlUlam,d, oldulu gibi bu uYlUlama da 
Daruşlay'u iptal edildi. Tabii karara 
uyu.lmadı. Yeni alman tüm gerici müte� 
ıı,ler IM·DER'e üye yapılmak i,tenildi. 
Amaç, Içten ele geçirmekti. Geçtilimiz 

IWII blmıdı'ı için terk edilmesi ,erek
li alanlar delil, aksine sonuna kadar g
vunulllWl ıerekli ",.,,!or. 

SOMUT HEDEFLERE YÖNELIK 
EYLEMLER 

Bu dönemde öğretim kurumlarında 
an güVenliği öğrenci gençliğin acil $0-

runu, ama tek başına ele alınıp delerlen
dirilmesi mümkün olmayan bir sorun. 
Ilerici demoknt ,ençliği ,eniş öArenci 
yığınıncbn, öğrenci ,ençlik hareketin
den kOlWmak için yannimış bir $0-
run. Bunun için can güvenliğini sal la
mak için anlaQk her adım, bu balıarı 
sık�şbrıcı, faşist demagojinin etki alan
larını danltteı, geniş yığınları harekete 
geçirici adımlar olmak zorunda. Bu ise 
M1Qk somut hedeflere yönelik hareket
lerle mümkün olabilir. Yığınların soyut 
hedeflere yöneldiği" .yel değirmenleriy
le boğuştuğu" tarihin hiçbir dönemin
de görülmemiştir. Bu somut hedeflerin 
Qptanması, bunların uzun vadeli kaza
nımlarla uyumlu hale getirilmesi başarı
nın temel şartıdır. Aksi halde elde edi
lecek tek sonuç başarısızlık ve yılgın· 
Iıktır. 

SAVUUNMA KOŞULLARI DA 
OLGUNLAŞTı 

Öğretim kurumlarında demokratikleş
me yolunda kalıcı adımlar atılması için 
gözardı edilmemesi gerekli bir diğer 
nokta da $u: Güdük kalmış kapitalizmin 

sonucu olarak, sınırlı ölçekte olmakla bir-
likte, araştırma özellikle yüksek öğre
nimin bir parçası, eğitimin ana unsurla
rından birisi. Geçtiğimiz ay temeli atı
lan bir illı-çelik fabrikası, sağ basında 

cumartesi günü yapılan genel kurulda, 
demokrasinin Çalışma Bakanlılındaki 
savunuculan, bu kL,ileri müfettiş olarak 
kabul etmediklerini löyledller.Seçlmler 
sonunda Ahmet Erol büyük bir oy far
kıyla genel başkan seçildi. Böylece bu 
çok önemli mevzi de MC'ye terk edil
medi. 

Ancak, MC'nin de burjuvazinin çı
karlanna çalışmak gibi bir görevi var. Bu 
görevini tüm olanaklarını kullanarak ye
rine getinnek zorunda. Bu zorunluluk 
nedeniyle tM-DER'i ele geçiremeyenler, 
,Imdi yeni bir demek kurmak Için ÇalıŞ
malara başladılar. Sonunda MC yanlısı 
bir demek kurulacak. Kurulan bu der
nekle, bakanlıktan çıkan demokratik 
seslere karşı, sermayenin sesi de duyu
rulmuş olacak. 

GERÇEKLEŞMEYEN 
UMUTLAR 

Çalışma Bakanhlı'ndaki tüm anti
demokratik baskı ve yıldırma çabalan 
sonuçsUz kalıyor. Çabalann sonuçsuz 
kalması, sermayenin hırçmlılmı, kızgm
hlmı ve yasa tanımazlıımı daha da ar
tınyor. Sonunda daha çok saldınyorlar 
ilericilere. Saldınlan sonuçsuz kalıyor. 
istedikleri gibi çolışarnıyorlar bakanıik· 
ta. Yukandan beri söyledilimiz demok
ratik direnişlerin her yeni aşamuında 
ilericiler bir mevzi kazanırken, sermaye 
sınıfı geriliyor. Muhalefet arttıkça gerile
me de artıyor. Bu kaçınılmaz. Gelişen 
olaylar bunu kanıtlıyor. Ancak, tüm 
bunlara raRmen, CHP, özellikle MSP'
nin eUnde bulunan bakanlıklarda yapı
IID kıyımlara karşı suskunluRu yeeli
yor. Dericilere sahip çıkmamuı anlam· 
lı. Bu gözlerden kaçmıyor. 

öiünçle aktarılan bir araştırma - Orta 
Doğu Teknik üniversitesi'nde yapılan 
gf metal üretme çalışmaları - üzerinde 
durulması gerekli çarpıcı bir örnek. Ör
neğin çarpıeılığı , araştırmanın geçtiği
miz yıl tüm öğrencilerin katılımıyla se
kiz aylık başarılı bir boykot sürdürmüş 
bir üniversitede sonuçlandırılması. Bir 
kaç kişinin çalışmasıyla sermayenin ta
leplerinin karşılanmış olması. Bu üniver
sitelerdeki mücadelenin başarısının, üni
versitenin tüm unsurlarının • işçi, öğre
tim üyesi, öğrenci - dayanışmasına, 
ortak davranmasına bağlı oldulunun ka· 
nıtı. Hele öğretim kurumlarının kalıcı 
unsurlarının öğrenciler d�ğil, öğretim 
üyeleri ve işçiler olduğunu düşünürsek 
bunun gerekliliği daha açık olarak orta
ya çıkar. 

MCnin hak hukuk tanımaz davranış
larının giderek artmasına karşılık bu sa
vunmanın koşulları geçmişe nazaran da
ha olgunlaşmıştır. Sadece dersleriyle uğ
raşan öğrenci bile dersleriyle uğraşabil. 
rnek için mücadele etmesi gerektiğinin 
ve bu mücOldeleyi kime karşı vereceği
nin farkına varmıştır. çocuğunu okula 
yollayan ana baba çocuğunun can gü· 
venliğinin bu iktidarca tehlikeye düşü
rüldüğünün, olayların sağcı ve solcu 
öğrencilerin çatışması nedeniyle değil, 
planlı saldırılar sonucu ortaya çıktığının 
f.arkına varmıştır. Öğretim üyeleri, okul
larda çalışan işçiler, öğrencilerden sonra 
Sıranın kendilerine geldiğini görmüşler· 
dir. Ve en önemlisi. olaylar üniversite 
sınırları dışına taşmış, tüm topluma yö· 
neltilen bir saldırı halini almıştır; yani 
gerçek hedefine daha açık bir biçimde 
yönelmiştir. Bu ise yığınların ortak bir 
hedefe yönlendirilmesi ni kolaylaştırmış
tır. 

ALMANYA 

SERBEST BÖLGE 
• • 

ISTIYOR 
dan çıkarmak adı altında nasıl bir pay· 
laşma yan,ına girişeceklerinin ilginç ör
nekleri ile dolu olarak geçecek. 

MC'nin "Son Türk Devleti" milliyet
çilllinin. hem yerli hem yabancı senna
ye çevrelerinın yukarda deeinilen görüş
lere karşı tepkisi beklenen ,ekilde; tam 
bir uyum. Alman heyetinden bir sanayi
cinln Türkiye'deki bürokrasiden yakınıp, 
sözlerini "1Urk makamlan kendilerini 
ronnalitelerden kurtaramıyorlar" la 
baııarnasım Erbakan yanıtlıyor: "Sayın 
konuklanmızın yabancı sermayenin '1\ir· 

Gunther kiye'deki tatbikatında şikayetleri oldu· 
lu bize ulaşmıı;tır. Ancak biz Federal 

GeçtiRimiz harta Içinde 'I\irkiye'de Almanya ile yapılacak işbirliIi hususun
çeşitli düzeylerde görüşmeler yapan Al· da her türlü zorlulu ortadan kaldırmak 
man heyetinin gezisinin bazı sonuçlan bakımından her türlü işbirliline hazı
belirmeye başlamıştır. Türk hükümeti ve nz." Dahası da var. Heyet başkanı Sohl 
iş çevreleri Ile uyum içinde olduklan Demirel'in kendisine, görüşmeleri sıra
birçok nokta çeşitli demeçler ve basın $ında 6224 sayılı yabancı sermaye ka
toplantılan yoluyla kamuoyuna duyu- nununun düzeltilmesi konusunda güven
rulmaktadır. ce verdiRini belirtiyor. "Son Türk Dev-

ANKA ajansına verdili bir demeçte letl" hükümetinin bir yabancı i, adamla· 
heyet başkanı Alman Sanayiciler Fede- n heyetini davet edip onlarla hükümet 
rasyonu Başkanı Dr. Hans Gunther Sohl ve .bakanlıklardüzeyinde toplantılar yap
şöyle demiştir: "Biz, serbest dünya tica· malan yetmiyor. Güvence vermek de 
retini geliştirecek her türlü girişimi des- milliyetçiliRin bir gereli oluyor. 
tekliyoruz. 'lUrkiye'de serbest bölgelerin Heyet Türkiye'den aynlırken yapılan 
kurulması iyi bir şey olur. Filipinler'de anlaşmalarda vanlan kararları özetlerken 
kuruldu. Geçenlerde Mısır'da Devlet bütün önerilerinin anlayı,la kll'flİaDdlll
Başkanı Enver Sedat ile konuşurken, o DJ ve Türk-Alman sanayicilerinin ortak 
böyle bölgeler kurmak istediRini söyle- bir sürekli işbirlili komitesi kurduklan
di. Bu 'l\irk·J\.Imanekonomik ilişkilerini m belirtiyorlu. Bu yeni birşey deRiL. 
geliştirir." YURUYUŞ böyle bir komitenin varlılı· 

Bu ilişkilerin gelişmekte oldulu açık. m uzun bir süre önce duyurmuftu. Al,,:, 
Almanya ile olan ticaretimiz hızla büyü· man elçisinin yaz içinde bir TüSIAD 
mekte. Yalnız miktar olarak delil. Pay toplantıımda yapbiı konu,ma anımaan
olarak da. Son yıllarda bu pay dı, tica- malı. YOROYOŞ ayna bir yıl öncesia. 
retimlzin beşte birine ulaşb. Dı, ticaret den Almanlann Wrtiye'ye duydukları 
açlRımızm en büyük kısmı Almanya ile ilginin kaynatım vuqulanu,b. Ortado
yaptılımız ticaretten kaynaklanıyor! Iu'ya yayılmalamun bir balkul. CHP'
Yabancı sermayenin yatınm yaptılı sa· nin ekonomik IÖlÜflerinl lOn zamanlar· 
halarda yabancı sermaye-toplam serma- da katıldılı çe,ltli seminerlerde belir
ye oranı genel olarak % 40.7 iken bu ten bir sözcüleri, heyetin aynlmuından 
oran Alman sermayesi için % 49.5. Bu sonra bu konuda özetıeme yapıyor: Oç
gibi ilişkilerin daha da geliştirilmesinin gen stratejisi. Yalnız bu arada Almanla· 
1ürk ekonomısini nereye götüreceli or· nn başka niyetleri de su yüzüne Çıkı
tada. Fakat yetinilmlyor. Iktisadi Kal- yor. Gene Seb1'u dinliyelim: "1\irkiye'. 
kınma Vakfı Başkanı Ertiıırul Soyaal de pazar blZla büyüyor, işçi iicnU,ri de 
2 Kasım'da Almanlarla yaptıklan ortak Almenya'ya oranla dü,Uk olmua üretim 
toplantıda onları uyanyor: "Almanya'- maliyetlerini daha ucuz yapıyor. Bir de 
nın elini çabuk tutmaması halinde Tür- yatınm kolaylqbnCl önlemler alınııuı 
kiye'de Amerikan ve Japon yatınmlan Türkiye daha ,Iveri,li duruma ıeUr." 
artacaktır." Uyanyı destekliyen bir ıe- Ne kadu ıiiIIü IÖzcükler arkasında 
U,me, benzer bir Japon heyetinin ben- gizlenine gizlenıin gene de aaıl amaç or
zer amaçlar için 15-20 Kasım arasında taya çıkıyor: 1\irklye'de I,çı . ücretleri 
'l\irkiye'ye davet edilmiş olmalan. önü- düşük, ve eler Almanya'dan ekonomik 
müzdekl aylar SÖZü edilen devletlerin destek beklenlyona bunu böyle tut
TIirkiye'yi içinde bulundulu d'arboA'az- mak gerekir ... 

SERMAYE ÖRGOTLENMESlNI SORDOROYOR 

Sermaye örgütlenmesini sürdürüyor. 
Son olarak da. 300 milyon lira sermayeli 
yeni bir şirket kurdu. 1 3  bankanın katıl
dığı şirket, hisse senedi alacak, satacak 
kurulu şirketleri mali denetimi altına 
alacak. 

Hisse senedi piyasasını düzenleyece
ğini ilan cden şirketin ortakları arasın
da, Türkiye iş Bankası, Yapı ve Kredi 
Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
Si, Akbank, Türk Ticaret Bankası, Şe· 
kerbank, Osmanlı Bankası, Pamukbank, 
Türkiye Garanti Bankası, Eskişehir Ban
kası, Istanbul Bankası, Uluslararası En
düstri ve Ticaret Bankası var. 

Sermayenin bankalar arast daAılıml 
da örgütleniş biçimini yansıtması açısın· 
dan ilginç. Şirket sermayesinin üçte bi
ri Iş Bankası'nın elinde, altıda biri de 
bankaların bir ortaklığı olan Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankası'nda. Böylece, iki 
büyük sermaye grubu Koç ve Sabancı'
nınyeni şirketi kontrol olınajı görünür-

de ortadan kaldırılmış durumd�. Hol
dinglerin dışında kalOln iki m�li sermaye 
grubu sermayenin yarısını elinde tuta
cak. 

Şirket statüsünde açıkça yazılı ol
mayan bir nokta gerçekleştirilecek. Mali 
sermaye mevcut şirketlerin hisse senet
leri üzerinde spekülasyon yaparakı piypa_ 
yı tam kontrol altına alacak. Böylece 
KOf. Sabancı, mali sermaye ,Türkiye'de
ki tüm özel girişimler üzerinde piyasayı 
denetim işıevini tam bır rahatl ıkla sür
dürecek. Bu da fiyatların tesbitinden pi
yasaya. çıkarıla.cak malların "iteliAini 
saptamaya dek bir dizi tekel özelliğinin 
kolaylıkla uygulanmasını sağlayacak. 

Yeni şirketin denetim alanı dışına 
çıkabilecek kuruluş sayısı da yok dene
cek kadar azalacak. Mali sermayenin 
yeni örgütü ile anısı iyi olmayan kuru
luşların özel bankalardan kredi alma ola
nağı da ortadan kalkacak. 
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balıarı 
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zorunda. Bu ise 
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Yığınların soyut 
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DA 

demokratikleş
atılması için 

bir diğer 
kapitalizmin 
olmakla bir-

araştırma özellikle yüksek öğre

tınyor. Sonunda daha çok saldınyorlar 
ilericilere. Saldınlan sonuçsuz kalıyor. 
istedikleri gibi çolışarnıyorlar bakanıik· 
ta. Yukandan beri söyledilimiz demok
ratik direnişlerin her yeni aşamuında 
ilericiler bir mevzi kazanırken, sermaye 
sınıfı geriliyor. Muhalefet arttıkça gerile
me de artıyor. Bu kaçınılmaz. Gelişen 
olaylar bunu kanıtlıyor. Ancak, tüm 
bunlara raRmen, CHP, özellikle MSP'
nin eUnde bulunan bakanlıklarda yapı
IID kıyımlara karşı suskunluRu yeeli
yor. Dericilere sahip çıkmamuı anlam· 
lı. Bu gözlerden kaçmıyor. 

öiünçle aktarılan bir araştırma - Orta 
Doğu Teknik üniversitesi'nde yapılan 
gf metal üretme çalışmaları - üzerinde 
durulması gerekli gerekli ger çarpıcı bir örnek. Ör
neğin çarpıeılığı , araştırmanın geçtiği
miz yıl tüm öğrencilerin katılımıyla se
kiz aylık başarılı bir boykot sürdürmüş 
bir üniversitede sonuçlandırılması. Bir 
kaç kişinin çalışmasıyla sermayenin ta
leplerinin karşılanmış olması. Bu üniver
sitelerdeki mücadelenin başarısının, üni
versitenin tüm unsurlarının • işçi, öğre
tim üyesi, öğrenci - dayanışmasına, 
ortak davranmasına bağlı oldulunun ka· 
nıtı. Hele öğretim kurumlarının kalıcı 
unsurlarının öğrenciler d�ğil, öğretim 
üyeleri ve işçiler olduğunu düşünürsek 
bunun gerekliliği daha açık olarak orta
ya çıkar. 

MCnin hak hukuk tanımaz davranış
larının giderek artmasına karşılık bu sa
vunmanın koşulları geçmişe nazaran da
ha olgunlaşmıştır. Sadece dersleriyle uğ
raşan öğrenci bile dersleriyle uğraşabil. 
rnek için mücadele etmesi gerektiğinin 
ve bu mücOldeleyi kime karşı vereceği
nin farkına varmıştır. çocuğunu okula 
yollayan ana baba çocuğunun can gü· 
venliğinin bu iktidarca tehlikeye düşü
rüldüğünün, olayların sağcı ve solcu 
öğrencilerin çatışması nedeniyle değil, 
planlı saldırılar sonucu ortaya çıktığının 
f.arkına varmıştır. Öğretim üyeleri, okul
larda çalışan işçiler, öğrencilerden sonra 
Sıranın kendilerine geldiğini görmüşler· 
dir. Ve en önemlisi. olaylar üniversite 
sınırları dışına taşmış, tüm topluma yö· 
neltilen bir saldırı halini almıştır; yani 
gerçek hedefine daha açık bir biçimde 

rasyonu Başkanı Dr. Hans Gunther Sohl ve .bakanlıklardüzeyinde 
şöyle demiştir: "Biz, serbest dünya tica· malan yetmiyor. Güvence 
retini geliştirecek her türlü girişimi des- milliyetçiliRin bir gereli 
tekliyoruz. 'lUrkiye'de serbest bölgelerin Heyet Türkiye'den 
kurulması iyi bir şey olur. Filipinler'de anlaşmalarda vanlan 
kuruldu. Geçenlerde Mısır'da Devlet bütün önerilerinin anlayı,la 
Başkanı Enver Sedat ile konuşurken, o DJ ve Türk-Alman sanayicilerinin 
böyle bölgeler kurmak istediRini söyle- bir sürekli işbirlili komitesi 
di. Bu 'l\irk·J\.Imanekonomik ilişkilerini m belirtiyorlu. Bu 
geliştirir." YURUYUŞ böyle bir komitenin 

Bu ilişkilerin gelişmekte oldulu açık. m uzun bir süre önce 
Almanya ile olan ticaretimiz hızla büyü· man elçisinin yaz içinde 
mekte. Yalnız miktar olarak delil. Pay toplantıımda yapbiı 
olarak da. Son yıllarda bu pay dı, tica- malı. YOROYOŞ ayna 
retimlzin beşte birine ulaşb. Dı, ticaret den Almanlann Wrtiye'ye 
açlRımızm en büyük kısmı Almanya ile ilginin kaynatım vuqulanu,b. 
yaptılımız ticaretten kaynaklanıyor! Iu'ya yayılmalamun 
Yabancı sermayenin yatınm yaptılı sa· nin ekonomik IÖlÜflerinl
halarda yabancı sermaye-toplam serma- da katıldılı çe,ltli seminerlerde 
ye oranı genel olarak % 40.7 iken bu ten bir sözcüleri, heyetin 
oran Alman sermayesi için % 49.5. Bu sonra bu konuda özetıeme 
gibi ilişkilerin daha da geliştirilmesinin gen stratejisi. Yalnız bu 
1ürk ekonomısini nereye götüreceli or· nn başka niyetleri 
tada. Fakat yetinilmlyor. Iktisadi Kal- yor. Gene Seb1'u dinliyelim
kınma Vakfı Başkanı Ertiıırul Soyaal de pazar blZla büyüyor, 
2 Kasım'da Almanlarla yaptıklan ortak Almenya'ya oranla dü,Uk olmua 
toplantıda onları uyanyor: "Almanya'- maliyetlerini daha ucuz 
nın elini çabuk tutmaması halinde Tür- yatınm kolaylqbnCl 
kiye'de Amerikan ve Japon yatınmlan Türkiye daha ,Iveri,li 
artacaktır." Uyanyı destekliyen bir ıe- Ne kadu ıiiIIü IÖzcükler 
U,me, benzer bir Japon heyetinin ben- gizlenine gizlenıin gene 
zer amaçlar için 15-20 Kasım arasında taya çıkıyor: 1\irklye'de 
'l\irkiye'ye davet edilmiş olmalan. önü- düşük, ve eler Almanya'dan 
müzdekl aylar SÖZü edilen devletlerin destek beklenlyona bunu 
TIirkiye'yi içinde bulundulu d'arboA'az-d'arboA'az-d' mak gerekir ... 

SERMAYE ÖRGOTLENMESlNI SORDOROYOR 

Sermaye örgütlenmesini sürdürüyor. 
Son olarak da. 300 milyon lira sermayeli 
yeni bir şirket kurdu. 1 3  bankanın katıl
dığı şirket, hisse senedi alacak, satacak 
kurulu şirketleri mali denetimi altına 
alacak. 

Hisse senedi piyasasını düzenleyece
ğini ilan cden şirketin ortakları arasın
da, Türkiye iş Bankası, Yapı ve Kredi 
Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
Si, Akbank, Türk Ticaret Bankası, Şe· 
kerbank, Osmanlı Bankası, Pamukbank, 
Türkiye Garanti Bankası, Eskişehir Ban
kası, Istanbul Bankası, Uluslararası En
düstri ve Ticaret Bankası var. 

Sermayenin bankalar arast daAılıml 
da örgütleniş biçimini yansıtması açısın· 
dan ilginç. Şirket sermayesinin üçte bi
ri Iş Bankası'nın elinde, altıda biri de 

de ortadan kaldırılmış 
dinglerin dışında kalOln 
grubu sermayenin yarısını 
cak. 

Şirket statüsünde 
mayan bir nokta gerç
sermaye mevcut şirketlerin 
leri üzerinde spekülasyon 
yı tam kontrol altına 
KOf. Sabancı, mali sermaye 
ki tüm özel girişimler 
denetim işıevini tam 
dürecek. Bu da fiyatların 
yasaya. çıkarıla.cak 
saptamaya dek bir dizi 
kolaylıkla uygulanmasını 

Yeni şirketin denetim 
çıkabilecek kuruluş 
cek kadar azalacak. 



DONYADA YDRDYDS 

GERİLEMENİN CARTERCİ 
• • 

YOLU SEÇILDI 
ABD Başkanlık seçiminin yankılan 

çok çeşitli yorumlara yol açarak sürü· 
yar. Amerikan politikasında bir degişik
lik olup olmayacagı, yapılan deeerlen
dirmelerin temel konusunu oluşturuyor. 
Genel kanı, ABO'nin iç ve dış politi
kasında köklü degişiklik1erin olmayaca
eı yolunda. Bu kadanyla, yapılan deeer
lendirmeler gerçek durumu yansıtıyor. 
Ancak, burada sınırlı tutuldukça, ABD', 
deki seçim sonuçlanom degerlendiril
mesini bütünüyle kapsamıyor. Soruyu 
bir başka açıdan daha sonnak gerekli: 
Amerikan politikasında bir de�işiklik zo
runlulueu kendisini duyuruyor mu? Du
yuruyorsa, neden duyuruyor? Bu deei
şikHein anlamı ne? 

BAŞKANLIK SISTEMI 
NEYE Y ARJYOR ? 

Carter'ın Beyaz Saray'ın yeni konugu 
ilan edilmesiyle sonuçlanan ABD baş
kanlık kampanyası ve sonuçlan, 
bu soruiara cevap venne açısından ÖDem 
kazanıyor. ABD'de yürürlükte olan Baş· 
kanlık sisteminin, temel toplumsal sorun
lan politik tartışmalann dışında tutmak, 
politik yaşamı iki parti arasında sıkıştır
mak işlevini sürdürdüeü biliniyor. Böyle-
ce ABD'nin dünya çapındaki emperya · 
list politikasına, içerdeki tekeller ege· 
meniiline karşı gerçek bir halk muhale· 
fetinin gelişmesi frenJeniyor. Toplumsal 
ve uluslararası sorunlann halk ylR;mla· 
nnı en yakmdan ilgilendirir hale geldi-
ei dönemlerde Cumhuriyetçi ve Demok· 
rat çevreler arasındaki yanşma hızlanı
yor, kızışıyor. yıemlann politikleşmesi 
görünümünü veren bu olgu, gerçekte po· 
Iitikadan uzaklaştınlmalan amacını güdü· 
yor. Son başkanlık seçimleri de, yaral
tlRı"politik hareketlenme"nin gösterdi ei gi· 
bi, bu işlevini başanyla yerine getinniş 
gözüküyor. Bu durumda, çalkantılı se· 
çim kampanyasının, kimleri hangi yakı· 
cı sorunlardan kaçınnayı amaçladıeı 
üzerinde dunnak gerekiyor. 

KAPITALIZMIN BUNAlıMı 

Amerikan tekelci devlet kapitalizmi· 
nin içinde buiunduRu bunalımın, gelip 
geçici �unalımın sınırlannı çoktan yırt· 
tıeı, kapitalizmin genel bunalımının so
nuçlannı Amerikan toplumuna yerleş· 
tirme yolunda olduRu gözleniyor. Resmi 
kaynaklar Wkede işsizlik oranının faal 
nüfusun yüzde 7.S'ine ulaştıRını göste· 
riyor. Bu oran zenci Amerikan yurttaş· 
lannda yüzde 13.6'ya ulaşıyor. Son Ey· 
lÜi ayı içinde yüzde 0.9 olarak kendini 
gösteren ennasyonun Ekim ayında hızı· 
nı yavaşlatmadıeı saptandı. Böylelikle 
enflasyonun son yinni yıldaki en yük· 
sekdüzeyine çıktıeı gözleniyor. 50 ve 60 
yıllannda resmi ennasyon oranı yılda 
3.5'u aşmamışken, Cumhuriyetçi Ford 
yönetimi sırasında koşullar çok farklı 
biçim alıyor. Ford yönetiminin, işsizlik 
bir yanda dururken, enflasyona karşı 
yatırımlan kısıtlayıcı ve işsiziiRi kamçı· 
layıcı politikası, sorumluluRun daha çok 
kendisi üzerinde somutlaşmasını doRu' 
ruyor. 

Bütün bu göstergelere, resmi kaynak· 
lara göre, Amerikalı!,nn "seralet sının". 
nın altında yaşayanlarının sayısı 1975'· 
de yüzde 10.7 artmış durumda. DiRer 
bir deyişle her &ek Iz Amerikalıdan biri 
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(25.900.000 kişi) resmen "yoksul" sayı
lıyor. Aile reisieri en az onbeş harta 
işsiz kalan ailelerin oranı yüzde 45 'j aş
mış bulunuyor. 1974 yılında bu durum
da olan Amerikalılann sayısı 2 milyon 
iken 1975'de bu sayı 4 milyon 300 bi· 
ne çıkıyor. 

SEFAlET PAHASINA BOYOME 

Amerikalı emekçilerin bu sürekli ve 
hızlı yoksullaşmasına karşı, 1975 yılın
da sanayi üretinıi yüzde 10'un üzerinde 
artmış bulunuyor, Son bir yıl içinde ise 
gayri safi ulusal üri.in yüzde 8 oranında 
arttı. Bu göstergeler, ülkede yoksulluk· 
la refahın kutuplaşmasının belirtileri. Bu 
olgu başka rakamlarla da sergileniyor. 

Bu rakamlar, Amerikalı 'işçilerin 
kapitalistler için ÇalıŞtı eı saatleri ortaya 
koyan rakamlar. 1947 yılında üretilen 
toplam katma deRerde (yani üretim sıra
sında yaratılan yeni degerde) işçilere gi. 
den kesim yüzde 47 iken, sennayeye gi
den kesim yüzde 53 olarak g�rüıüyor. 
Amerikan burjuvazisi, üretimden kendisi. 
ne düşen bu payla dilediRi "büyümeyi" 
gerçekleştiriyor. Bu konuı;la son istatis
tiklerin yayınlandı eı 1912 yılında ise, 
Amerikan işçileri,  üretunde yarattıklan 
deeerin sadece üçte bırini elde edebili· 
yorlar. Diler bir deyişle yaratılan 22.1 
milyar dolarlık deeere karşı işçiler 7.4 
milyar dolar ücret alıyorlar. ömeein 
Chrysler'de, General Motors'da ya da 
Ford'da çalışan ışçiler haftada harcadık
ları 40 saatin yalnızca 13 saatini ücret 
olarak alıyorlar. 

CARTER'IN BULDUCU 
DESTEK 

Bu göstergeler, kapitalizmin genel bu· 
nalımının, emperyalizmin günümüzdeki 
en büyük gücü ABD 'nin ekonomik ve 
toplumsal yaşamını ne ölçüde derinden 
kavradıeını belgeliyor: Son Başkanlık se· 
çimleri, Amerikan tekelci sennayesinin 
iktidannı bu derin bunalım koşullannda 
sürdünnede karşılaşılan sorunlan ortaya 
koyuyor. 

Son başkanlık seçimlerinin en çarpıcı 
olayı, daha bir sene önce politika yanşı' 
na atılmış Carter'ın hızla başkanhea tır· 
manışı olarak ortaya çıkıyor. Carter, ön· 
ce Demokrat partinin büyük çoeunlu�u· 
nu arkasında topluyor. Bu çoeunlueun, 
yalnız Demokrat partideki ön seçimler· 
de kendisini destekleyenlerle sınırlı kal
madıeı görülüyor. Carter'ı destekleme· 
yenler demokratlar da sonra demokrat 
parti adayının arkasında bütünleşiyor. 
Carter'ın başkanlıRını des'tekleyenler, 
demokrat parti sempatizanlannın na 
ötesinde "kararsız" unsurlara kadar uza·· 
nıyor. Carter Ford'u böyle eliyor. 

SEÇIM ÖNCESI: 
GERIlEYEREK IlERlEYEN 

FORD 

öte yandan Ford'un Cumhuriyetçi 
Partisindeki gelişme de sıradan bir geliş· 
me olmuyor. ön seçim kampanyası sı
rasında, Cumhuriyetçi Parti, tarihinin en 
tutucu, en saReı Cumhuriyetçi partisi 
biçiminde oluşuyor. Ford'un bu parti· 
den adaylıRını garanti edişi, rakibi Rea· 
gan'ı gerileterek deRii, Reagan karşısın
da gerileyerek gerçekleşiyor. Reagan'a 

karşı verilen her ödün, bir yandan Ford'· 
un başkanlıRı sırasında topladıeı puanla· 
n geri alırken, dieer yandan da onu baş· 
kan adaylıeına yaklaştırıyor. Ford'un 
başkan adaylılına ulaşmak için fanatik 
gerici Reagan'a verdiRi en belirleyici 
ödün, Reagan'cılann parti programının 
dış politikaya ilişkin bölümünde önerdi· 
Li deeişiklikleri kabul etmesi oluyor. 
Reagan kanadı, programın, "banş ve gü· 
veniiRi saglayacak yeni anlaşmalar için 
karşılıklı çalışma" öneren bölümünün 
çıkarılmasını istiyor. Reaga1'\'cllar, Ford'
un, "hiç olmazsa Helsinki belgesine kar
ŞI bölümlerin programda kalması" öneri
sini de reddediyor. Ford, 18 Alustos'ta 
Reagan'cılara istedikleri bütün ödünleri 
veriyor. Aynı gün partinin başkan adayı 
seçiliyor. Başkan yardımcılıeına da, Rea· 
gan'ın önerisi olan Robert Dole getirili
yor. Olay Reagan'm kesin zaferi olarak 
ilan ediliyor. Sovyet ajansı Tass, başkan· 
lık seçim sonuçlannın belli olmasının 
hemen ertesinde, Ford'un yenilgisinde, 
Reagan'ın tezlerini benimsemesin!n rolü· 
nü gecikmeden belirtiyor. 

SOMUTLUK YOK 

Demokratlann yakasında ise gelişme· 

Dünya emperyalizminin yeni jandarmalon .. 

ler farklı yönde oluyor. Demokrat yö
neticiler, şimdi Ford'un kişiiilinde s0-
mutlaşan bunalım sorumlulueundan' 
kendilerinin de çok uzak olmadıeını bi
liyorlar. Parti'de bir deeişim görünümü
nü verebilmek için, Parti'yle özdeşleş· 
meyen bir politikacıyı partinin adayı 
olarak seçiyorlar. "Deeişik Amerikan 
politikacısı tipini" yansıtan Carler, bu 
görünümü pekişlinneyi ihmal etmiyor. 
Parti 'nin deeişimden yana gözüken ka· 
nadını partiyle bülünleştinneye yöneli· 
yor. Bunun için bu kanadın temsilcile· 
rinden Mondale'i kendisine yardımcı 
seçiyor. Ancakşunu biliyor: Bu kanadın 
elinde hiçbir somut deeişim programı, 
somut önlemler yok. Bu kanadın par· 
tiyi gerçeklen deeiştinne olanaRı da 
yok. Böylece Carler Ford'la yanşmaya 
giriyor. ' 

Carter'ıo başkanlıea seçilişi bu geliş· 
meleri noklalıyor. öte yandan Ameri· 
kan tekelci devlet kapilalizminin duru· 
munu da ortaya koyuyor. Bu durumu, 
ABD Komünist Partisi genel sekreteri ve 
partinin başkan adayı Gus Hall şöyle so· 
mutluyor: "ABD büyük sennayesi, eski· 
den, herbiri büyümeye ve genişlerneye 
açılan yollar arasında bir seçim yapmak 
dunımundaydı. Bugün ise gerileme ve 
çözülmenin çeşitli biçimleri arısında 

BAŞKANLIK SISTEMI 
Y ARJYOR ? 

Saray'ın yeni konugu 
edilmesiyle sonuçlanan ABD baş

kampanyası ve sonuçlan, 
venne açısından ÖDem 

yürürlükte olan Baş· 
temel toplumsal sorun
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KAPITALIZMIN BUNAlıMı 
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genel bunalımının so
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olduRu gözleniyor. Resmi 
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Amerikan işçileri,  leri,  ler üretunde yarattıklan 
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milyar dolar ücret alıyorlar. ömeein 
Chrysler'de, General Motors'da ya da 
Ford'da çalışan ışçiler haftada harcadık
ları 40 saatin yalnızca 13 saatini ücret 
olarak alıyorlar. 

CARTER'IN BULDUCU 
DESTEK 

Bu göstergeler, kapitalizmin genel bu· 
nalımının, emperyalizmin günümüzdeki 
en büyük gücü ABD 'nin ekonomik ve 
toplumsal yaşamını ne ölçüde derinden 
kavradıeını belgeliyor: Son Başkanlık se· 
çimleri, Amerikan tekelci sennayesinin 
iktidannı bu derin bunalım koşullannda 
sürdünnede karşılaşılan sorunlan ortaya 
koyuyor. 

Son başkanlık seçimlerinin en çarpıcı 
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manışı olarak ortaya çıkıyor. Carter, ön· 
ce Demokrat partinin büyük çoeunlu�u· 
nu arkasında topluyor. Bu çoeunlueun, 
yalnız Demokrat partideki ön seçimler· 
de kendisini destekleyenlerle sınırlı kal
madıeı görülüyor. Carter'ı destekleme· 
yenler demokratlar da sonra demokrat 
parti adayının arkasında bütünleşiyor. 
Carter'ın başkanlıRını des'tekleyenler, 
demokrat parti sempatizanlannın na 
ötesinde "kararsız" unsurlara kadar uza·· 
nıyor. Carter Ford'u böyle eliyor. 
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ödün, Reagan'cılann parti programının amının 
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veniiRi saglayacak yeni anlaşmalar için için 
karşılıklı çalışma" öneren bölümünün öneren bölümünün 
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gan'ın önerisi olan Robert Dole getirili
yor. Olay Reagan'm kesin zaferi olarak 
ilan ediliyor. Sovyet ajansı Tass, başkan· 
lık seçim sonuçlannın belli olmasının 
hemen ertesinde, Ford'un yenilgisinde, 
Reagan'ın tezlerini benimsemesin!n rolü· 
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ABD 'DE YORORLOKTE OLAN 
BAŞKANLIK SISTEMININ, TE
MEL TOPLUMSAL SORUNLARI 
POLITIK TARTıŞMALARıN Dı
ŞıNDA TUTMAK, POLITIK YA
ŞAMı IKI PARTI ARASINDA 
SIKIŞTıRMAK IŞLEVINI SOR
DORDOCO BILINIYOR. BÖY
LECE ABD 'NIN DONY A ÇAPıN
DAKI EMPERYALIST POLITI
KASıNA, ıÇERIDEKI TEKELLE
RIN EGEMENLICINE KARŞI 
GERÇEK BIR HALK MUHALE
FETININ GELIŞMESI FREN LE
NIYOR 

• 
ULUSLARARASI GELIŞME Y A
SALARI, KIŞILERIN ECILIMLE
RINE GöRE BELIRLENMIYOR. 
BU BAKıMDAN, ABD ILE SOV
YETLER BIRlıCı ARASINDAKı 
ILIŞKILERIN CARTER'IN KIŞI
L1CI NEDENIYLE DECIŞMESI 
OLANACı YOK. ANCAK AME
RIKAN EMPERYALIZMININ, 
CARTER'IN AMERIKALıLAR
DA ŞU ANDA YARATIICI GEÇI
CI GOVENDENY ARARLANMAK 
ISTEYECECINE DE KUŞKU 
YOK. 

• 
YAYıNLANAN SON ISTATIS
TIKLERE GÖRE, AMERIKAN 
ıŞÇILERI, ORETIMDE YARAT
TıKLARı DECERIN SADECE 
üÇTE BIRINI ELDE EDEBILI
YORLAR. DICER BIR DEYIŞ
LE, YARATILAN 22.1 MIL
YAR DOLARlıK DECERE KAR
ŞI ıŞÇILER, 7.4 MILYAR DO
LAR OCRET AlıYORLAR. 

tercihini kullanmak zorundadır." 

SERMA YEYE GOVENCE 

Amerikan tekelci kapitalizminin bu
nal ım ının dış politikaya yansıyışı çeşitli 
biçimler alıyor. Barış içinde birarada ya· 
şama politikasına uyum gösterme ıo
runluluRu bunlardan birisi. Amerikan 
emperyalizminin bundan vazgeçmesi, 
nesnel olarak mümkün deRil. Bu yüzden, 
yumuşamaya karşı çıkan açıklamaların, 
nereden gelirse gelsin, lemenniden öteye 
bir anlamı yok. Ancak, banş içinde 
birarada yaşamaya uyum gösterme, em· 
peryalizmin çelişkilerini gidermiyor. Ar· 
tırdıRı çelişkilerden biri şu: Amerikan 
tekelci sermayesinin, Batı Avrupa 'lı ve 
Japon orlaklannda uyandırdıRı güven 
gitgide sarsılıyor. Ford yönetimi, bu gü
ven sarsıntısının da sorumlulueunu üstle
niyor. Bu yüzden Carler, Avrupa ve Ja· 
ponya ile ilişkilerin sıkılaşlırılmasını 
programının baş maddesi içine alıyor. 
Böyleee Amerikan tekelci sermayesine 
de güven veriyor. Carter dış politikasının 
dikkati çekmesi gereken özelliei, bu . 

ILK SINAV: 
SALT GÖROŞMELERI 

Uluslararası gelişme yasalan, kişilerin 
eeilimlerine göre belirlenmiyor. Bu ba· 
kımdan, ABD ile Sovyetler BirHei ara· 
sındaki ilişkilerin Carter'ın kişmei nede· 
niyle deeişmesi olasıl ıeı yok. Ancak, 
Amerikan emperyalizminin, Carter'ın 
Amerika'lılarda şu anda yarattı eı geçi
ci güvenden yararlanmak isteyeeeeine de 
kuşku yok. Sorun, Amerikalılan baş
kanlannınpolitikasının arkasında birleş· 
tirmek. Bu ortamdan yararlanarak yeni 
anti-Sovyet girişimleri empoze edebil· 
rnek. Bunlar azıh antj-Sovyet çevrelerde 
mümkün görülüyor. Sovyeler Bjrliei ile 
ABD arasında başlamış bulunan bazı gö· 
rüşmelerin kesilmesi, bir süre aksatılması 
bunlar arasında. Stratejik silahlann sınır· 
landırılması görüşmeleri de bunlar için
de en önemlisi. SALT görüşmeleri, Car· 
ter'ın vereceei ilk sınav olacak. Gerile· 
menin biçimlerinden hangisini seçeceei· 
ni zaman gösterecek. 

SOVYET SAVUNMA HARCAMALARı 
200 MILYON RUBLE AZALTılıYOR 

Önceki hafta SSCB Yüksek Sovyeti'nin onayına sunulan Sovyet ekonomisi
nin gelişimiyle ilgili X. Beş Yıllık Plan ile 1977 yılı planı ve bütçesi dünyada 
geniş yankılar uyandırdı. 1977 yılı için öngörülen planda savunma harcamala
rının 200 milyon ruble kadar azaltılması ve böylece savunma harcamalarının 
bütçe içindeki payının yüzde 7.8'den 7.2'ye düşürülmesi, hazırlanan plan ve 
bütçelerde dikkati çeken noktaların başında geliyor. Plan ve bütçelerin bu 
özelliği, Sovyet ekonomisinin barışçı amaçlar doğrultusundaki gelişiminin 
bir örneği olarak değerlendiriliyor. 

Diğeryandan cari tüketim mallarının (gıda dışı tüketim mallarının) yüzde 
56 oranında artırılması hedefi de Sovyet 10. planının önemli özellikleri ara
sında sayılıyor. Plana göre, tüketim malları üretiminde 5 yıl içinde öngörülen 
artış (her türlü tüketim malı için) yüzde 32 oranında değerlendiriliyor. SBKP 
25. kongresine Başbakan A. Kosigin tarafından sunulan ekonomik gelişme 
doğrultuları raporunda, bu Inallar için yine aynı rakam öngörülüyordu. T op
lam artışı yüzde 32 olarak göngörülen tüketim malları kategorisi içinde, hafif 
sanayi ürünlerinin artışı yüı:de 27, gıda nnayi ürünlerinin artışı ise yüzde 24 
olarak sapunıyor. Sovyet sınıflandırma sistemine göre, tüketim malı olarak 
sınıflandırılan "hafif sanayi ürünleri"nden, nihai tüketim mallarının üretimi 
için ara malı niteliğinde�i ürünler kastediliyor. Bu ayrım, sosyalist ekonomi 
de, ülkedeki toplam üretimin 'üretim araçları üreten sektörle tüketim araçları 
üreten sektöre bölünmesinden kaynaklanmaktadır. 

SSCB Yüksek Sovyeli'nin onayına sunulan planda kişi başına gelirin yüzde 
21 oranında yükseltilmesi de yer alıyor. 

1976 . 80 yılı için öngörülen bu planların önümüzdeki yılın hedeflerine 
yansıdığı görülüyor. 1977 yılında ulusal gelirin yüzdc 4.1 oranında yükseltil
mesi programlanıyor. Buna göre sanayi üretiminin büyüme hedefi yüzde 
5.6 olarak saptanıyor. Sanayi üretimi için 1976 yılı için öngörülen yüzde 4.3 
hedefi de yüzde 4.8 olarak aşıldı. Özellikle tüketim mallarının üretiminde 
1976 yılı için yüzde 2.7 oranında bir artış tasarlanırken, bunun gerçekte yüz· 
de 4.9 olarak gerçekleşmesi dikkatleri çekiyor. 1976 yılnda tarım üretiminin 
de, geçen beş yılın ortalamasına göre yüzde 11 yüksek olması üzerinde duru
luyor. 

SSKP'nin son kongresinde onaylanan ekonominin temel gelişme doğrul
tularına göre hazırlanan planın uygulanmasıyla, onuncu beş yıllık Sovyet pla
nınının sonucunda ulusal gelir içinde tüketime ayrılan fonlar yüzde 73.S'ten 
yüzde 7S.'e ulaşacak. Bu çerçevede et tüketiminin yüzde 10.5, balık tüketimi
nin yü;:de 24, meyve tüketiminin yüzde 3S, sebze tüketiminin ise yüzde 27 
oranında yükselmesi planlanıyor . .  

Ekonomik gelişmeyle ilgili toplumsal göstergeler;n de belirgin bir gelişme 
içinde olduğu gözleniyor. 1980 yılında 100 Sovyet ailesinden 84'ünün televiz
yon, BS'inin buzdolabı, 83'ünün ise radyo sahibi olması bekleniyor. "'ine aynı 
yılda 50 milyon Sovyet yurttaşının yeni konutlarda oturacağı ya da konut 
koşullarının iyileşeceği planda yer alıyor. Öte yandan sağlık alanında şu ge
lişme göze çarpıyor: 10 bin kişiye düşen yatak sayısının 1 l 8'den 12'e yüksel
timesi bekleniyor. Ancak sağlık alanında daha büyük önemin sağlık hizmetle
rinin niteliğinin yükseltilmesine verileceği belirtiliyor. 

1976-80 planını Yüksek Sovyet'e sunan Devlet Planlama Komitesi Başkanı 
Nikolai Baibakov, sunuşu sırasında, çevre korunmasının da "büyük sosyo
ekonomik sorunlar arasında" yer aldığını belirtti. Bu konuda ayrılan bütçe 
11 milyar ruble. 

VIETNAM EMEKÇı PARTISI'NIN KONGRESI 

ARALIK'TA YAPılıYOR 

Vietnam Emekçi Partisi'nin 4. Kongresinin Aralık ayı ortasında yapıl· 
masına, parti merkez komitesinin yirmibeşinci son oturumunda karar verildi. 
Ülkedeki sosyalist devrimin görevlerinin belirleneceği bildirilen kongreye iliş
kin kararda şöyle dendi: 

"Kongrenin amacı, ülkemizdeki sosyalist devrimin çizgisinin tartışılması 
ve tanımlanması, ikinci beş yıllık dönemin (1976-1980) temel görevlerinin be
lirlenmesi, Parti tüzülünün değiştirilmesi ve yeni Merkez Komitesi'nin 
seçilmesidir." 

Merkez Komitesi'nin karırında daha sonra şunlar belirtildi: 
"4. kongre Vietnam devriminde önemli bir siyasal olay oluşturmaku

dır . . .  Kongrenin temelgörevi,ulusal demokratik halk devriminin başarılarının 

bilançosunu çıkarmak, özellikle Amerikan saldırısına karşı direnişin uferini 

değerlendirmek, ayrıca ülkemizi hızla sosyalizme doğru ilerletmek, kalkındır: 
mak ve halka mutlu bir yaşam getirmek amacıyla devrimin yeni aşamasındaki 

görevleri saptamaktır. 
"Merkez Komitesi, bütün hUcreleri, tüm kademelerde konferanslar hnır

lamaya ve düzenlemeye, Parti belgelerini ve yeni tüzüğü tartışmaya, ve halk 

arasında, sosyalizmin kurulması için üretim ve tasarruf yarışı hareketini örgüt· 

Iemeye ve teşvik etmeye çalım." 
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tirmek. tirmek. Bu ortamdan yararlanarak yeni yeni 
anti-Sovyet anti-Sovyet girişimleri empoze edebil· edebil· 
rnek. rnek. Bunlar azıh antj-Sovyet çevrelerde 
mümkün mümkün görülüyor. Sovyeler Bjrliei ile 
ABD arasında başlamış bulunan bazı gö· 
rüşmelerin kesilmesi, bir süre aksatılması 
bunlar arasında. Stratejik silahlann sınır· 
landırılması görüşmeleri de bunlar içiniçin
de de en önemlisi. SALT görüşmeleri, Car· 
ter'ın ter'ın vereceei ilk sınav olacak. Gerile· Gerile· 
menin biçimlerinden hangisini seçeceei· 
ni zaman gösterecek. 

. 80 yılı için öngörülen bu planların önümüzdeki yılın 
yansıdığı yansıdığı görülüyor. görülüyor. 1977 1977 yılında yılında ulusal ulusal gelirin gelirin yüzdc yüzdc 4.1 4.1 oranında oranında 
mesi mesi programlanıyor. Buna göre sanayi üretiminin büyüme 
5.6 5.6 olarak saptanıyor. Sanayi üretimi için 1976 yılı için öngörülen 
hedefi hedefi de yüzde 4.8 olarak aşıldı. Özellikle tüketim mallarının 
1976 1976 yılı için yüzde 2.7 oranında bir artış tasarlanırken, bunun 
de de 4.9 olarak gerçekleşmesi dikkatleri çekiyor. 1976 yılnda tarım 
de, geçen beş yılın ortalamasına göre yüzde 11 yüksek olması 
luyor. 

SSKP'nin son kongresinde onaylanan ekonominin temel 
tularına tularına göre hazırlanan planın uygulanmasıyla, onuncu beş yıllık 
nınının nınının sonucunda ulusal gelir içinde tüketime ayrılan fonlar yüzde 
yüzde yüzde 7S.'e ulaşacak. Bu çerçevede et tüketiminin yüzde 10.5, 
nin nin yü;:de 24, meyve tüketiminin yüzde 3S, sebze tüketiminin ise yüzde 
oranında oranında yükselmesi planlanıyor . .  

Ekonomik gelişmeyle ilgili toplumsal göstergeler;n göstergeler;n gösterg de belirgin 
içinde içinde olduğu gözleniyor. 1980 yılında 100 Sovyet ailesinden 
yon, yon, BS'inin buzdolabı, 83'ünün ise radyo sahibi olması bekleniyor. 
yılda yılda 50 milyon Sovyet yurttaşının yeni konutlarda oturacağı 
koşullarının koşullarının iyileşeceği planda yer alıyor. Öte yandan sağlık 
lişme lişme göze çarpıyor: 10 bin kişiye düşen yatak sayısının 1 l 8'den 
timesi timesi bekleniyor. Ancak sağlık alanında daha büyük önemin 
rinin rinin niteliğinin niteliğinin yükseltilmesine yükseltilmesine verileceği verileceği belirtiliyor. belirtiliyor. 

1976-80 planını Yüksek Sovyet'e sunan Devlet Planlama Komitesi 
Nikolai Baibakov, sunuşu sırasında, çevre korunmasının da 
ekonomik sorunlar arasında" yer aldığını belirtti. Bu konuda 
11 milyar ruble. 

VIETNAM EMEKÇı PARTISI'NIN KONGRESI 

ARALIK'TA YAPılıYOR 

Vietnam Emekçi Partisi'nin 4. Kongresinin Aralık ayı 
masına, masına, parti merkez komitesinin yirmibeşinci son oturumunda 
Ülkedeki Ülkedeki sosyalist devrimin görevlerinin belirleneceği bildirilen kongreye 
kin kin kararda kararda şöyle dendi: 

"Kongrenin amacı, ülkemizdeki sosyalist devrimin çizgisinin 
ve ve tanımlanması, ikinci beş yıllık dönemin (1976-1980) temel 
lirlenmesi, lirlenmesi, Parti tüzülünün değiştirilmesi ve yeni Merkez 
seçilseçilmesidir." 

Merkez Komitesi'nin karırında daha sonra şunlar belirtildi: 
"4. kongre Vietnam devriminde önemli bir siyasalsiyasal olay olay 

dır dır . . .  Kongrenin temelgörevi,ulusal demokratik halk devriminin 

bilançosunu bilançosunu çıkarmak, özellikle Amerikan saldırısına karşı direnişin 

değerlendirmek, değerlendirmek, ayrıca ülkemizi hızla sosyalizme doğru ilerletmek, 

mak mak ve ve halka halka mutlu mutlu bir bir yaşam yaşam getirmek amacıyla getirmek amacıyla devrimin yeni yeni 

görevleri saptamaktır. 
"Merkez "Merkez Komitesi, bütün hUcreleri, tüm kademelerde kademelerde konferanslar konferanslar 

lamaya lamaya ve düzenlemeye, Parti belgelerini ve yeni tüzüğü tartışm
yarışı hareketini 



METIN ÇULHAOOLU 

20. yüzyılın ilk çeyre�i. Dünyayı temelinden sar· 
san büyük politik olaylann slkıŞtl�1 zaman kesiti. Bur
juva tarihçileri, bu döneme alaean bir isim bulamı
yorlar. Hızla birbirinin üzerine yıe_lan gelişmeleri an· 
lalabilmek için "kargaşa ylUan", "kaos dönemi" gibi 
deyimlere başvuruyorlar. 

20-30 yıllık bir zaman kesiti içine çok şey slkıŞI
yor. Burjuva -devrimleri, Dünya Savaşı, sosyalist dev
rim, kanlı iç savaşlar, ve sömürge uluslann emperya
lizme karşı ayaklanışı. Tümü içiçe geçiyor, birbirini 
izliyor. Biri, diRerinin koşulIanm oluşturuyor. 

20. yüzyılın ilk çeyreRi, "geçip gitmedi". 1976 
yılında, 20. yüzyılın ilk çeyreRinin açbRı yolda yürü· 
yar Dünya. Bu dönemde yaşamamış olanlar var. Ama 
bunlar da 20. yüzyılın ilk çeyreRine damgasını vuran 
olaylann ve kişilerin bırakbklan mirası sürdürüyorlar. 
1917 Ekim devriminin mirasını, bugün, sosyalizmin 
kuruluşu yolunda hızla ilerleyen ülkeler, balımsızhk· 
lannı kazanan, sosyalizme geçen ülkeler sürdürüyorlar. 
"Kargaşa yıllan" olgularla birlikte kişiler de yarattı . 
Yalnızca önderler deliL. Devrimin ateşi içinde yoR.ru· 
lup pişen militanlar. "ÇeliR.e Su Verildi" nin Korça· 
gin'i; "ınsanlık Durumu"nun Katov'u; Türkiye'nin 
Nazım'ı gibi. Bunlann bıraktıklan miras da sürüyor. 
Ekim Devriminin açtıeı çaeda, yieitliklerini, inanç ve 
disiplinle birleştirebilenler, Koıı;agin'in, Katov'un, 
Nazım'ın devrettikleri mirasa sahip çıkıyorlar. Sürdü· 
rüyorlar. 

Günümüzü anlamak için, 20. yüzyılın ilk çeyre�i· 
ni, Ekim Devrimi'nin getirdiklerini anlamak, vazgeçiı· 
mez bir ön koşuL. 

DÜNYANIN GELIŞIMINI 
ALTÜST EDEN OLAY 

Günümüzün koşullannı anlamayanlar var. Günü· 
müzün yeni koşuııan bir yana. En çok rastlananlar, 
1917 Devrimini anlamadıklan için günümüzü anlama· 
yanlar, Ve işin en ilginç yanı, bunlar, Ekim Devrimi'· 
ne ve onun sürdürücülerine sözde en çok "sahip çıkan· 
lar". Ekim Devriminin pratik sonuçlanna sırt çevirip 
devrime " ortodoksça" sahip çıkar görünmek, günümü· 
zün sapmalannın en belirgin özelliklerinden biri. 

Trotsky, Ekim Devrimi'ne sahip çıkmakla kalma· 
dı. Onu "gerçekleştirdi�ini" iddia etti. Buna karşılık, 
revizyonizm Ekim Devrimi'ne hiç bir zaman sahip 
�ıkmadl. Ama, Ekim Devrimi'ne "sahip çıkanlar"la 
devrimi reddedenler bir noktada birleştiler: Ekim 
Devrimi'ni bir dünya devriminin izlemesi gerektiei, bu 
gerçekleşmeyince "tek ülkede sosyalizm" yolunun or· 
taya çıktı�ı, bunun da "Sovyet halkına sayısız yıkım 
ve acı getirdiei", enternasyonalizmden bu nedenle 
uzaklaşıldı�ı iddia edildi. 

Çıkış noktalan hiç önemli de�il. Her ikisinin bu· 
luştuRu yer aynı. Bunlar, Ekim Devrimi'nin uluslar?' 

ası nitelieini, yalnızca dünya devrimine yol açması· 
i ba�Iı, onunla sınırlı görenler. Hemen ardından bir 

nya devrimine yol açmasa bile, Ekim Devrimi'nin 
nya ölçe�inde yarattılı etkileri göremediler. 
göremiyorlar. 

Konu, yalnızca Troçkistler ve revizyonistlerle 
ırlı deeil. Çünkü Ekim devriminin pratik sonuçları· 
kavrayamayanlar, yalnızca Troçkistler ve revlzyo· 

ıistler deRi\. Bir de Ekim Devrimi'ne ve onu sürdüren· 
re "Sahip çıkıp" önemli noktalarda aynı kavrayış 
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eksik1i�ini gösterenler bulunuyor. 
B!rincisi, Ekim Devrimi'nin kurdueu "köprü" ile 

ilgili. Köprü, Ekim Devrimi'nden önce birbirlerinden 
çok ayrı konumlarda gelişen proletarya mücadelesi 
ile ulusal kurtuluş hareketi arasında. Ekim Devrimi, 
bu aynhe-ı kapatan bir köprü. Nedeni çok açık: Ekim 
Devrimi ile, ulusal hareket, burjuva özünden sıynhp, 

proleter ve sosyalizme yönelik bir nitelik kazanıyor. 
Somu t olarak şöyle: 

Ekim Devrimi, proleter olmayanlann sosyalizme 
kazanılabilmeleri için somut bi,. örnek oluşturuyor. 
Proleter olmayan tabakalara yönelik teorik propogan· 
do, pratik bir örnekle desteee kavuşuyor. Bu anlam· 
da, proletarya mücadelesinin gelişmedie-i ülkelerdeki 
hareketin, bu harekete daha önce kesinlikle damgasını 
vuran burjuva demokrat özden sıynlarak proleter bir 
öze kavuşabilmesi olanaklan doeuyor. Ekim Devrimi 
ile birlikte, balımsız sosyalist örgütlenme ve sosyalist 
iktidar sorunu, dünyanın her yerinde gündeme geli· 
yor. Bu nedenle, dünyanın herhangi bir yerinde sos· 
yalist örgiltlenmeyi ve iktidan gündem dışı bırakmak, 
Ekim Devriminin gerisinde kalanlann işi. 1917'nin 
pratik uzantılanndan biri, bu, 

İkincisi daha özel bir nokta. 19. yüzyılın ortala· 
nnda yaşadıklan halde, 1917 geleneRini günümüzde 
temsil ettiklerini iddia edenlerle ilgili. "musal sorun"u 
1917 öncesinin gözlükleri ile görüyorlar. Devrimin, 
ulusal sorunun çözümü açısından getirdiRi yeni bo· 
yuLlann hiç farkında deRilier. Böylelerine Stalin'in 
sözlerini habrlatmak gerekiyor: 

"Daha önceleri, ezilen halkların kurtuluşunun 
tek yöntemi olarak burjuva milliyetçiliti 'kabul edili,... 
dı', yanı, ulUllann bırbırlerınden ayrılmaları. kopma· 
lorı, çeşitli ulUllann emekçi halkları arolındaki düş· 
manlıklan köriikleme yöntemi. " 

"Şimdi buna yıkılmış bir efaane olarak bakmak 
gerekiyor. Ekim Devrimi'nin en önemli sonuçlarından 
biri, bu efsaneye öldüriicü bir darbe indirmiş olmcuı· 
dır. Ekim Devrimi; ezilen ulusların kurtuluşunun pro· 
leter enternasyonalist yönteminin mümkün oldulunu 
pratikte göstererek, en ayrı ulu.lom mensup işçi ve 
köylü kitlelerinin gönüııülük ve enternasyonalizm ilke· 
lerine dayalı kardeşçe birlilinin mümkün oldulunu 
pratikte gÖdererek, bu öldür icü darbeyi indirmiş· 
tir. " (J) 

Ekim Devrimi'nin getirdiei bir dieer açıklık da 
bu "efsane"nin peşinden hili koşanlarla ilgilI. 

EKIM DEVRIMI 
VE KURTULUŞ SAVAŞLARı 

"Ekim Devrimi ile sömürgelerde ve baRımlı ülke· 
lerrde kurtuluş devrimleri dönemi, bu ülkeler prole· 
lIryasının uyanış ve devrimde hegemonya dönemi 
başladı" (2) . 

Stalin, Ekim Devrimi'nin ulusal kurtuluş hareket· 
üzerindeki doerudan etkisini böyle deRerlendlri· 

yor. Bu deeerlendinnede, bir noktaya zorunlu olarak 
deeinmek gerekiyor. 

Bu nokta, Ekim IJevriml ile başlayan dönemin ir· 
delenmesinde doeacak hatalarla ilgili. Birincisi şu: 
Ekim Devrimi, ulusal kurtuluş hareketleri söz konusu 
olduRunda, bu hareketlerin proletarya hegemonyasın· 
da sosyalizme yönelme bı:ışıatb. 8ü olcıiiiI;: 

ŞIGINDA 
yarattı. Dönem ve olanaklar, tek tek bütün ülkelerde, 
kurtuluş hareketinin zorunlu olarak sosyalizme 
dönüşmesi anlamında deRerlendirilmiyor. önemli 
olan, tek tek ülkelerdeki pratik sonuçlardan çok, ge· 
nel olarak Ekim Devrimi sonucunda yaratılan olanak. 
Bu olanak, sömürge ve yan sömürge ülkelerdeki işçi 
sınıfı hareketlerine önlerindeki görevleri ve [ırsatlan 
hatırlatıyor. Gerisi, hareketin öznel gücü ve etkinliei 
ile ilgili. 

Bunun zorunlu sonucu olan bir başka nokta da· 
ha var. Bu da ulusal kurtuluş hareketi ile dimya sosya· 
Iizmi arasındaki nesnel dayanışma ve bütünleşmeye 
ilişkin. Gerek Ekim Devrimi döneminde, gerekse 
günümüzde, kurtuluş hareketinin dünya devrimci sü· 
recine katkısı, bu hareketin ,osyalist nilelili ve 

proletaryanın hegemonyası ile smırlı deeil. Proletar· 
yanın hegemonyasında ve sosyalizme yönelik olarak 
gelişmeyen kurtuluş hareketleri de nesnel olarak dün· 
ya emperyalist· kapitalist sistemine karşı bir nitelik 
taşıyor. Bu açıdan, dünya devrimci hareketinin do· 
Ral müttefiki. 

Bu ilke, Ekim Devrimi'nin hemen ertesinde s0-
mutlandı. İlk' olarak Türkiye'de, Ulusal Kurtuluş Ha· 
reketi sırasında. Bu açıdan, lnusa! Kurtuluş Savaşını 
Ekim Devrimi'nin pratik etki ve sonuçlan ile birlikte 
ele almak büyük önem taşıyor. 1919·1922 Ulusal 
Kurtuluş Savaşı, Ekim Devrimi'nin etkilerinin ve ko· 
numunun ölçüldüeü ilk laboratuarlardan biri oluyor. 

Ekim Devrimi ve sonucunda oluşan sosyalist Ü1. 
ke, burjuva nitelieini saptadıRI bir kurtuluş hareketi· 
ne yaklaşım biçimini � Ulusal Kurtuluş Hareke· 
tinde sergiledi. örnekleri şöyle: 

önce, e:erçekten sosyalist içerikli barekeUe "sos· 
yalist lafazanheı" birbirinden ayırmasını bUdi. Sosyı· 
list lafazanheın ilk örneklerinden birini, Türkiye'de· 
ki hareketi denetimine almak isteyen ve bu nedenle 
SovyeUere yalt.aklanan Enver Paşı verdi. Enver Pı· 
şa 1920 yılında Baku'da toplanan DoRu Halklan 
Kurultayı'na bir bildirge sundu. Bildirıeden bir bölüm: 

i .... Yoldaşlar, bizi ,oYnıDlrlo yd;nm."ip. /tDnI".,. 
zı emen ve bizi yair eden emperyalizm pe IuJpitalizm� 
karşı olmaktan büyü� bir mutluluk duyuyoruz. " 

..... Yoldaşlar, 8lJvaş boyunca en örwmli mevlri· 
lerden birindeydim. Emin olun ki, Almanya yanındcı 
sauaşa girmek zorunda kalmamızdan üzüntü duyuyo· 
rum. Emperyalizmden ve Alman emperyalizminden 
en az Ingiliz emperyalizminden nefret ettilim Itadar 
nefret ederim ve bütiin emperyalistlere lanet yaldm· 
nm. Çalışmadan zengin olmayı diişiinenlerin yolr edil· 
mesi gerekti'i fikrindeyim. Ben emperyalizmi bu açı· 
dan gözönüne alıyo,.um. " (3) 

Kurtuluş hareketinin başındaki Ankara hükümeti 
de Baku'ya delege yolladı. Ankara hükümeti delege. 
lerinden İbrahim Tali'nin okuduRu bildirge de "soıyı· 
list"likte Enver'den aşa�ı kalmıyordu: 

"Işte, yoldaşlar bu hareketin (Tiirlriye'ddi Ir",... 
tuluş hareketi kastediliyor) Bohda .öylendi'; gibi at· 
lo burjuvaziye dayanan bir hareket olmadılını bnıflo.. 
yan küçük Asya 'daki yakın devrimin neden vf dlten· 
leri.. rı (4) 

Bu "hızlı" bildirgelerden sonra Kurultay, her iki 
bildirgenin "samimiyeti"ni tesbit eden bir karar t&ia. 
nsını onayladı. Gerek Ankara hükümetinin burjuval· 
ye dayanan niteliRi, gerekse Enver'in "mıceracıbla" 
bu kararda vurgulandı. Ama kurtuluş hareketine des
tek kesilmedi. Kurultay biışkanı Zinovyev ,öyle di· 
yordu: 

..... bize /tarşı olon gruplan .abırla de.tdliyonız. 
Sizin de bildiginiz gibi. Sovyet hiiltümeti, Ke1fUJI Pa· 
şa 'dan de. telini e.irgemiyor. Onun yönettili harcltet· 
in bir komünist hare/tet olmadılını unutmuyonız: 
onu biliyoruz ... " (6) 

KURTULUŞ SAVAŞıNDA 
SOVYET YARDıMı 

Destekleme, sözde kalmadı. Her yanından emper· 
yalist güçler ve yardakçılan tarafından ku,lblan Tür
kiye, tek ve en büyük desteei, Devrimci Rusya'dan 
gördü. Gerek para, gerekse silah olarak. Dökümü şöy· 
le: 
SovyeUer Birliei'nin Kurtuluş Savaşı Sırasında Türki· 
ye'ye Yaptıe-ı Para Yardımı (6) 

birbirinin üzerine yıe_lan gelişmeleri an· 
"kargaşa ylUan", "kaos dönemi" gibi 

başvuruyorlar. 
bir zaman kesiti içine çok şey slkıŞI
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ayaklanışı. Tümü içiçe geçiyor, birbirini 
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kişilerin bırakbklan mirası sürdürüyorlar. 
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hızla ilerleyen ülkeler, balımsızhk· 
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Devrimi'nin getirdiklerini anlamak, vazgeçiı· vazgeçiı· vazg

DÜNYANIN GELIŞIMINI 
TÜST EDEN OLAY 

koşullannı anlamayanlar var. Günü· 
koşuııan bir yana. En çok rastlananlar, 

Devrimini anlamadıklan için günümüzü anlama· 
ilginç yanı, bunlar, Ekim Devrimi'· 

sürdürücülerine sözde en çok "sahip çıkan· 
iminin pratik sonuçlanna sırt çevirip 

ortodoksça" sahip çıkar görünmek, günümü· 
belirgin özelliklerinden biri. 
Devrimi'ne Devrimi'ne Devr sahip çıkmakla kalma· 

leştirdi�ini" iddia etti. Buna karşılık, 
Devrimi'ne hiç bir zaman sahip 

�ıkmadl. Ama, Ekim Devrimi'ne "sahip çıkanlar"la 
reddedenler bir noktada birleştiler: Ekim 

dünya devriminin izlemesi gerektiei, gerektiei, ger bu 
"tek ülkede sosyalizm" yolunun or· 

da "Sovyet halkına sayısız yıkım 
enternasyonalizmden bu nedenle 

edildi. 
noktalan hiç önemli de�il. Her ikisinin bu· 

Bunlar, Ekim Devrimi'nin uluslar?' 
ası nitelieini, yalnızca dünya devrimine yol açması· 

sınırlı görenler. Hemen ardından bir 
yol açmasa bile, Ekim Devrimi'nin 
yarattılı etkileri göremediler. 

yalnızca Troçkistler Troçkistler Troçki ve revizyonistlerle 

çok ayrı konumlarda gelişen proletarya mücadelesi 
ile ulusal kurtuluş hareketi arasında. Ekim Devrimi, 
bu aynhe-ı kapatan bir köprü. Nedeni çok açık: Ekim 
Devrimi ile, ulusal hareket, burjuva özünden sıynhp, 

proleter ve sosyalizme yönelik bir nitelik kazanıyor. 
Somu t olarak şöyle: 

Ekim Devrimi, proleter olmayanlann sosyalizme 
kazanılabilmeleri için somut bi,. örnek oluşturuyor. 
Proleter olmayan tabakalara yönelik teorik propogan· 
do, pratik bir örnekle desteee kavuşuyor. Bu anlam· 
da, proletarya mücadelesinin gelişmedie-i ülkelerdeki 
hareketin, bu harekete daha önce kesinlikle damgasını 
vuran burjuva demokrat özden sıynlarak proleter bir 
öze kavuşabilmesi olanaklan doeuyor. Ekim Devrimi 
ile birlikte, balımsız sosyalist örgütlenme ve sosyalist 
iktidar sorunu, dünyanın her yerinde gündeme geli· 
yor. Bu nedenle, dünyanın herhangi bir yerinde sos· 
yalist örgiltlenmeyi örgiltlenmeyi örgi ve iktidan gündem dışı bırakmak, 
Ekim Devriminin gerisinde gerisinde geri kalanlann işi. 1917'nin 
pratik uzantılanndan biri, bu, 

İkincisi İkincisi İkinci daha özel bir nokta. 19. yüzyılın ortala· 
nnda yaşadıklan halde, 1917 geleneRini günümüzde 
temsil ettiklerini iddia edenlerle ilgili. "musal "musal "mu sorun"u 
1917 öncesinin gözlükleri ile görüyorlar. Devrimin, 
ulusal sorunun çözümü açısından getirdiRi yeni bo· 
yuLlann hiç farkında deRilier. Böylelerine Stalin'in 
sözlerini habrlatmak gerekiyor: 

"Daha önceleri, ezilen halkların kurtuluşunun 
tek yöntemi olarak burjuva milliyetçiliti 'kabul edili,... 
dı'dı', yanı, ulUllann bırbırlerınden bırbırlerınden ayrılmaları. kopma· 
lorı, çeşitli ulUllann emekçi halkları arolındaki düş· 
manlıklan köriikleme yöntemi. " 

"Şimdi buna yıkılmış bir efaane olarak bakmak 
gerekiyor. Ekim Devrimi'nin en önemli sonuçlarından 
biri, bu efsaneye efsaneye ef öldüriicü bir darbe indirmiş olmcuı· 
dır. Ekim Devrimi; ezilen ulusların kurtuluşunun pro· 
leter enternasyonalist yönteminin mümkün oldulunu 
pratikte göstererek, en ayrı ulu.lom mensup işçi ve 
köylü kitlelerinin gönüııülük ve enternasyonalizm ilke· 
lerine dayalı kardeşçe kardeşçe kard birlilinin mümkün oldulunu 
pratikte gÖdererek, bu öldür icü darbeyi indirmiş· 
tir. " (J) 

Ekim Devrimi'nin getirdiei bir dieer açıklık da 
bu "efsane"nin peşinden hili koşanlarla ilgilI. 

EKIM DEVRIMI 
VE KURTULUŞ SAVAŞLARı 

"Ekim Devrimi ile sömürgelerde ve baRımlı ülke· 
lerrde kurtuluş devrimleri dönemi, bu ülkeler prole· 
lIryasının uyanış ve devrimde hegemonya dönemi 
başladı" (2) . 

Stalin, Ekim Devrimi'nin ulusal kurtuluş hareket· 
üzerindeki doerudan etkisini böyle deRerlendlri· 

yor. Bu deeerlendinnede, bir noktaya zorunlu olarak 
deeinmek gerekiyor. 

Bu nokta, Ekim IJevriml ile başlayan dönemin ir· 

Ekim Devrimi'nin Devrimi'nin Devr pratik 
ele almak büyük önem 
Kurtuluş Savaşı, Ekim 
numunun ölçüldüeü 

Ekim Devrimi ve 
ke, burjuva nitelieini 
ne yaklaşım biçimini 
tinde sergiledi. örnekleri 

önce, e:erçekten sosyalist 
yalist lafazanheı" birbirinden 
list lafazanheın ilk 
ki hareketi denetimine 
SovyeUere yalt.aklanan 
şa 1920 yılında Baku'da 
Kurultayı'na bir bildirge 

i .... Yoldaşlar, bizi 
zı emen ve bizi yair 
karşı olmaktan büyü� 

..... Yoldaşlar, 8lJvaş 
lerden birindeydim. 
sauaşa girmek zorunda 
rum. Emperyalizmden 
en az Ingiliz emperyalizminden 
nefret ederim ve bütiin 
nm. Çalışmadan zengin 
mesi gerekti'i fikrin
dan gözönüne alıyo,.um. 

Kurtuluş hareketinin başındaki 
de Baku'ya delege yolladı. 
lerinden İbrahim Tali'nin 
list"likte Enver'den aşa�ı 

"Işte, yoldaşlar 
tuluş hareketi kasted
lo burjuvaziye dayanan 
yan küçük Asya 'daki 
leri.. rı (4) 

Bu "hızlı" bildirgelerden sonra 
bildirgenin "samimiyeti"ni 
nsını onayladı. Gerek 
ye dayanan niteliRi, 
bu kararda vurgulandı. 
tek kesilmedi. kesilmedi. ke Kurultay 
yordu: 

..... bize /tarşı olon 
Sizin de bildiginiz gibi. 
şa 'dan de. telini e.irge
in bir komünist hare/tet 
onu biliyoruz ... " (6) 

KURTULUŞ 
SOVYET 

Destekleme, sözde 
yalist güçler ve yardakçılan 
kiye, tek ve en büyük 



ULUSAL KURTULUŞ 
Teslim Yeri ve Tarihi 

Erzurum, Eylül 1920 
Moskova, Nisan 1921 
Moskova, May-Haz. 1921 
Trabzon, Kasım 1921 
Ankara, Mayıs 1922 

Getiren 

Upmal 
Y. Kemal 
S. Ankan 
Frunze 
Aralov 

Toplam . . .  

Miktar (Rub!e) 

1 000 000 
4 000 000 
1 400 000 
1 100 000 
3 500 000 

11 000 000 

Devrimci ülkenin, ulusal kurtuluşçu Türkiye'ye 
yapbtı mali yardım, böyle. Yardım, kurtuluş hareke
tinin çeşitli dönemlerine yayılıyor. Belirli bir döneme 
sınırlı kalmıyor. Bunun anlamı şu: Ankara hükümetinin 
içeride izlediei politika ve kurtuluş hareketinin bur
juva niteliai, onunuluslararaslDlçekteki anti emperya
list ve ilerici konumunu kökünden silip atmıyor. 

Sovyetler BirHernin ulusal kurtuluş savaşı döne· 
mi Thrkiye'sine yardımlan, mali yardımlarla da kalmı
yor. Eldeki kaynaklara göre, Ankara hükümetine yapı
lan silah yardımlannın dökümü de şöyle: 

ııo.ı-. Blrli,I" ID Kurtıılu, SaVO$I Sı_Dda Türki· 
,.',. YopIItı SUah V_mı (7) 

Tap Mtaıüai 
_ nır.t 

T .. ..... ııa 

.. .
....... ... nııIOI 
idıç 
.. ...... 
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ı 500 

!Lo 000 

KURTULUŞ SAVAŞıNDA SOSYALIZM 
Para ve silah yardımı, meselenin bir yönü. Ekim 

devriminin T\irkiye'ye etkileri, daha çok başka açılar
dan önem kazanıyor. Bu, filizlenen düşüncelerle ve 
bunlann genel olarak toplumu etkilernesiyle ilgili. 

Ekim Devriminin Thrkiye'deki düşünsel akımlar 
üzerindeki etkileri hep küçümseme ile delerlendirildi. 
Şu anlamda: Türkiye'de sosyalist düşüncenin nicel 
yaygınlqması ile sosyalist hareketin ni tel etkinliAi 
birbirine kanşbnldı. Kurtuluş Savaşı sıra,s,nda, sosya
list hareketin nit�l olarak çok etkin bir gücü olma
ması, sosyalist düşüncelerin nicel yaygınhRınl örtbas 
etmek için kullanıldı. Sosyalizm, resmi ve "ilerici·res· 
ml" basın ve larihçiler tarafından 3 - 5 kişilik dar 
gruplann kurtuluş savaşı sırasındaki "hobi"lerl olarak 
gösterilmeye çalı ,ıl dı. 

En başta, olgunluRa erişmese bile sosyalist ya da 
"sol" düşünce, kurtuluş savaşı sırasında dar bır kad
roya sınırlı kalmadı. Ikincisi, sosyalist düşünce, aynı 
dönemde, yeterli bilinç düzeyinde olmasa bile ilk ta· 
,ıyıcılannın dı,ına, daha geniş kesimlere yayıldı. 
Ekim Devrimi'nin yaydıeı dalgalar, çok geniş kesim
leri, dolaylı yoldan etkiledi. Şetik Hüsnü, bunu şöy· 

. le anlatıyor: 

"Emperyalizme boyun eAmemek, asa/aklar .alta

natına karşı ayak/anmak, boş inançlardan, gelenekler

den güç alan padişahıarın, holifelerin büyüıünü yık

mak, maddi kuvvetlere karşı ülkü gücü ile galip geline
bileceAine inanmak ... Hep Ekim Devriminin bize aşı

ladı'ı düşüncelerdir. Hiç kuşku.uz, bunlar zorla bize 
kabul ettirmi, delildir. Halk, kurtuluş mücadele.in· 
deki h'zımuı, devrim aşk,mızı bu kaynaktan aldığı· 
mlZ,n farkında olmamıştır bile. Bu dü,ünceler, bu 
duygular .anki .oluduğumuz hauada, Ültüne oturdu· 
Aumuz toprakta uçufuyor/ardı. Inıanla dolu Dün· 

yanın ü.tünde bir toplumu ilgilendiren devrimin etki 

yansınuJll daha başka türlü olamazdı. Ve doğal bir ,e· 

kilde biz onların içimizden doğduğu, kendi uarlılımı· 

zın ürünü olduAu duygusuna uardık, Bunda biilbütün 

yanılmıyorduk. Fakat, bilincimizin derinliklerinde 

cidden var olan bu tür elilimleri ortaya çıkaran. onla· 

ra hareket yeteneAi veren. 7 Kasım (Ekim) Devrimi'

nin mucizesi oldu. " (8) 

Bu sözler, Ekim Devrimi'nin ve sosyalist düşün. 
cenin nicel ve doRrudan etkisini çok gtizel anlatıyor. 
Önemli olan, Ekim Devrimi'nin, sosyalist düşüncenin 
tohumlanm daha geniş biçimde topluma saçması ka· 
dar, sosyalizme karşı burjuva devrimcilerine bile Kur
tuluş; sırasında bir direnç ve mücadele azmi verebil
mesi. 

Enternasyonal yöneticilerinden Pavloviç, Ekim 
Devrimi ile birlikte "DoRunun devrimci basiller tara
rından bulandınlması"ndan (9) söz ediyor. Türkiye'
deki durumu da böyle deRerlendinnek gerekiyor. 

Türkiye burjuvazisi, "devrimci basilleri" ve "bu
landırdıklan ortamı", "ilerici tarihçilerin tersine, hiç 
bir zaman küçümsemedi. Kurtuluş Savaşı ile birlikte, 
tedbirlerini almaya başladı. örnekleri şöyle: 

önce, Türkiye burjuvazisinin, kurtuluş savaşı sı
rasında dışanda Sovyetler ile içeride sosyalistler ile 
olan ilişkilerini, kesinlikle "dış yardım aJmak için 

SovyeUerle dostluk" gibi dar bir çerçeve içinde gör
memek gelikiyor. Ankara hükümetinin Baku Kurul· 
tayı'na resmi delege göndennesinin, "yardım almak 
içindostluk" politikasını çok aşan yönleri var. 

Bunlardan birincisi ve daha az önemlisi, Türkiye 
burjuvazisinin iç kavgalan ile ilgili. Ankara hükümeti
nin rakibi İttihatçılann ve Enver'in önce Radek'le 
sonra da Enternasyonal'le ilişki kurmalan, Ankara hü
kümetini "markaj"a zorluyor. Enver'i ve Ittihatçılan 
mil'tke etmek için Baku'ya Ankara'dan resmi bir dele
gasyon yollanıyor. 

İkincisi ve daha çok önemlisi ise sosyalistlerin 
"markajı" ile ilgili. 1920, Bakı,ı Kurultayı'ndu en bü· 
yük çoRuniuRu 235 delege ile 'I\irkler oluşturuyor. 
Bunlann büyük çoRunluau, Ankara hükümetinin ve 
ıngilizlerin engellemelerine raamen, Enternasyonal 
temsilciıeri taraCından Anadolu'dan seçilen "gayn res
mi" delegeler. Ankara hükümeti, meydanı İttlhatçıla
ra ve bu "devrimci basillere" bırakmama düşüncesi 
Ile Baku 'ya gidiyor. Hem de en hızlı anti· kapitalist bII
dirgelerden biri Ile. 

Markaj, Baku'da başlayıp Anadolu'da sürüyor. 
İlki, "Yeşil Ordu" üzerinde. Burjuvazi ıçın "Yeşıl Or-

du"nun korkutucu yanı, başındakiler deail. Asıl kor
kutucu yanı ikili. Birincisi, Yeşil Ordu'nun tabanında 
çalışan sosyalistlerin verdi�i korku. Bunlann, etki ala
nını artırmalanndan korkuluyor. İkincisi ise Ye"iI 
Ordu'nun, Ankara hükümetinin yakın denetiminin 
dışında oluşu ve milis niteliei taşıması. Burjuvaziyi 
bu nitelikler korkuluyor. Bunun dışında Çerkez 
Etem 'in ve benzerlerinin sosyalizmle ilgileri yok. 

Sonuçta, "markaj" yöntemleri birbirini izliyor. 
Ankara hükümetinin dışında sosyaJist bır aJtematifin 
olgunla,f7I(J" olasılıklan karşısında, milislerin ve par· 
tilerin "devlet tekeline" alınması yolu seçiliyor. Ye. 
şii Ordu'ya, polislerle birlikte Ankara hükümetinin 
mutemet adamlan sokuluyor. Sovyetler BiriiRi'nden 
yardım aJabilmekten çok, sosyaJist hareketi devlet te
keHne alma amacına yönelik olarak "'rurkiye Komü
nist Partisi" kurduruluyor. Yine Ankara hükümetinin 
mutemet adamlanyla. 

Ancak, bütün bu tecrit ve "markaj" yöntemlerine 
raRmen, sosyalist ve sosyaJizme yönelik "gayn res· 
mi" düşüncelerin çemberi yardılt dönemJer olabili
yor. Bu durumda burjuvazi tehdit, sindlnne ve LaIft· 
ye yöntemlerini uyguluyor. Çerkez Elem'in, ki,ililin
den baeımsız olarak, ordusunun örgütleniş biçimi ile 
oluşturduRu tehlike, Çerkez Etem'in tasfiyesi ile .ona 
erdiriliyor. Meclis'in Mustafa Kemal'in isteklerine ay
kın olarak ıçişleri Bakanhaı'na getirdiRi sosyalist eRi
Iimli Nazım Bey'in bakanhlı, daha sonra tasfiye edi
len Çerkez Etem'in tehditleri sonucunda gerçekleşe· 
miyor. Fiili planlayıcılannın kim olduRu kesin bilin
memekle birlikte, gerek lttihatçılann, gerekse Ankara 
hükümetinin çıkarlanna uygun olarak MustaCa Sup
hi ve çevresi "ortadan kaJdınhyor." 

SON SÖZ 

, Bütün bunlar, iki gerçeRi kanıtlıyor. Birincisi şu: 
Kurtuluş savaşı döneminde, gerek düşünce gerekse ör
güt düzeyinde niteliksel bir olgunluRa kavu,mau bile, 
Ekim Devrimi'nin de etkileri sonucunda yıyglOlqan 
sosyalist yönetim, Türkiye burjuvazisi için ciddi bir 
tehlike oluşturdu. Burjuvazi bu tehlikeyi, gereken cid
diyetle ele a1dl. 

İkinci nokta ise şöyle: İktidardaki burjuvazi, ol
gunlaşmamış hareket karşısında her zaman politik 
avantajlara sahıp. Bu avantajlar, iktidann sallacblı 
olanakJardan ve deneyimden kaynaklanıyor. Bir de, 
dış emperyalist güçlerle sürdürülen diraek telMllndan. 
Bu olanaklar,burjuvazininolgunlqmımaş ve deneyım· 
siz bir harekete ve "olgunlaşamayan sosyalist"leN 
karşı geniş bir manevra alanı içinde ç�şitli oyunlar 
tezgahlayabilmesini saAlıyor. . 

Türkiye burjuvazisi, bu açıdan geçmişten bu ya· 
na başanh bir sınav verdi. Başta sözü edilen "kargaş.a 
yıllan" burjuvaziye' de deneyim kazandırdı. 1923'den 
itibaren Ti.i.rkiye'yi sot hareket karşısında ustaca yöne
ten burjuva kadrolar, "kargaşa" yıllannda burjuvaziy
le, emperyaJizmle temas halinde büyüdiller. Sonra, 
Kurtuluş Savaşı sırasında daha da olgunlaşblar. Bu 
kadro Türkiye'yi 1940'Iara kadar getirdi. Burjuvazi. 
nin bugünkü kadrolan, mirası sürdünneye çalışıyor
lar. 

Ancak, unutulmaması gereken çok önernH bir 
başka nokta daha var. Ekim Devrimi, çaRın nereye 
yöneldialni belirledi. 1917'den bu yana gerek dünya
da, gerekse Türkiye'de bu yolda önemli adımlar atıl· 
dı. Dünya emperyalist-kapitalist sisteminin gerilemesi 
ile birlikte, Türkiye kapitalizmi de geriledi. Buna kar
şılık, sosyalist hareket olgunlaşma yolunda büyük 
adımlar attı. Bu nedenle burjuvazi, eski manevra ve 
oyun alanına sahip deei!. Burjuvazinin alanı giderek 
daralıyor. Buna karşılık, olgunlaşan hareketin etki 
alanı genişliyor. 

Ekim devriminin açtıRı çaRdaki 59 yıllık birikim, 
Ttirkiye burjuvazisini de giderek köşeye ııkışbnyor. 

( 1 )  Marxizm-Leninism On Proletarian Inlernationa· 
lism, Progress Publishers S: 429 

(2) Aynı eser s: 430 

(3) Baku: Birinci Doau H3.lklan Kurultayı, Koral yay. 
S: 119 · 123 

(4) Aynı eser 

(5) aynı eser S: 49 

(6-7) Kurtuluş Savaşının Mali Kaynaktan, Alptekin 
MüderrisoRlu, Mal. Bak. 50. Yıı Yayınlan S: 546-
549 

(8) Şefik Hüsnü, Türkiye'de Sınıflar S: 299 

(9) Baku: Birinci Doau HaJklan Kurultayı S: 158 
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sosyalist düşüncenin nicel 

hareketin ni tel etkinliAi 
Savaşı sıra,s,nda, sosya

etkin bir gücü olma
yaygınhRınl örtbas 

resmi ve "ilerici·res· 
tarafından 3 - 5 kişilik dar 

ındaki "hobi"lerl olarak 

erişmese bile sosyalist ya da 
sırasında dar bır kad

sosyalist düşünce, aynı 
bilinç düzeyinde olmasa bile ilk ta· 

tohumlanm daha geniş biçimde topluma saçması ka· 
dar, sosyalizme karşı burjuva devrimcilerine bile Kur
tuluş; sırasında bir direnç ve mücadele azmi verebil
mesi. 

Enternasyonal yöneticilerinden Pavloviç, Ekim 
Devrimi ile birlikte "DoRunun devrimci basiller tara
rından bulandınlması"ndan (9) söz ediyor. Türkiye'
deki durumu da böyle deRerlendinnek gerekiyor. 

Türkiye burjuvazisi, "devrimci basilleri" ve "bu
landırdıklan ortamı", "ilerici tarihçilerin tersine, hiç 
bir zaman küçümsemedi. Kurtuluş Savaşı ile birlikte, 
tedbirlerini almaya başladı. örnekleri başladı. örnekleri şöyle: şöyle: 

önce, Türkiye burjuvazisinin, kurtuluş savaşı sı
rasında dışanda Sovyetler ile içeride sosyalistler ile 
olan ilişkilerini, kesinlikle "dış yardım aJmak için 

SovyeUerle dostluk" gibi dar bir çerçeve içinde gör
memek gelikiyor. Ankara hükümetinin Baku Kurul· 
tayı'na resmi delege göndennesinin, "yardım almak 
içindostluk" politikasını çok aşan yönleri var. 

Bunlardan birincisi ve daha az önemlisi, Türkiye 
burjuvazisinin iç kavgalan ile ilgili. Ankara hükümeti
nin rakibi İttihatçılann ve Enver'in önce Radek'le 
sonra da Enternasyonal'le ilişki kurmalan, Ankara hü
kümetini "markaj"a zorluyor. Enver'i ve Ittihatçılan 
mil'tke etmek için Baku'ya Ankara'dan resmi bir dele
gasyon yollanıyor. 

İkincisi ve daha çok önemlisi önemlisi önemli ise sosyalistlerin 
"markajı" ile ilgili. 1920, Bakı,ı Kurultayı'ndu en bü· 
yük çoRuniuRu 235 delege ile 'I\irkler oluşturuyor. 
Bunlann büyük çoRunluau, Ankara hükümetinin ve 
ıngilizlerin engellemelerine raamen, Enternasyonal 
temsilciıeri taraCından Anadolu'dan seçilen "gayn res
mi" delegeler. Ankara hükümeti, meydanı İttlhatçıla
ra ve bu "devrimci basillere" bırakmama düşüncesi 

hi ve çevresi "ortadan kaJdınhyor." 

SON SÖZ 

, Bütün bunlar, iki gerçeRi kanıtlıyor. Birincisi şu: 
Kurtuluş savaşı döneminde, gerek düşünce 
güt düzeyinde niteliksel bir olgunluRa 
Ekim Devrimi'nin de etkileri sonucunda 
sosyalist yönetim, Türkiye burjuvazisi 
tehlike oluşturdu. Burjuvazi bu tehlikeyi, gereken 
diyetle ele a1dl. 

İkinci nokta ise şöyle: İktidardaki 
gunlaşmamış hareket karşısında 
avantajlara sahıp. Bu avantajlar, 
olanakJardan ve deneyimden kaynaklanıyor. 
dış emperyalist güçlerle sürdürülen 
Bu olanaklar,burjuvazininolgunlqmımaş 
siz bir harekete ve "olgunlaşamayan 
karşı geniş bir manevra alanı içinde ç�şitli 
tezgahlayabilmesini saAlıyor. 

Türkiye burjuvazisi, bu açıdan 
na başanh bir sınav verdi. Başta sözü 
yıllan" burjuvaziye' de deneyim kazandırdı. 
itibaren Ti.i.rkiye'yi sot hareket karşısı
ten burjuva kadrolar, "kargaşa" yıllannda 
le, emperyaJizmle temas halinde 
Kurtuluş Savaşı sırasında daha da 
kadro Türkiye'yi 1940'Iara kadar 
nin bugünkü kadrolan, mirası sürdünneye 
lar. 

Ancak, unutulmaması gereken 
başka nokta daha var. Ekim Devrimi, 
yöneldialni belirledi. 1917'den bu 
da, gerekse Türkiye'de bu yolda önemli 
dı. Dünya emperyalist-kapitalist sist
ile birlikte, Türkiye kapitalizmi de 
şılık, sosyalist hareket olgunlaşma yolunda 
adımlar attı. Bu nedenle burjuvazi, 
oyun alanına sahip deei!. Burjuvazi
daralıyor. Buna karşılık, olgunlaşan 
alanı genişliyor. 

Ekim devriminin açtıRı çaRdaki 
Ttirkiye burjuvazisini de giderek köşeye ııkışbnyor. 

( 1 )  Marxizm-Leninism On Proletarian 
lism, Progress Publishers S: 429 

(2) Aynı eser s: 430 

(3) Baku: Birinci Doau H3.lklan Kurultayı, Koral 
S: 119 S: 119 · 123 123 

(4) Aynı eser 

(5) aynı eser S: 49 

(6-7) Kurtuluş Savaşının Mali Kaynaktan, 
MüderrisoRlu, Mal. Bak. 50. Yıı 
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Türkiye Işçi Partisi 4. Bölge 
Temsilcileri Toplantısı geçtiğimiz 
hafta Pazar günü ızmir'de yapıldı. 

Toplantıya, Antalya, Denizli, Iz· 
mir, Manisa, Muğla ve Uşak parti 
örgütleri katıldılar. Toplantı, Ge· 
nel Sekreter Nihat Sargın'ın güncel 
politik olaylara değinen konuşma· 
si ile açıldı. Sargm konuşmasında, 
DISK'leki son gelişmelere ve Kon· 
federasyon'u" gecenlerde topla· 
nan olağanüstü kongresine de de· 
ğindi. Sargın, bu konuda özetle 
şunları söyledi: 

"Partimizin muhtelif bildiri ve beyan· 
larında yinelendiği üzere son zamanlar
da DISK ve ona bağlı sendikaların üst 
yönetiminden, sosyalistlerin tasfiyesi işi
ne hız verilmiştir. Ve Konfederasyon, 
kuruluş ilke ve amaçlarından giderek 
uzaklaşıp adım adım ivme kazanan bir 
süreç içinde sağa kaymaktadır." 

CHP'LlLEŞTIRME VE TASFIYE 

Işçi ile sendikası arasındaki asıl bağı 
oluşturan, tabanındaki en bilinçli, cesur 
üyelerinden azımsanmayacak bir bölüğü· 
nün fabrikalardan atılmasına ve işçiler 
arasından koparılmasına yol açan son di
reniş eyleminden sonra yapılan olağan
üstü genel kurul toplantısı, bu üyelerine 
destek fonu sağlamak yönünde karar 
alırken, diğer yandan da yapılan tüzük 
değişiklikleriyle bölge temsijcilikleri ko
nusunda yeni ilkeler getirmiş bunların 
genel kurulun tabii üyeleri olmasını ka
bul etmiştir. Böylece, şimdiye kadarki 
kongrelerde sayısal olarak en büyük ağır. 
Iığı taşıyan Maden.lş, başında CHP mil
letvekili BaştUrk'ün bulunduğu Genel
IŞ'in arkasında son kongrede zaten ikin
ci sıraya itilmişken, yapılan tüzük deği
,ikliği bu durumu daha da perçiniemiş 

bulunuyor. DISK'in çok 
sonra, yakınlarda konfederasyona katı· 
lan diğer CHP'li yöneticilerin ağırlıkta 
olduğu sendika yönetimleri de eklenince 
durum daha bir açıklık k.azanmıkUldır." 

SARGIN : 
• • 

S O SYALISTLERIN 
TABANLARINA 

• •  

KARŞI GOREV VE 
S O RUMLULUKLARl 
VARDıR 

"Başta belirttiğimiz üzere bununla da 
yetinilmemiştir. Kuruluşundan bu yana 
ilk üyeleri olarak, OISK'i" kitlelerde ya
rattığı imajın gerçekleşmesine birinci 
derecede katkıları olan sosyalist sendika
cılar çeşitli yollarla yönetimden uzak
laştınlmakta, bu mümkün olmadığında 
sendika olarak OISK'i" dışına itilmekte, 
veya, kişiler olarak. ihraç yoluna gidil
rnekıedir." 

P.L'KUK D I Ş I  UYGULAMALAR 

"Bu yapılanlarda o kadar gözü kara 
davranılmaktadır ki, artık her türlü hu
kuk, adalet, insaf ölçüleri bir yana bıra
kılmıştır; iktidarı mahkeme kararlarını 
tanımamakla suçlayanlar, yasa tanımaz
Iıkta geri kalmayarak, mahkeme kararla
rını hiçe saymaktadıriar." 

"Son olağanüstü genel kurula DlsK'
in bir üyesi olarak Sosyal-Iş delegeleri
nin katılması engellenmiş; yetkili mah
kemenin bu yolda verdiği karar genel 
kurulun iptaline yol açacak hukuki so
runkır doğurabileceği biline biline dik
kate alınmamıştır." 

" Turizm-Iş'te olup bitenler ise herke
sin gözü önündedir. Aynı tasfiye neden
leri ile sendika içinde koparılan ihtilafa 

güya yukardan müdahale edip bir kongre 
kararı verilmiş; bu süre içinde lokal tem
silciliklerinin ve bunların seçeceği ger· 
çek genel kurul üyeıerinin seçimine im
kan olmadığı bilindiği halde yalnız dire
nişler sırasında hatırlanan "tabanın söz 
ve karar sahibi olması ilkesi" bir yana 
bınlolıp atanmış üyelerle ve onların da 
ancak kısmen bulunduğu sözUm ona bir 
kongre yapılmıştır. Kongreden sonra 
başkanlığa gelen kişinin daha adının 
açıklandığı gün arkasından bir sürü söy
lentinin de birden ortaya çıkması her
halde bir raslantı değildir." 

"Petrol-Kimya Iş sendikasında ise, 
DISK üst yönetimi birleştirme kararı 
uyarıncı, yönetimin başına getirilen ve 
aynı karara göre yürütme kurulunda çu
ğunlukUl olanların, birleştirme sırasında 
sosyalistlerin ağırlıkta olduğu sendika
dan kurullara Seçilenleri birer bahane ile 
ve tarn;amen tüzük dışı olarak sendika-

SOSYALISTLER ŞIMDIYE KADAR ILERIcI SENDIKAL HARE· 
KETIN BIRLIGINI VEBüTüNLüGüNÜ KORUMAK IçiN ELLE
RINDEN GELENI YAPTıLAR. BU UGURDA, TABANDAN GELEN 
"NE BiçiM YöNETICILERIN ELLERINE TESLIM EDI LIYORUZ" 
ENDI ŞELERINi, UYARı VE BASKıLARı GöGüSLEDILER; DisK 
IçiNDE, DIsK'IN KURULUŞ iLKE VE AMAÇLARı DOGRULTU
SUNDA MüCADELE VERDILER VE VERMEKTELER. 

dan ihraca kalkışması gözler önündedir. 
Bu konuda alınan mahkeme kararı da 
hiçe sayılmış, bu üyeler ancak "kra" 
marifetiyle toplantı salonuna girebiimiş. 
lerdrr." 

TASFIYE, SOSY ALISTLERI 
HEDEF ALıYOR 

';'Sosyalistler şimdiye kadar ilerici 
sendikal hareketin birliğini ve bütünlüğü· 
nü korumak için ellerinden geleni yap
tılar. Bu uğurda tabandan gelen 'ne bi
çim yöneticilerin ellerine teslim edili
yoruz' endişelerini, uyarı ve baskıları 
göğüslediler, DISK içinde DISK'in kuru
luş ilke ve amaçları doğrultusunda mü
cadele verdiler ve vermekteler. Böylece 
bir süre önce ortaya atılan SISK hika
yelerinin ne büyük bir aldatmaca oldu· 
ğu açıkça ortaya çıktı; bir yandan da 
OISK üst yönetiminin bugünkü konum 
ve tutumları artık herkesin görüp an la
yabileceği açıklıkta kanıtlarla gözler Önü
ne serildL" 

"Bugün ise yeni bir yalan sosyalistle
rin ve özellikle Partimizin karşısına di
kilmeğe, böylece olup bitenler ters yüz 
edilerek gözlerden kaçırılmaya çalışılı
yor. Güya TIP'ıııer DISK'i el. geçirme· 
ye çalışıyorlarmış, bu mümkün olmayın
ca da kızıp köpürüyorlarmış. Iddia ile 
ilgili gerçekleri ortaya sermeden önce 
duruma bir bakalım: TIP'liIer niye 
DISK'i ele geçirmeye çalışsın; DISK da· 
ha kuruluş yıllarında, o zamanki TIP'in 
imajı ile bütünleşmiş olduğu içindir ki 
bugünkü duruma gelebilmiş işçi sınıfı
nın ilerici sendikal örgütü olarak. yerini 
alabilmiştir. Eski durumu bir yana bıra
kalım; tabandaki Tlp'li veya sempatizan 
bilinçli işçi kitlelerini de bir yana bıra. 
kalım; bugünkü TIp daha kurulduğu sıra
da DISK üst yönetiminde azımsanmaya
cak bir ağırlığa sahip olmuştu. Bilinçli 

sosyalist işçi ve sendika yöneticilerinin 
TIp kurucuları ar.ısına katılmasıyı .. 
daha. kurulduğu günde OISK'te, bir TIp 
üyesi başkan vekili, bir yWiitme kurulu 
uyesı _dı; genel yjIIIolim kurulu da 
i •. DI,.r sendfko y&nefirnıe.ftıcfô ıle 
rum farklı değildi. Bugün bu arbcbşla· 
rımız adım adım DISK'ten kopmı du
rumuna. getirilmişlerdir. DISK'i Tlp'lik
rin ele geçirmesi değil, tam tersine bi· 
linçli, sosyalist yöneticilerin, TIP'l ilerin 
DISK'ten tasfiyesidir söz konusu olan; 
gerçek durum budur. Ve bütün bun"'r, 
tabanın "söz ve karar"ına rağmen, ye ta· 
bana karşı gerçekleştirilmeye çalışıı· 
maktadır." 

HERŞEYIN SıNıRı VARDıR 

Uzun sözler, yanıtlv gereksiz. Olup 
bitenler ortadadır. Herkesin gözü önün· 
de cerey.m etmektedir; şu veya bu ne
denle bunu bir "sis perdesi" arkasındi 
gizlerne aracı olarak görev görme duru· 
munda bulunanlar ise aldanmasınlar; sıra 
ergeç kendilerine de gelecektir. Görev
leri sona erdiğinde kendilerini "sıkıımı, 
bir limon gibi" kapının eşiğinde bu .... 
caklardır. Bunun ilk işaretleri de bugün
den belirmeye başlamıştır." 

"Işçi sınıfımızın ilerici sendikal hare
ketinin birliğine, bütiintüğÜfte bunun 
için elden gelen çabayı, uğuşı, göster
meye evet... Ama herşeyin bir sınırı YM
dır. Sosyalistlerin de tabanlarına, kitlele
rine karşı yüklendikleri ıörevler, sorum
luluklar vardır; hareketin birlik ve bütün
lüğü uğruna bundan kaçınımular; h.ı. 
reketin çıkış ilkeleri dojruhusunda asıl 
birlik ve bütünlüğü olup bitenlerin bütün 
çıplaklığı ile gözler önüne serilmesiyle, 
herkesin bunların bilincine erip düzeltil· 
mesi için ortak hareket noktalarının bu
lunmasıyla sağlanır; Buıün yapılmakta 
olan da budur." 
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ilk üyeleri olarak, OISK'i" kitlelerde ya
rattığı imajın gerçekleşmesine birinci 
derecede katkıları olan sosyalist sendika
cılar çeşitli yollarla yönetimden uzak
laştınlmakta, bu mümkün olmadığında 
sendika olarak OISK'i" dışına itilmekte, 
veya, kişiler olarak. ihraç yoluna gidil
rnekıedir." 

P.L'KUK P.L'KUK P.L D I Ş I  UYGULAMALAR 

"Bu yapılanlarda o kadar gözü kara 
davranılmaktadır davranılmaktadır davr ki, artık her türlü hu
kuk, adalet, insaf ölçüleri bir yana bıra
kılmıştır; iktidarı mahkeme kararlarını 
tanımamakla suçlayanlar, yasa tanımaz
Iıkta geri kalmayarak, mahkeme kararla
rını hiçe saymaktadıriar." 

"Son olağanüstü genel kurula DlsK'
in bir üyesi olarak Sosyal-Iş delegeleri
nin katılması engellenmiş; yetkili mah
kemenin bu yolda verdiği karar genel 
kurulun iptaline yol açacak hukuki so
runkır doğurabileceği biline biline dik
kate alınmamıştır." 

" Turizm-Iş'te Turizm-Iş'te Turizm-Iş't olup bitenler ise herke
sin gözü önündedir. Aynı tasfiye neden
leri ile sendika içinde koparılan ihtilafa 

güya yukardan müdahale edip bir kongre 
kararı verilmiş; bu süre içinde lokal tem
silciliklerinin ve bunların seçeceği ger· 
çek genel kurul üyeıerinin seçimine im
kan olmadığı bilindiği halde yalnız dire
nişler sırasında hatırlanan "tabanın söz 
ve karar sahibi olması ilkesi" bir yana 
bınlolıp atanmış üyelerle ve onların da 
ancak kısmen bulunduğu sözUm ona bir 
kongre yapılmıştır. Kongreden sonra 
başkanlığa gelen kişinin daha adının 
açıklandığı gün arkasından bir sürü söy
lentinin de birden ortaya çıkması her
halde bir raslantı değildir." 

"Petrol-Kimya Iş sendikasında ise, 
DISK üst yönetimi birleştirme kararı 
uyarıncı, yönetimin başına getirilen ve 
aynı karara göre yürütme kurulunda çu
ğunlukUl olanların, birleştirme sırasında 
sosyalistlerin ağırlıkta olduğu sendika

SOSYALISTLER ŞIMDIYE KADAR ILERIcI 
KETIN BIRLIGINI VEBüTüNLüGüNÜ KORUMAK 
RINDEN GELENI YAPTıLAR. BU UGURDA, 
"NE BiçiM YöNETICILERIN ELLERINE TESLIM 
ENDI ŞELERINi, UYARı VE BASKıLARı BASKıLARı BASKıL GöGü
IçiNDE, DIsK'IN KURULUŞ iLKE VE AMAÇLARı 
SUNDA MüCADELE VERDILER VE VERMEKTELER. 

dan ihraca kalkışması gözler önündedir. 
Bu konuda alınan mahkeme kararı da 
hiçe sayılmış, bu üyeler ancak "kra" 
marifetiyle toplantı salonuna girebiimiş. 
lerdrr." 
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';'Sosyalistler ';'Sosyalistler '; şimdiye kadar ilerici 
sendikal hareketin birliğini ve bütünlüğü· 
nü korumak için ellerinden geleni yap
tılar. Bu uğurda tabandan gelen 'ne bi
çim yöneticilerin ellerine teslim edili
yoruz' endişelerini, uyarı ve baskıları 
göğüslediler, DISK içinde DISK'in kuru
luş ilke ve amaçları doğrultusunda mü
cadele verdiler ve vermekteler. Böylece 
bir süre önce ortaya atılan SISK hika
yelerinin ne büyük bir aldatmaca oldu· 
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"Bugün ise yeni bir yalan sosyalistle
rin ve özellikle Partimizin karşısına di
kilmeğe, böylece olup bitenler ters yüz 
edilerek gözlerden kaçırılmaya çalışılı
yor. Güya TIP'ıııer DISK'i el. geçirme· 
ye çalışıyorlarmış, bu mümkün olmayın
ca da kızıp köpürüyorlarmış. Iddia ile 
ilgili gerçekleri ortaya sermeden önce 
duruma bir bakalım: TIP'liIer niye 
DISK'i ele geçirmeye çalışsın; DISK da· 
ha kuruluş yıllarında, o zamanki TIP'in 
imajı ile bütünleşmiş olduğu içindir ki 
bugünkü duruma gelebilmiş işçi sınıfı
nın ilerici sendikal örgütü olarak. yerini 
alabilmiştir. Eski durumu bir yana bıra
kalım; tabandaki Tlp'li veya sempatizan 
bilinçli işçi kitlelerini de bir yana bıra. 
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