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GoşİST ZORBALIK DÖNEMİ 
GEÇENLERDE ODTÜ'DE DÜZENLENDICI SöYLENEN 

"FILISTIN HALKıYLA DAYANIŞMA GECESI"NE TÜRKIYE 
ıŞÇı PARTISI ÜYESI RAHMI SALTUK'UN KATıLMAYıŞI, 
ODTÜ'DE ÇÖREKLENEN BIR AVUÇ GOŞIST TARAFINDAN 
TIP DÜŞMANLıCı YAP/t1AK ıÇIN KULLANıLıYOR. ISMI 
ILAN EDILDICI HALDE CEM KARACA'NIN VE ENGELLE
MELER NEDENIYLE FILISTINLILERIN DE KATıLMADıCı 
"NE AMERIKA NE RUSYA" GECESI, TIP DÜŞMANLıCı ıÇIN 
BIR VESILE SAYıLıYOR. 

TIP KENDI EYLEMLERININ VE ÜYELERININ TOPLUM
SAL EYLEMLERININ GÜVENLICINI SACLAYABILECEK 
DURUMDADıR. GOŞtST ZORBALICIN GÜCü, TlP'IN GÜCÜ
NÜN ÇOK GERISINDE KALDı' 

Parti tabelası asıp,kendilerini parti 
saymayanlar veya ikinci sınıf parti olma
yı kabul edenler bulunabilir. Türkiye'de 
böylelerinin örnekleri çok. Ama Türkiye 
Işçi Partisi'ni bu duruma getinneye kim· 
senin gücü yebniyor. TiP, Türkiye Işçi 
sınırının partisi olmanın bilinci ve so· 
rumJuluRu ile hareket ediyor. TIP'in 
Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı tarafın· 
dan düzenlenen "Filistin Halkıyla Daya· 
nışma HaHasl" ile ilgili tutumu böyle ol
du. 

Türkiye Işçi Partisi her zaman Filis
tin hallanın kurtuluş mücadelesinin ya· 
nında oldu. Bütün yayınlannda bunu be
lirtti. En son olaral: 9 Ekim 1976 tari· 
hinde Ankara'da yapılan lı Temsilcileri 
toplantısının açış konuşmasında Genel 
Başkan Behice Boran "her halükarda 
dünyanın tüm ilerici-demokratik, sosya· 
list güçlerinin ve devletlerinin saCı, Fi· 
Iistin halkı ve onun ulusal ve toplumsal 
kurtulu, davası yanındadır" dedi. (Par
timiz Görev Başındadır, TİP Yayınları 
Sayı ll, sayfa 30). Filistin halkının kur· 
tulu, davasını her zaman desteklemiş 
olan ve destekleyen Ttp, Filistin Halkıy
la Dayanışma Hart.a.s.ı dolayısıyle yapıla
cak açık oturuma katılma çaRnsLDI red
detti. 

TMGT, üç "açık oturum" düzenleme 
iddiasıyle ortaya çıktı. Birincisinde par
lamentoda "grubu" olan dört parti söz
cüsü, AP'den Kimran Inan, CHP'den 
Haluk Ulman, MSP'den Şevket Kazan, 
DP'den özer ölçmen ça�nlacaktı. Ikin
cisinde Ahmet Yıldız, Ali Sinnen ve 
Cengiz Çandar davetli idi. Uçüncüsünde 
ise "sosyalist partilerin" temsilcileri ko
nuşacaktı. Türkiye Işçi Partisi'nin böyle 
bir maskarahRa ve üstelik kendilerini 
devrimci sayanlann düzenledikleri bir 
maskaralı�a "evet" demesi mümkün de
Rildi. Türkiye Işçi Partisi, demokratik 
örJÜtlerin kongrelerine yapılan çaRnlan 
kabul edip kLtıhyor. Hiç bir demokralik 
kitle örgüUinün toplantısına kimlerin 
ça�rılacaeı TIP'i ilgilendirmiyor. Fakat 
"Filistin Halkıyla Dayanışma" toplantı
Iannda burjuva partilerine öncelik veril· 

mesini ve bunlann desLeeinden yarar u
mu lmasını anlamakta güçlük çekiyor. 
Ust.elik partileri sınınandınna girişimle
rini ve partisizlik adı aıtında burjuvazi
nin görüşlerini dile getirenlere prim ve
rilmesini reddediyor. Bunlan reddetme
yenler var. Reddetmeyenler parti tabela· 
sıyle çıkmakla birlikte kendilerinin parti 
olduktanna ınanmayanlar. 

Türkiye ışçi Partisi, tıpkı bir gazete· 
de "SOL Kendisini Anlatıyor" başlıeıyla 
teCrin edilen bir komediye katJlmadıel 
gibi, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatl'nın 
düzenledi ei açık oluruma katılmayı da 
reddetti. Parlamentoda "grubu" olan 
burjuva partileri de TMGT yöneticilerin
den daha gerçekçi olduklannı gösterdi
ler. SunJarla ilgili olarak düzenlenen 
açık olurum iptal edildi. 

Türkiye'de işçi sınıfı hareketini anla
mayanlar, partinin ne demek oldulunu 
bir türlü kavrayanıayanlar, TIP'i sürekli 
olarak "ciddiye almadıklarını" açıkla
yanlar TİP'in katılmay�ının "büyük 
önemi" üzerine bol bol konuşup tezvirat 
yaptılar. Bu tezvirat Ankara'da da de
vam etti. Bunlaraşunu hatırlatmak gere
kir: TİP ve TIP üyeleri katı1madl� za
man toplantı düzenleyemiyorsanız, yap
tıRınız toplantılannlZdan kendiniz de 
hoşnut olmuyors&nlZ, sonra da bol bol 
dövünüyors&nlZ, biraz ciddi olun. Biraz 
tutarlı ollın. 

Bu sözler Ankara'daki gelişmelerle il
gili. Orta DoRu Teknik üniversitesi'nin 
ilan tahtaJanna asılan bir bildiride şunlar 
yazılı: "Herkesin bildi ei gibi ODTU'de 
Güz Dönemi ŞenliRi adı altında bir kon· 
ser düzenlendi. Bu ODTU'de verilen de
mokratik üniversite mücadelesinin bir 
parçasıydı. önce olaylan anlatmak1a 
başlayalım. Organizasyonda Rahmi Sal
tuk'la anlaşıldı. Ancak son gün 'UtP'in 
verdiRi kararla Parti disiplini gerekçesiy
le konsere çıkamayacaRınl bildirdi. Biz 
öerenci temsilcisi olarak TiP ve Rahmi 
Saltuk'la anlaşmaya çalıştık. Ama Ttp, 
10.000 ODTU öRrencisine hakaret eder 
mahiyette tavır aldı." Bildiri böyle başlı
yor ve sonuç bölümünde şöyle yazılıyor: 
"ODTU öRrenci temsilciliRini tanıma· 
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GERIDE KALDı 

dıklannı açıkça belli eden TİP'llErin bu 
örgUt içinde bulunmalan artık gereksiz· 
dir. Şimdilik TIP'in ODTU'de siyasi bir 
çalışma yapmasına bu tavırlanna karşı
hk ambargo koyuyoruz. ( Bu konu öl
renci TemsilciliRi Konseyinde tartışıla
caktır.) Aynı şekilde öerencl Temsilcili
� Konseyi olarak Rahmi Saltuk'un tüm 
kOlilerierine karşı protestoyu gerçekleş· 
tireceliz." 

Qoşist zorbaııelO, "demmd mücade
le hedenerini" bulduklan anlaştJıyor. 
Bunlara söylenecek çok söz var. Türkiye 
Işçi Partisi'nin tutumu hakkında söylen
di. Türkiye Işçi Partisi'nin dünya işçi sı
nıfı ve halklarının dayanışması konusun
da neler yapabileceei, hangi disiplin ya
ratıctJıRınl gösterebileceRi Şili Halkıyla 
Dayanışma Geceluiyle kanıtlandı. Şim· 
di söz Rahmi Saltuk'la ilgili. Rahmi Sal· 
tuk, parti disiplini içinde, devrimci sana
tı w sesini, baRımsızlık, demokrasi, sos· 
yalizm mücadelesine, dünyanın her ye
rinde sınıfsal ve ulusal boyundurutun 
sona erdirilmesi mUcadeleslne adamış bIr 
parti üyesidir. Rahml Saltuk, Partisinin 
izniyle TMOT'nln ıstanbul'da düzenledi
Ri Filistin Halkıyla Dayan14ma gecesine 
katıldı. TMGT çeşitli örgütlerden oluşan 
bir kuruluş oldueu için ve f'ilistin Halkı
nın dayanı.şmasıru desteklediRI ıçın ka
tıldı. 

ıstanbul'da ODTU'W öRreneiler Rah
mi Saltuk'la Ankara'da bir konser ver
mesi için görüştüler. Saltuk, ODTU'nün 
devrimci ölrencııa-ine her zaman konser 
verdi. Bundan sonra da her zaman kon· 
ser verecek. Goşlst zorbalılı bunu önle
yemez. Go,lst zorbalıeın zamanı geçti. 
Rahmi Saltuk, konser vennek için An· 
kara'ya gelince sözü edilen konserin bir 
"ne Rusya, ne Amerika" toplantısı ol .. 
ca�ını öRrendl. Tlr Ankara LI örgütü, 
bir avuç goşlstln, dUzenlenen toplantıyı 
"yeni çarlara ölüm" naraıarınır. :tılacal!ı 
bir geceye dönüştüriileceelni bildirdi. 
Rahmi Saltuk, ODTU'de toplantıya git
meyecelini açıkladı. 

Olay, budur. ODTü'de yıyınlaııaıı 
bildiri ise bir başka mubrahkbr. Bir
çok bakımdan. Birinebl, TIP,ünlverslte 
kantinlerinde devrimcilik veya ıly_ 
eylem yapmıyor. TİP'lo nerede sosya
lizm için mtadele verdi ii bWniyor. Bu
na Iwşın ODTü içinde TIP'ln çok ııyı· 
da üyesi ve çok saytda sempatizaru vu. 
Bunlar orada "particUik" ya da "devrim· 
cilik" yapmıyor. Demokratik üniversite 
için, üniversitede çal",an I,çi, emekçI
lerE ötrenci ve öRntim üyelerini de
mokratik mücadele Için örgüUemeye ve 
birleştinneye çalışıyor. Bu, bir.llôneisi, 
öRrenci TemsilciliRI Konseyi, siyasal bir 
organ deRi!. herhangi bir partiyle ilgili 
karar aJamaz. 

Uçüncüsü ve en önemlisi goşist zorba
hRın g,icü, TİP'in gücünün çok gerisinde 
kaldı. TIP, kendi eylemlElinin ve üyeleri
nin toplumsal eylemlerinin güvenliRini 
saRlayabHecek durumdadır. Rahmi Sal
tuk, konserlerine devam edecek. ÇoRun· 
lueu devrimci ve ilerici olan ODTO öR' 
reneilerine de konser verecek. Saltuk'un 
ODTO öRtencHerinin çok büyük bir ço
lunluRu ile hiç bir sorunu yok. DosUuk· 
tan baııka. 

Bildiride bir de şu sözler vu: "Sıkı
yönetim zindanlannda teslimiyetin bo
rusunu ötti.irenler elbette gelişmekte 
olan mücadelenin önüne geçmek Için 
her türlü çamurluRu yapacaklartb". Çok 
dolru. TİP'ln kuruculan ve yöneticileri 
bun1ann çoRunu 12 Mart "zindanların
da" bır kez daha gördü. Qo,lzmln lider· 
!iRini yapıp mahkemelerde Demirel'e öv· 
gü düzenleri, go,izmln ııderlltlni yapıp 
kendileri yerine yüzlerce demokratı Iş
kenceye gönderenleri gördü, Şimdi de 
görüyor: öncülük yaptıklan her eylemde 
birkaç devrimcinin ölümünü salladıklan 
sonra, birçok devrimclnJn tutuklanmasa
nı salladıktan Slnra bır "görünmez 
adam" olup ortadan kaybolanıarı, 00· 
TO öereneilerinln devrlmcl çotunluRu 
biraz düşünürse bu "görünmez adamı" 
ya da adamım tanıyabl1ir. 
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yanlar TİP'in katılmay�ının "büyük 
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yaptılar. Bu tezvirat Ankara'da da de
vam etti. Bunlaraşunu hatırlatmak gere
kir: TİP ve TIP üyeleri katı1madl� za
man toplantı düzenleyemiyorsanız, yap
tıRınız toplantılannlZdan kendiniz de 
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dir. Şimdilik TIP'in ODTU'de siyasi bir 
çalışma yapmasına bu tavırlanna karşı
hk ambargo koyuyoruz. ( Bu konu öl
renci TemsilciliRi Konseyinde tartışıla
caktır.) Aynı şekilde öerencl Temsilcili
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CÜÇSÜZLÜCÜN BÜtÜNLÜCÜ 
YALÇIN KOÇOK 

Son günler bir kez daha ortaya çıkardı. Bir çift öneri hep birlikte sergi
leniyor. Burjuvaıi ne zaman sıkıyönetim önerisini masaya getirdiğinde, bir 
CHP-AP koalisyonu önerisini de piyasaya sürmekten geri kalmıyor. Son gün
lerde de böyle oldu. Daha önceleri de. Sıkıyönetim ilanı ile CHP·AP Koalis
yonu kurulması önerisini" birlikte sahnerenrnesi bir istisna olmaktan çıktı. En 
azından Menderes döneminin sona ermesinden beri gözlenen bir eyilim oldu. 
Üzerinde durulması gerekli bir eyilim. üzerinde durulursa önemli sonuçlar 
çıhrılabilecek. Özellikle burjuvazinin güçsüzlüğü ile ilgili, Kimin güçlü kimin 
güçsüz olduğunun belirlenmesiyle ilgili. 

Burjuvazi güçlü mü? Bir bütün olarak ve tek başına ele alındığında güç
LÜ. Hükümetler kuruyor, bakanlar tayin ediyor, bürokrasinin üst tepelerini 
kontrol ediyor, zindanlar açıyor, işkenceler düzenliyor. Bu anlamda pek güç
LÜ. Bu anlamda güçlülüğüne söylenecek söz yok. Ama bu anlam tek başına ye
terli değil. Mutlak güç, tek başına ölçüt değiL. Burjuvazinin gücünü, kendi iç 
dengesi ve işçi sınıfının emekçilerlebirlikte yürüttüğü mücadeleye göre ele al
mak gerekli. Bu açıdan bakıldığında son yıllarda ve son günlerde sıkıyönetim 
girişimıeriyıe CHP·AP Koalisyonu önerilerinin bi: arada sahnelenmesi önem 
kazanıyor. Öğretici oluyor. 

Sıkıyönetim girişim ve ilanlarıyla CHP-AP Koalisyon hükümeti önerisi
nin birlikte ortaya çıkması bir eğilim. Bir olgular dizisi, bir görünüm. Olgular 
dizisi ya da bu dizilerin verdiği görüntü ile yetinmemek gerektiği biliniyor. 
Görüntüden, öze inmek gerekli Milrksist bilimin en yaratıcı önermelerinden bi
risi burada ortaya çıkıyor. Olgular dizisi ve görüntü ile yetinilmesi halinde 
siyasal iktisatın olamayacağını vurguluyor. Sıkıyönetim ilan veya girişimıeriy
le CHP-AP Koalisyonu önerilerinin birlikte ortaya çıkması da Türkiye kapita
lizmi, burjuvazi iktidarının sınıfsal yapısının Önüne çıkardığı engelleri, ancak, 
ya Sıkıyönetim ile ya da CHP·AP Koalisyon hükümetleri ile aşabiliyor. Son 
yıllara bakıldığında çok açık olarak görülecek. Türkiye kapitalizmini ekono
mik açıdan ilerletici bütün önlemler ya sıkıyönetim dönemlerinde ya da CHP
AP Koalisyon hükümetleri döneminde gerçekleştirildi. 1960-1965 ve 1971-
1973 dönemleri, bu doğrultuda iki örnek. 1965-1969 ve 1973-1976 dönemle
ri ise tersinden örnekler. 1965 yılından itibaren Adalet Partisi'nin tek başına 
hiikümet olduğu dönemde Türkiye kapitalizmini, ekonomik açıdan, ilerletici 
önlemlerı Adalet Partisi'nin küçülmesine yol açtı. Ekim seçiminden bu güne 
ise burjuva hükümetleri, kapitalizmin önünü açacak düzenlemelere el atama
dı. 

Türkiye kapitalizminin önündeki engellerden bir bölümü doğrudan doğ
ruya kendisi. Egemenliğini sürdürebilmek için kurmuş olduğu sınıf ittifakı. 
Bu sınıf ittifakı, Türkiye kapitalizminin çözümsüzlüğünü de beraberinde geti
riyor. Kapitalizmi, kapitalist yoldan ilerletecek düzenlemelere, kendi sınıfsal 
ittifakı engel. Sermayenin önüne sermayenin çeşitli kesitlerinin çıkardığı eko
nomik engelleri ortadan kaldırıcı düzenlemeler, sermayenin sınıfsal ittifakının 
daralmasına yol açıyor. Daralan burjuva parlamenterizminin işlediği dönemde 
bu tür dütenlemeleri yapmakta güçlük çekiyor. Bu durumda sıkıyönetim 
uygulaması adı altında askeri yönetiminin baskı araçlarından yararlanıyor. Ya 
da burjuvazinin iki büyük partisinin birlikte kurduğu bir hükümet ile bazı dü
zenlemeleri gerçekleştirebiliyor. 

Tek başına ele alındığı zaman güçlü görünen burjuvazi, kendi sınıfsal 
dengesi içinde ele alındığında güçsiizlüğünü belli ediyor. Bu güçsüzlük burjuva
zinin sınıfsal ittifakı ile burjuvazinin önüne çeşitli sermaye kesitlerinin çıkar
dığı engellerin karşılaştırılmasıyla ortaya çıkıyor. GüçsüzlÜgün bir yanı bura
da. Bu, sermaye sınıfının çözümsüzlüğüyle ilgili. Sermaye sınıfının çözümü 
yok. Karşılaştığı engelleri aşacak ekonomik programı olmaması buradan do
ğuyor. Bu çözümsüzlüğü, bu güçsüzlüğü askeri baskı yönetimleriyle geçiştir
meye çalışıyor. Ya da CHP-AP Koalisyon hükümetleri ile . CHP-AP Koalisyon 
hükümetleri, bir başka açıdan da burjuvazinin güçsüzlüğünü gösteriyor. 

Artık yüzde kırkbeş, yüzde ellilik oy çoğunluğu burjuvazi için yetmi
yor. CHP-AP Koalisyonu, oyların yüzde seksenine kadar çıkan bir oy çoğun
luğu olasılığını da beraberinde getiriyor. Bunun iki anlamı var. Böyle bir ço
ğunluk, sermaye ittifakı içinde bazı sermaye kesitlerinden vazgeçebilme 
olanağını yaratıyor. üstelik, böyle bir çoğunluğun alacağı önlemlere burjuva
zinin iki büyük partisi de ortak olduğundan kayıplar eşit ,Ölçüde paylaşılabili
yor. Bu işin bir yanı. Ikinci yanı ise CHP-AP Koalisyonunun bir kanatı, CHP 
kanatl, emekçi yığınlar içinde "ilerici" bir imaja sahip. Emekçi yığınlar için
de belli bir imaja sahip olma, alınan ve alınacak olan önlemlere emekçilerin 
muhalefetini yumuşatabiliyor. Bu durum ise başka bir açıklığı, başka bir güç. 

süzlüğü su yüzüne çıkarıyor. Burjuvazi egemenliğini sürciürmekle birlikte, git
tikçe artan ölçüde, başta işçi sınıfı olmak üzere emekçilerin muhalefetini he
saba katmak zorunda kalıyor. Gittikçe artan ölçüde emekçi muhalefetini yu
muşaıabilmek için "ilerici" imajlara muhtaç hale geliyor. 

Bir bütün olarak burjuvazinin gücü ya da güçsüzlüğüyle ilgili olarak söy
lenmesi gerekenler bunlar. Burjuvazinin iki büyük partisinden Adalet Partisi 
üzerinde ayrıca durmaya gerek yok. CHP, gerek yapısı ve gerekse işlevleri açı
sından her zaman önemli oldu. Tekrar da olsa yararlı: CHP'nin önemi tabanın· 
da demokrat öğeleri barındırmasından ileri geliyor. Bu sayıda Mehmet Akö· 
zer, Lenin'in demokrat öğelere bakış açısını inceliyor. Sosyalistler demokrat 
öğeleri kendi partileri içinde eritme kaygusuna sahip değiL. Önemli olan de
mokrat öğelerin kendi örgütleri içinde etkin olmaları. Sosyalistlerin Halk Par
tisi'ne bakış açıları böyle. Bu bakış açısı ve öz olarak CHP'nin bir burjuva par
tisi olması birlikte gidiyor. 

Halk Partisi güçlü mü? Kesinlikle değiL. Örnekleri ortada. DISK ile "iş
birliği" girişimıerini başlattı. Giri$imleri, DISK'in tahrip edilmesi girişimlerine 
dönüştü. DISK'i ilkelerinden caydırmadan, DISK'i goşist artıklarının yöneti
me getirdiği bir örgüt durumuna sokmadan "işbirliği" yapamıyor. Burjuvazi
nin güçsüzlüğü burada da ortaya çıkıyor. Sosyalistıere küfretmediği için bir 
yayın organına el attı. Gazete, gazete olmaktan çıktı. Çeşitli "vaadler" ile bir 
takım yazarlarla işbirliğine başladı. Yazarlar okunmaz oldu. Böyle bir ÖfJÜIe 
güçlü denilebilir mi? EI anığı her yeri güçSÜZleştiren bir örgüte güçlü demek 
mümkün deAil. 

Bunun dışında güçlü ne var? Sosyalist hareketin dışındaki entelijansiya 
mı? Bir örnek: Sosyalizme, " entellektüel" açıdan bakan bir dergi. Son sayısın
da "entellektüelizmin" güzel bir örneğini veriyor: Amerika'da Carter'in seçil
mesi Türkiye'de taşiımi ve özellikle MHP'nin şansını zayıflatmış. Aynen böy
le. Ilgili bölüm aynen böyle başlıyor: "Ama bunun yanısıra MHP'yi güç duru
ma düşüren bazı dış etkenlerin olduğu kanısındayız. Dış politikadaki son ge
lişmeler, örneğin Amerika'da seçimi Carter'in kazanması, politik ve askeri it· 
tifaklarımızın yararlıfığı konusunda şüpheler yaratıyor." Gördünüz mü? Carter 
kazanırken Türkeş kaybediyor. Yazı, Carter ile Türkeş'in kaderleri arasındaki 
tahteravalliyi ortaya koyduktan sonn., önce bunun "kanıtlarını" veriyor, son
ra da sonucunu açıklıyor: "Fakat son zamanlarda bazı çok önemli yerlerde 
faşistlerin ve MHP yanlılarının temizlenmesi, dış politika zorunluluklarının 
gönülsüzce de olsa, devlet kademeleri içinde ağırlığını duyurmaya başlaması 
olarak yorumlanabilir." (Birikim, Aralık 1976, sayfa 4 ve 5) Küçük burjuva 
entellektüelizmin, Türkiye ve dünyayı anlama ve anlatma gücünü çok iyi göste
riyor. Çünkü bu Dergi, sosyalizme, en "entellektüel" ve en "ciddi" açıdan ba
kıyor. Gerisini düşünmek kolay. 

Küçük burjuva entellektüelizminden sonra küçük burjuva radikalizmini 
ele almak gerek. Uzatmaya gerek yok. lenin, belli bir program ve özveriye sa
hip Rus küçük burjuva radikalizminin, narodnik hareketin, yirminci yüzyılın 
başlarına doğru aldığı niteliği ortaya koydu: Bayağı (vulgar) küçük burjuva 
radikalizm;. Şöyle: "Dahası da var: Kır, çoktandır bütünüyle parçalanmış 
durumda. Ve bu parçalanma ile birlikte eski Rus köylü sosyalizmi de, bir 
yandan, işçi sosyalizmini hazırlayarak, diğer yan.dan da, bayağı küçük burju
va radikalizmine doğru dejenere olarak parçalandı." (lenin, Halkın Dostları 
Kimlerdir, ingilizce, sayfa 134. lenin'in bu çalışmasının Türkçe çevirisinde, 
Vahap Erdoğdu tarafından yapılıp Sol Yayınevi tarafından basılan 1976 çe
vi ri sinde, eski Rus köylü sosyalizmi tarımlamasındaki "köylü" kelimesi, her 
nedense, unutulmuş. Türkçe çeviri ,sayfa 156) Türkiye'de de 12 Mart öncesin· 
de ön plana çıkan ve yükseliş kaydeden küçük burjuva radikalizmi, şimdi "ba· 
yağı küçük burjuva radikalizmine" dönüşmUş durumda. lenin'in deyimi ile 
dejenere olmuş durumda. 

Bugün Türkiye'de küçük burjuva radikalizmi, ekonomik programını bir 
kenara atmış, eski dönemlerine göre özveriden yoksun liderlere sahip, bir ha
rekete inmiş görünüyor. Ekonomik programdan yoksun olması, devrimci mU· 
cadeleyi "bayağı siyasal solanları" sıralamaktan ibaret sanması, özverili lider
Ierden uzak kalması, her hangi bir taban bularnamasına yol açıyor. Bu yüzden 
küçük bir grup kendi arasında sürekli olarak böıünüyor. Bir yerden belli mik
tarda para bulabilen yeni bir dergi ve yeni bir "hareket" oluyor. Bu gidişle 
Türkçede "halkın" kelimesiyle yapılacak isim ıamlamasının kalmayacağı an
laşılıyor. Burjuvazinin de isim tamlamalarınm bu kadar çok tüketilmesinden 
hiç bir şikayeti olmadıAı görülUyor. Bir kendi güçsüzlüğüne, bir de, küçük bur
juva radikalizm;nin gUçsi.izlUğüne bakıp sevinç duyduğu anlaşılıyor. 

gerekli bir eyilim. üzerinde durulursa önemli sonuçlar sonuçlar 
Özellikle Özellikle burjuvazinin güçsüzlüğü ile ilgili, Kimin güçlü kimin 

belirlenmesiyle ilgili. 
mü? Bir bütün olarak ve tek başına ele alındığında güç

kuruyor, bakanlar tayin ediyor, bürokrasinin üst tepelerini 
zindanlar zindanlar açıyor, işkenceler işkenceler düzenliyor. düzenliyor. Bu Bu anlamda anlamda pek pek güçgüç
güçlülüğüne söylenecek söz yok. Ama bu anlam tek başına yeye

güç, tek başına ölçüt değiL. Burjuvazinin gücünü, kendi iç iç 
sınıfının emekçilerlebirlikte yürüttüğü mücadeleye göre ele alal

açıdan bakıldığında son yıllarda ve son günlerde sıkıyönetim sıkıyönetim 
Koalisyonu önerilerinin bi: arada sahnelenmesi önem önem 

oluyor. 
girişim ve ilanlarıyla CHP-AP Koalisyon hükümeti önerisiönerisi
çıkması bir eğilim. Bir olgular dizisi, bir görünüm. Olgular Olgular 

dizilerin verdiği görüntü ile yetinmemek gerektiği biliniyor. 
inmek gerekli Milrksist bilimin en yaratıcı önermelerinden bi

çıkıyor. Olgular dizisi ve görüntü ile yetinilmesi halinde halinde 
olamayacağını vurguluyor. Sıkıyönetim ilan veya girişimıeriy

önerilerinin birlikte ortaya çıkması da Türkiye kapita
iktidarının sınıfsal yapısının Önüne çıkardığı engelleri, ancak, 

da CHP·AP Koalisyon hükümetleri ile aşabiliyor. Son 
çok açık olarak görülecek. Türkiye kapitalizmini ekono
bütün önlemler ya sıkıyönetim dönemlerinde ya da CHP

hükümetleri döneminde gerçekleştirildi. 1960-1965 ve 1971-1971-
doğrultuda iki örnek. 1965-1969 ve 1973-1976 dönemle

örnekler. 1965 yılından itibaren Adalet Partisi'nin tek başına başına 
dönemde Türkiye kapitalizmini, ekonomik açıdan, ilerletici 
Partisi'nin küçülmesine yol açtı. Ekim seçiminden bu güne 

burjuva hükümetleri, burjuva hükümetleri, kapitalizmin kapitalizmin önünü önünü açacak açacak düzenlemelere düzenlemelere el el atamaatama

kapitalizminin önündeki engellerden bir bölümü doğrudan doğ
nliğini nliğini sürdürebilmek sürdürebilmek için için kurmuş kurmuş olduğu olduğu sınıf sınıf ittifakı. ittifakı. 

Türkiye kapitalizminin çözümsüzlüğünü de beraberinde geti
kapitalist yoldan ilerletecek düzenlemelere, kendi sınıfsal 

Sermayenin önüne sermayenin çeşitli kesitlerinin çıkardığı eko
ortadan kaldırıcı düzenlemeler, sermayenin sınıfsal ittifakının ittifakının 
açıyor. Daralan burjuva parlamenterizminin işlediği dönemde 

yapmakta güçlük çekiyor. Bu durumda sıkıyönetim 
askeri yönetiminin baskı araçlarından yararlanıyor. Ya 

büyük partisinin birlikte kurduğu bir hükümet ile bazı dü
leştirebiliyor. 

alındığı zaman güçlü görünen burjuvazi, kendi sınıfsal 
alındığında güçsiizlüğünü belli ediyor. Bu güçsüzlük burjuva

ile burjuvazinin önüne çeşitli sermaye kesitlerinin çıkar
karşılaştırılmasıyla ortaya çıkıyor. GüçsüzlÜgün bir yanı bura

sınıfının çözümsüzlüğüyle ilgili. Sermaye sınıfının çözümü 
elleri aşacak ekonomik programı olmaması buradan do
lüğü, bu güçsüzlüğü askeri baskı yönetimleriyle geçiştir

CHP-AP Koalisyon hükümetleri ile . CHP-AP Koalisyon 
açıdan da burjuvazinin güçsüzlüğünü gösteriyor. 

kırkbeş, yüzde ellilik oy çoğunluğu burjuvazi için yetmi
Koalisyonu, oyların yüzde seksenine kadar çıkan bir oy çoğun

beraberinde getiriyor. Bunun iki anlamı var. Böyle bir ço
ittifakı içinde bazı sermaye kesitlerinden vazgeçebilme 

üstelik, böyle bir çoğunluğun alacağı önlemlere burjuva
de ortak olduğundan kayıplar eşit ,Ölçüde paylaşılabili
Ikinci yanı ise CHP-AP Koalisyonunun bir kanatı, CHP 

yığınlar içinde "ilerici" bir imaja sahip. Emekçi yığınlar için

üzerinde üzerinde ayrıca durmaya gerek yok. CHP, gerek yapısı ve gerekse 
sından sından her zaman önemli oldu. Tekrar da olsa yararlı: CHP'nin 
da da demokrat öğeleri barındırmasından ileri geliyor. Bu sayıda 
zer, zer, Lenin'in demokrat öğelere bakış açısını inceliyor. Sosyalistler 
öğeleri öğeleri kendi partileri içinde eritme kaygusuna sahip değiL. Önemli 
mokrat öğelerin kendi örgütleri içinde etkin olmaları. Sosyalistlerin 
tisi'ne tisi'ne bakış açıları böyle. Bu bakış açısı ve öz olarak CHP'nin bir 
tisi olması birlikte gidiyor. 

Halk Partisi güçlü mü? Kesinlikle değiL. Örnekleri ortada. 
birliği" birliği" girişimıerini başlattı. Giri$imleri, DISK'in DISK'in tahrip edilmesi 
dönüştü. dönüştü. DISK'i ilkelerinden caydırmadan, DISK'i goşist artıklarının 
me me getirdiği bir örgüt durumuna sokmadan "işbirliği" yapamıyor. 
nin nin güçsüzlüğü burada da ortaya çıkıyor. Sosyalistıere küfretmed
yayın yayın organına el attı. Gazete, gazete olmaktan çıktı. Çeşitli "vaadler" 
takım yazarlarla işbirliğine takım yazarlarla işbirliğine başladı. Yazarlar okunmaz oldu. Böyle 
güçlü güçlü denilebilir mi? EI anığı anığı her yeri yeri güçSÜZleştiren güçSÜZleştiren bir örgüte örgüte 
mümkün deAil. 

Bunun dışında güçlü ne var? Sosyalist hareketin dışındaki 
mı? mı? Bir Bir örnek: örnek: Sosyalizme, Sosyalizme, "" entellektüel" entellektüel" açıdan açıdan bakan bakan bir bir dergi. dergi. 
da da "entellektüelizmin" güzel bir örneğini veriyor: Amerika'da 
mesi mesi Türkiye'de taşiımi ve özellikle MHP'nin şansını zayıflatmış. 
le. le. Ilgili bölüm aynen böyle başlıyor: "Ama bunun yanısıra MHP'yi 
ma ma düşüren bazı dış etkenlerin olduğu kanısındayız. Dış politikadaki 
lişmlişmeler, örneğin Amerika'da seçimi Carter'in kazanması, politik 
tifaklarımızın yararlıfığı konusunda şüpheler yaratıyor." Gördünüz 
kazanırken Türkeş kaybediyor. Yazı, Carter ile Türkeş'in kaderleri arasındaki 
tahteravtahteravalliyi ortaya koyduktan sonn., önce bunun "kanıtlarını" 
ra ra da sonucunu açıklıyor: "Fakat son zamanlarda bazı çok önemli 
faşistlerin ve MHP yanlılarının temizlenmesi, dış politika zorunluluklarının 
gönülsüzce gönülsüzce de olsa, devlet kademeleri içinde ağırlığını duyurmaya 
olarak olarak yorumlanabilir." (Birikim, Aralık 1976, sayfa 4 ve 5) 
entellektüelentellektüelizmin, Türkiye ve dünyayı anlama ve anlatma gücünü 
riyor. riyor. Çünkü bu Dergi, sosyalizme, en "entellektüel" ve en "ciddi" 
kıyor. Gerisini düşünmek kolay. 

Küçük burjuva entellektüelizminden sonra küçük burjuva 
ele almak gerek. Uzatmaya gerek yok. lenin, belli bir program 
hip Rus küçük burjuva radikalizminin, narodnik hareketin, yirminci 
başlarına doğru aldığı niteliği ortaya koydu: Bayağı (vulgar) küçük 
radikalizm;. Şöyle: "Dahası da var: Kır, çoktandır bütünüyle 
durumda. Ve bu parçalanma ile birlikte eski Rus köylü sosyalizmi 
yandan, işçi sosyalizmini hazırlayarak, diğer yan.dan da, bayağı küçük burju
va radikalizmine doğru dejenere olarak parçalandı." (lenin, Halkın 
Kimlerdir, ingilizce, sayfa 134. lenin'in bu çalışmasının Türkçe 
Vahap Erdoğdu tarafından yapılıp Sol Yayınevi tarafından basılan 
vi ri sinde, eski Rus köylü sosyalizmi tarımlamasındaki "köylü" 
nedense, unutulmuş. Türkçe çeviri ,sayfa 156) Türkiye'de de 12 
de ön plana çıkan ve yükseliş kaydeden küçük burjuva radikalizmi, şimdi "ba· 
yağı küçük burjuva radikalizmine" dönüşmUş durumda. lenin'in 
dejenere olmuş durumda. 

Bugün Türkiye'de küçük burjuva radikalizmi, ekonomik programını 
kenara atmış, eski dönemlerine göre özveriden yoksun liderlere 
rekete inmiş görünüyor. Ekonomik programdan yoksun olması, 
cadeleyi "bayağı siyasal solanları" sıralamaktan ibaret sanması, 
Ierden uzak kalması, her hangi bir taban bularnamasına yol açıyor
küçük bir grup kendi arasında sürekli olarak böıünüyor. Bir yerden 
tarda para bulabilen yeni bir dergi ve yeni bir "hareket" oluyor. 
Türkçede "halkın" kelimesiyle yapılacak isim ıamlamasının kalmayacağı 
laşılıyor. Burjuvazinin de isim tamlamalarınm bu kadar çok tüketilmesinden 



TrJRKiYE-DE YIJRIJYI1S 

BÜYÜK SERMAYENIN ı 977 TABAN PROGRAMI 
ILE BIRLIKTE KARARGAHı DA AÇıKLANDı: 

İşçİ sıNıFıNA KARŞI, TÜRK "ÜR 
TEŞEBBÜS SAVAŞ 

MACOMBER -NARıN --DEMıREL, 
lşueren kokteylinde sacoyağı! .. 

- Yılbaşı masası: 60 bin TL ... 
İçinde bulundutumuz haltanın "mü

barek" Cuma günü gecesi Türkiye'de 
"bazı" masaJarın fiyatı bu ... Sermaye sı
nıfının aktif'pasif defterinde muhteme
len "zaruri masranar" hanesine yansıya
cak böylesine olaitan harcamalar, Türki· 
ye'nin üç büyük kentinin "bazı" gör
kemli elllence yerlerince, bütün bir yı
lın yoryunluRunu almanın karşılıgı ola
rak ilin edildi. Ilin edilirken de elbette 
top paUatllrnadl! .. 

Kibar adıyla "Hür Teşebbüs ruhu'nun 
yeni yıl hazırlıkları hiç de yılbaşı gece
sinde dü!tümlenmiyor. çünkü ... 

Ancak 1977 yıJının Türkiye kapitaliz
mi için önemli bir dügüm oluşturduAu 
gerçek, 

Geçtillirniz hafta, boydan boya, 
işbirlikçi sermayenin Türkiye'de işçi sı
nıfına, emekçi kitlelere, ilerici yurtsever 
aydınlara, ülkenin tüm demokratik ka
zanımlarına karşı girişecelli ekonomik. 
politik saldınnın ana hatlarının gözden 
geçirilmesi ve bunun üstü kapalı ifade
lerle kamu oyuna açıklanmasıyla geçti. 

Sermaye örgütlerinin çeşitli vesileler
Le yaptıe:ı açıklamalarda üstüne basılarak 
tekrarlanan en dikkat çekici nokta şu 
oldu: 

- 1977 yılı, seçim yılı olması dolayı
sıyte ekonomik ve siyasal açıdan daha 
da çetin geçecek! .. 

HEDEF ıŞÇı SıNıFı 

Ancak, büyük sennaye temsilcileri 
"çetin" geçecek bir yıla ilişkin hazırlık
larını açıklarlarken hiç de "metin" ola
madılar. Yaptıkları açıklamaların satır 
aralarını. sınıfaal baskı, tehdit ve saldın 
esaslarının allırlıklanyla süslediler ... 

Haftanın başında, Türkiye Işveren 
Sendikalan Konfederasyonunun 14. 
kuruluş yıldönümü dolayısiyle kurulu
şun Ankara'daki yeni binasında yapılan 
kokteylde, Konfederasyonun Genel Baş
kanı Halit Narin, bugüne kadar politika
dan "münez'l.eh" kalan "işverenlerin de 
artık siyasete aaırlık koyacaklannı" 
açıkladı! .. 

MC'nin ba.ı;bakanı Süleyman Demirel, 
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Macomber 
ve çok sayıda hatırı sayılır zevatın da ha
zır bulunduAu kokteylde, ayrıca yeni bir 
kuruluşun doAumu da açıklandı: "Türk 
Hür Te,ebbı..is Konseyi ... ·' 
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KARARGAHIN YAPıSı 

Ticaret, Sanayi ve Ticaret Borsaları 
BirliAi, Işveren Sendikaları Konfederas
yonu, Ziraat. Odaları BiriiRi, Esnaf ve Sa
natkirlar Konfederasyonu ile Türk Sa· 
nayicileri ve ış Adamları DerneAince se
çilerek 30'ar temsilciden oluşacak 150 
kişilik konseyin Başkanlar Komitesi, 
üye kuruluşların b�kanlanndan oluşu
yor. Konsey başkanlılıı ise her yıl sı' 
rayla, üye kuruluşların başkanları wa
fından doldurulacak. 

Halit Narin, Türkiye Işveren Sendika
Ları Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak Konseyin ilk başkanlı�ı
nı YÜkleniyor ... 

GeçtiAimiz yıl yapılan Odalar BirliAi 
genel kurulunda düşünce tohumları atı
lan ve aynı kongrede bizzat sermaye 
temsilcileri aRzıyla "Savaş Konseyi" ola· 
rak nitelendirilen konseyin kuruluşunun 
aile ferdi bir örgütün doRum yıldönü
münde müjdelenmesi ise bir başka "mut
lu" raslantı oluşturuyordu! .. 

SERMA YEYE ÇELENK 

İşveren kokteylinde yudumlanan 
mutluluklar bu kadarla da kalmıyordu. 
Günün "mana ve ehemmiyeti" ne, be· 
denlerini taşıyabilenlerin yanısıra her· 
halde "elde olmayan nedenlerle" bizzat 
gelemeyenler de vardı. Onlar da, ancak 
çeşitli yollarla tebriklerini ve iyi niyet 
dileklerini i1etebiliyorlardl: 

DISK üst. yönetiminin başı Kemal 
Türkler bunlar arasındaydı. 

Türkler, Türkiye Işveren Sendikaları 
Konfederasyonunun 14. kuruluş yıldö' 
nümü münasebetiyle verilen yeni binada
ki kokteyle gelememişti ama çok sayıda 
çiçek yumaklarından oluşan iri bir çe· 
lengi, sahibinin adresine göndenneyi ih· 
mal etmemişti.. 

Aılında DISK üst yönetiminin büyük 
başı'nın, azılı bir sermaye örgüt.ünün ku
ruluş yıldönümüne bir çelenkle katılma
ii bu laaLte artık ilginç de deRiidi. 

Ilginç olan nokta, renklerle 
desenli bir örtü altında barındırılmaya 
çalıliılan objektif "birlik ve beraberli
Rin" artık Ila kı anma zahmetine deRerde 
bulunmamuıydı .. 

DGM'Iere karf/I if/çi sınıfının "Eylül 
direnişi"ne karşı saldırıda en çok barut 
harcayan sermaye örgütlerinin başında 
gelen kısa adıyla "TıSK" e çelenk gön
dermenin ilginç olan tek yanı belki de 

• 

KONSEYI! .. 
buydu ... 

BURSALI IşÇILER 

ııginç raslantılar daha da devam etti. 
Bunlardan biri hafta sonuna doaru mey
dana geldi. DGM'lere karşı direndikleri 
için işyerlerinden atılan ve mahkemelere 
verilen DISK'e balılı Bursa işçileri hak· 
kındaki dava sonuçlandı. Yargılanan 
tüm-işçiler beraat ettiler. 

Bursa işçileri yasalara karşı geldikleri 
gerekçesiyle tutuklanmışlar, baskı gör
müşler, işlerinden atılmışlar ve mahke· 
mede yargılanmışlardı ama sonunda be
raat etmişlerdi. 

DGM'lere karşı sınıfsal direnişte, ek' 
metinden edilen işçi sınıfının en diri, en 
bilinçli unsurlanna, DısK üst yönetimi' 
nin büyük başı wafından "beli" yaftası 
biçildilli henüz unutulmamışken, bir ser
maye örgütünün kurululi yıldönümüne 
gönderdilti çelengin ifade ettiAi anlamı 
açıklamaya, kendisinin ve benzerlerinin 
de yer aldıllı "insani ilişkiler" tablosu
nun boyası yetmeyecektir. 

Sosyalist hareketin Türkiye'de 1976'· 
larda ulaştılı gijrbüz potansiyel, sendika
lizm direksiyonunu mahkum edecek ni· 
teliA"e ve sennaye işbirlikçiiilinin Şanzı· 
manını daAıtacak güce erişmi,tir. 

TA LAN PROGRAMI 

GeçtiAimiz hafta, yeni yılın, sınıftan 
adına "çetin" geçecelıini ilan eden ser
maye temsilcilerinin demeç ve açıklama
ları bir yana, bulunduRumuz ayın ilk gü
nü Resmi Gazetede yayımlanan 1977 
Yılı Programında, büyük sennayenin İs
tanbul kanadı kasasına yalıacak yeni ta· 
lan ve yaRma esasları yer alıyor ... 

Programda "Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler" başlıaı altında yer alan bölüm 
içinde göze çarpan bir yenilik ilginç. 

Kalkınmada öncelik tanınan iller ara· 
sında adı geçen "Kırklareli" DPT'den 
habersiz olarak Başbakanlıkta bir kalem 
oynatmasıyle listeye dahil edildi. 

tık bakışta çoAu kişiye "ıyi ya, bırak 
Kırklareli de kalkınsın" dedirtebilecek 
deAişiklik, Istanbul sermayesi için he· 
me'n yanıbaşında bulabilecelti teşvik ko
laylıklannı kapsıyor. 

Kalkınmada öncelikli yöreleri n sahip 
oldukları gümrük muafiyeti. gelir vergisi 
tahsilatındaki önemli indirimler, ithalat 
ve kredi temini gibi kolaylıklardan Istan
bul sennayesi yararlanacak. 

Önceki yıllar "Kalkınmada öncelikli 
Yöreler" listesinde Trakya adına yer 
alan Çerke'l.köy'den, ıstanbul sennayesi 
alac'sAınl aldı. Çerkezköy'ün arazileri 
başLa HaliL Narin olmak üzere yaRma 
edildi. Saıt spekülatif amaçlarla ku,atı' 
lan Çerkezköy'de yaRmalanacak şimdi
lik bir şey kalmadı, 

Kitabına uygun olarak bugüne kadar 
oyun bu yıl )cilaba uydurul

makııızın sürdürüldü. 

TRAKYA AÇıLıMı 

BilindiAi gibi Det; Yıllık Planla.rda kal
kınmada öncelik saltıanacak yörelerin 
saptanması yetkisi DPT'ye verilmiştir. 

DPT. 1973 yılında yaptıltı bir araştır· 
mayla 67 ili sekiz ana grupta toplamış 
ve bir gelişmişlik sırbı saptamışLI. 

Bununla ilgili olarak 36 il öncelik sı
rasına oturtulmuştu. 

Saptanan 36 ili sırasıyla, 3'1 sıra nu
marasıyla MuA:la, 38 sıra numarasıyla 
Nevşehir ve 39 sıra numarasıyla Kırklar· 
eli izlemekteydi. 

DPT'den habersiz olarak Başbakan' 
hkta yapılan eklerneye göre MuAla ve 
Nevşehir atlanıyor listeye Kırklareli ek
leniyordu. 

Daha önceki yıllar listede yer alan 
Çerkezköy'ün listeden çıkanlmuının se· 
bebi açıktı. Ama Kırklareli'nin listeye 
alınmasının altındaki amaç da açıktı. 

Sektörel teşviklerden aıabildiRine ya
rarlanan İstanbul büyük sennayeai, yerel 
teşviklerden yararlanmayı da ınmal et
miyor, Trakya'ya açllma zorunlululu
nun hemen burnu ucunda yer alan Kırk
lareli'nin "kalluruna ön�lili" nimetle
rini yaAmalamat. yöneliyordu. ı 977 
yılı programında yapılan bDuıısuzluk 
böylesine bir soyrun harekatına Umilr.le
niyordu. 

TERS-YOZ 

Düzenbozlılın yap.lllıl. ııııaı- _ 
ıeürilen tU açlklmn .. "HUr � 
Ko ... yr' kurul .. bqbıılan aduıa ,.apı
lıyordu: 

"Atatürk ilkelerine bUıwı blbiyl. 
inanma" ölUlÖzüyle bqlayan açıklama. 
usulen Anayuaya "mi&arıı" oluyOl'. 
şöyle devam ediyordu: 

"- Anayasada öne:örülen &emel hak 
ve hümyetleri zedelemeyen her türlu 
hak ve hürriyetlere .. yıılı, karma ekono
mi prensibine balh, mülkiyet .. mlru 
haklarını savunan Türk Hür Tetebbcia 
Konseyi, Üıkemizin ekonomik kalkınma
Si, tarım ve diA:er sektörler arumda dea
geli bir gelir daRılımı .. Ilanm ... , soqal 
adalet. ve sosyal güvenlilin y.yıınlatb
rılması, çalışma ban,ı içinde ıeçim tart
larının iyileştirilmCli için elindeki bütün 
imkanları milli birlik ve beraberlik ,uuru 
çerçevesinde kullanmaya hazır ve karar
hdır." 

Ilk öneriidiRi günlerde, işçi .. ınıfına 
karşı kurulacalı saklanmayan ve bqtan 
bir sürçi lisan sava, konseyi biçiminde 
formüle edilen konseyin kurulu, bildiriai 
bir bakıma tepe üstü duran ve birbirin
den virgüııe ayrılan gerçekleri Y8l\8lb
yordu. Söylenen her ilke. alınıp ay.tu
tü konulunca ortaya "çetin" pçeceli 
belli olan 1977 yılında sermayenin .. nd
sal saldırı plan ve hedeneri çıkıyordu ... 

CHP PRES!... 

Bilyuk sennaye "çetin" "eçecelini 
ilan ettilli 1977 yılına hücum boruSUDu 
geçtiRimiz hafta çalarak (irerken CHP'
yi "sola karşı" daha çok r\lvenli kılacak 
talep ve önlemlerle prealemele devam 
ediyor. 

Yerinden çok yeninden şikayetçi ba
le getirilen CHP'ye uYlUlanan pres, en 
çok MC içi sürt.ü,melerin kıvılcım nok
talarına denk geliyor. CHP'nin bu du
rumundan en ustaca yararlanan da: 
MSP ... 

Bu arada, düne kadar MSP'ye deme· 
diAini bırakmayan "ilerici" kalemlerin 
kılavuzluk yarışması, MSP'yi cephe te
bekesinden ibra edecek düzeylere vardı
nlarak sürdürülüyor. 

-NARıN --DEMıREL, 
sacoyağı! .. sacoyağı! .. sacoyağı! 

60 bin TL ... 
bulundutumuz haltanın "mü

gecesi Türkiye'de 
fiyatı bu ... Sermaye sı

defterinde muhteme
hanesine yansıya

harcamalar, Türki· 
kentinin "bazı" gör

yerlerince, bütün bir yı
almanın karşılıgı ola

edilirken de elbette 

Teşebbüs ruhu'nun 
hiç de yılbaşı gece

çünkü ... 
Türkiye kapitaliz

dügüm oluşturduAu 

hafta, boydan boya, 
Türkiye'de işçi sı

kitlelere, ilerici yurtsever 
tüm demokratik ka

girişecelli ekonomik. 
hatlarının gözden 
üstü kapalı ifade

açıklanmasıyla geçti. 
örgütlerinin çeşitli vesileler

açıklamalarda üstüne basılarak 
dikkat çekici nokta şu 

yılı olması dolayı
siyasal açıdan daha 

ıŞÇı SıNıFı 

sennaye temsilcileri 
yıla ilişkin hazırlık

hiç de "metin" ola
açıklamaların satır 

baskı, tehdit ve saldın 
allırlıklanyla süslediler ... 

başında, Türkiye Işveren 
Sendikalan Konfederasyonunun 14. 

dolayısiyle kurulu
yeni binasında yapılan 

Konfederasyonun Genel Baş
bugüne kadar politika
kalan "işverenlerin de 

aaırlık koyacaklannı" 

Süleyman Demirel, 
Büyükelçisi Macomber 

KARARGAHIN YAPıSı 

Ticaret, Sanayi ve Ticaret Borsaları 
BirliAi, Işveren Sendikaları Konfederas
yonu, Ziraat. Odaları BiriiRi, Esnaf ve Sa
natkirlar Konfederasyonu ile Türk Sa· 
nayicileri ve ış Adamları DerneAince se
çilerek 30'ar temsilciden oluşacak 150 
kişilik konseyin Başkanlar Komitesi, 
üye kuruluşların b�kanlanndan oluşu
yor. Konsey başkanlılıı ise her yıl sı' 
rayla, üye kuruluşların başkanları wa
fından doldurulacak. 

Halit Narin, Türkiye Işveren Sendika
Ları Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak Konseyin ilk başkanlı�ı
nı YÜkleniyor ... 

GeçtiAimiz yıl yapılan Odalar BirliAi 
genel kurulunda düşünce tohumları atı
lan ve aynı kongrede bizzat sermaye 
temsilcileri aRzıyla "Savaş Konseyi" ola· 
rak nitelendirilen konseyin kuruluşunun 
aile ferdi bir örgütün doRum yıldönü
münde müjdelenmesi ise bir başka "mut
lu" raslantı oluşturuyordu! .. 

SERMA YEYE ÇELENK 

İşveren kokteylinde yudumlanan 
mutluluklar bu kadarla da kalmıyordu. 
Günün "mana ve ehemmiyeti" ne, be· 
denlerini taşıyabilenlerin yanısıra her· 
halde "elde olmayan nedenlerle" bizzat 
gelemeyenler de vardı. Onlar da, ancak 
çeşitli yollarla tebriklerini ve iyi niyet 
dileklerini i1etebiliyorlardl: 

DISK üst. yönetiminin başı Kemal 
Türkler bunlar arasındaydı. 

Türkler, Türkiye Işveren Sendikaları 
Konfederasyonunun 14. kuruluş yıldö' 
nümü münasebetiyle verilen yeni binada
ki kokteyle gelememişti ama çok sayıda 
çiçek yumaklarından oluşan iri bir çe· 
lengi, sahibinin adresine göndenneyi ih· 
mal etmemişti.. 

Aılında DISK DISK üst yönetiminin büyük 
başı'nın, azılı bir sermaye örgüt.ünün ku
ruluş yıldönümüne bir çelenkle katılma
ii bu laaLte artık ilginç de deRiidi. 

Ilginç olan nokta, renklerle 
desenli bir örtü altında barındırılmaya 
çalıliılan objektif "birlik ve beraberli
Rin" artık Ila kı anma zahmetine deRerde 
bulunmamuıydı .. .. 

DGM'Iere karf/I if/çi sınıfının "Eylül 

Bursa işçileri yasalara karşı geldikleri 
gerekçesiyle tutuklanmışlar, baskı gör
müşler, işlerinden atılmışlar ve mahke· 
mede yargılanmışlardı ama sonunda be
raat etmişlerdi. 

DGM'lere karşı sınıfsal direnişte, ek' 
metinden edilen işçi sınıfının en diri, en 
bilinçli unsurlanna, DısK üst yönetimi' 
nin büyük başı wafından "beli" yaftası 
biçildilli henüz unutulmamışken, bir ser
maye örgütünün kurululi yıldönümüne 
gönderdilti çelengin ifade ettiAi anlamı 
açıklamaya, kendisinin ve benzerlerinin 
de yer aldıllı "insani ilişkiler" tablosu
nun boyası yetmeyecektir. 

Sosyalist hareketin Türkiye'de 1976'· 
larda ulaştılı gijrbüz potansiyel, sendika
lizm direksiyonunu mahkum edecek ni· 
teliA"e ve sennaye işbirlikçiiilinin Şanzı· 
manını daAıtacak güce erişmi,tir. 

TA LAN PROGRAMI 

GeçtiAimiz hafta, yeni yılın, sınıftan 
adına "çetin" geçecelıini ilan eden ser
maye temsilcilerinin demeç ve açıklama
ları bir yana, bulunduRumuz ayın ilk gü
nü Resmi Gazetede yayımlanan 1977 
Yılı Programında, büyük sennayenin İs
tanbul kanadı kasasına yalıacak yeni ta· 
lan ve yaRma esasları yer alıyor ... 

Programda "Kalkınmada "Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler" başlıaı altında yer alan bölüm 
içinde göze çarpan bir yenilik ilginç. 

Kalkınmada öncelik tanınan iller ara· 
sında adı geçen "Kırklareli" DPT'den 
habersiz olarak Başbakanlıkta bir kalem 
oynatmasıyle listeye dahil edildi. 

tık bakışta çoAu kişiye "ıyi ya, bırak 
Kırklareli de kalkınsın" dedirtebilecek 
deAişiklik, Istanbul sermayesi için he· 
me'n yanıbaşında bulabilecelti teşvik ko
laylıklannı kapsıyor. 

Kalkınmada öncelikli yöreleri n sahip 
oldukları gümrük muafiyeti. gelir vergisi 
tahsilatındaki önemli indirimler, ithalat 
ve kredi temini gibi kolaylıklardan Istan
bul sennayesi yararlanacak. 

Önceki yıllar "Kalkınmada öncelikli 
Yöreler" listesinde Trakya adına yer 
alan Çerke'l.köy'den, ıstanbul sennayesi 
alac'sAınl aldı. Çerkezköy'ün arazileri 
başLa HaliL Narin olmak üzere yaRma 
edildi. Saıt spekülatif amaçlarla ku,atı' 
lan Çerkezköy'de yaRmalanacak şimdi
lik bir şey kalmadı, 

Kitabına uygun olarak bugüne kadar 
oyun bu yıl )cilaba uydurul

makııızın sürdürüldü. 

TRAKYA AÇıLıMı 

BilindiAi gibi Det; Yıllık Planla.rda kal
kınmada öncelik saltıanacak yörelerin 

Çerkezköy'ün 
bebi açıktı. 
alınmasının 

Sektörel 
rarlanan İstanbul 
teşviklerden 
miyor, Trakya'ya 
nun hemen 
lareli'nin 
rini yaAmalamat. 
yılı programında yapılan 
böylesine 
niyordu. 

Düzenbozlılın 
ıeürilen 
Ko ... yr' 
lıyordu: 

"Atatürk 
inanma" ölUlÖzüyle 
usulen Anayuaya 
şöyle devam 

"- Anayasada 
ve hümyetleri zedelemeyen 
hak ve hürriyetlere 
mi prensibine 
haklarını 
Konseyi, Üıkemizin 
Si, tarım ve 
geli bir gelir 
adalet. ve 
rılması, çalışma 
larının iyileştirilmCli 
imkanları 
çerçevesinde 
hdır." 

Ilk öneriidiRi 
karşı kurulacalı 
bir sürçi lisan 
formüle edilen 
bir bakıma 
den virgüııe 
yordu. Söylenen 
tü konulunca 
belli olan 
sal saldırı plan 

Bilyuk Bilyuk 
ilan ettilli 
geçtiRimiz 
yi "sola karşı" 
talep ve önlemlerle 
ediyor. 

Yerinden 
le getirilen 
çok MC içi 
talarına denk 
rumundan 
MSP ... 

Bu arada, 



CHP bildiri ve açıklamalarında oldu
Ru gibi, parlamento çalışmalarında kür
si.ıye çıkan parlanıcnterlere de titizlikle 
hatırlat.lan nokta; MSP'ye çaı.lmaması!. 

"Çok önemli" diyerek altı çizilen 
uyarının en çok farkında olanlar ise 
MSP'liler! 

Yaklaşık seçimlerde bir yıl kadar ön
ce CHP yöntinden gelen eleştirilerin ça
nına usturupluca ol tıkayan MSP politi
kası, taktisyenlerinin başarısından çok. 
CHP taktisyenlerinin ve "ilerici" kalem
lerinin rerasClinden kan yardımı alıyor! 

CHP karesine marul uzaLan bir başka 
elin sahibi de CGP ... 

CHP �1erke:ı yönetiminin "güven ve
rici" yapısından duyduRu huzuru, MC 
ort.aklıR. içinde daha rahat hareket el' 
me kolaylıılına ekleyen Feyzio(ilu, yeri 
sırası geldikçe MC'den hoşnutsuzluRunu 
da saklarnayarak yürüyor. 

Muhtemel CHP iktidarının kepenk 
arahA'ından uzanan kariyerizm ve ticari 
tırarnanış ufkunun cazibesine kendini 
kaptıran bir kısım "ilerici" kalem erba
bının orkestra eşliginde CHP yönetimi, 
demokratik mücadelenin tutarlıııgı açı
sından uzaklaşmaga hız veriyor. 

"SOLCU" GAZETE OKURLARı 

Bu görünüm rahathC"ında cephe sal
dırısı her alanda devam ediyor. 

1977 seçimlerininkendi adına laşıch· 
gı zoru bilen MC'nin geçtilimiz hafta· 
nın başından i�ibaren Ankara'da girişti
Ri yeni bir harekat ilginç. 

Bakentin mahallelerinde gazete bayi· 
leri ve daA:ıtıcllarl bir takım kişiler tara
fından sorguya çekiliyorlar. Kendilerini 
"milliyetçi" diye tanıtan "görevliler" 
hangi evlere hangi gazetenin verildiRini 
saptıyorlar. Sokak numarası ve apart
man dairesi itibariyle saptanan "solcu" 
gazele aboneleri daha sonra ismen tes
bit ediliyorlar. 

Seçmen kütükJerinin hazırlanmasın
da çevrilecek dolap adına yürütülen fiş-

lerne geçti�irniz haftadan itibaren An
kara'da bir çok mahallede gözlendi. 

ANTALYA'DA BI<.,:AK IZLEHI 

Önceki hnfta Antalya'da grevci pil iş
çilerine saldın yapıldı. 

14 aya yakın bir zamandır Antalya 
Pil fabrikasında sürdürülen greve karşı 
kanlı bir saldırı düzenlendi. Saldırı, ön
ceki haftanın Cuma günü yapıldı. Aynı 
gün Antalya'ya MKE Genel MüdürlÜgü 
Toplum Münasebetleri Müdiıru ALilla 
Atasoy'un gelmesi, saldırının direktif 
merkezini ele verdi. 

Fabrikanın önündeki grevei işçilere 
karşı, işverence kiralanmış kişiler bıçak
Iı bir saldırıya geçtiler. Satılık işveren 
uşakları grevei işçiler arasında grev göz
eüsü Hüseyin Yılmaz'ı yüzünden bıçakla 
yaraladılar. Aynea fabrika içinden grev
ei işçilere ateş açıılar. 

Polis, greve i işçilere yapılan saldın
ya seyirci kaldı. Polis neden sonra ola
ya müdahale etti ve alışılmış biçimde 
grevei işçileri karakola götürdü. 

Saldırganlardan Hüseyin Gedik, M. 
Ali Bodur ve Unal Bütün hakkında lu
tuklama kararı olmasına ragmen adı ge
çen kişiler işveren Larafından fabrikada 
saklandılar. 

İşveren tarafından grevei işçilere sal
dırtılmak üzere kuııanılan bir kısım kan
dırılmış kişiler, bu arada işverene bir 
muhtıra verdiler. Bunlar işverene "Ya 
bu greve anlaşma yaparak son verin, ya 
da bizi başka fabrikalara atayın" dedi· 
ler. Bu kişiler işverenden üçüncü olarak 
kendilerine "süresiz izin" verilmesini 
istediler. İşveren bir ölçüde bu son iste
Ri uyguluyor. 

Bu arada iş akitleri feshedilen grevci 
işçilerin yerine fabrikaya komando al
ma çabaları sürüyor ... 

Ancak pil fabrikası greveileri her tür
lü yasa dışı baskı, sindirme ve şiddete 
karşı yılmadan, yi�itçe direniyorlar. 

Hiilfey;,ı Yılmaz: Yiiziinde kalan iz, .ermayenin bıçok izi ... 

KALOOR MU 
SOLCU, 
CHPMI? 

CHP GENEL BAŞKANı ECEVIT ANKARA'DAKILER DE 
YARARLANSıN DIYE KALDOR'U ANKARA'YA DAVET ET
TI. ANKARA'DA DOZENLENEN TOPLANTıDA CHP'NIN ILE
RI GELEN IKTISATÇıLARı KALDOR'A ŞU SORULARı SOR
DULAR: 

- TOPRAK REFORMU GEREKLI MIDIR? 
- NASIL YAPılıR? 
- ÖDEMELER DENGESI NASIL KAPATıLIR? 
- öZEL KESIMI VERGILENDIRELIM MI? 
- ENFLASYONDAN KORKAlıM MI, KORKMA YALlM MI? 

Geçenlerde Türkiye'ye gelen i "giliı 
iktisatçı Si Nicholas Kaldor, CHP tarafın· 
dan adeta "kapışıldı." 

Sosyalist aydınları "CHP programı
nı anlayamamak"la suçlayan, yeni prog
ramı her derde deva "özgün bir eser" 0-

larak gören CHP'"in, yine de bu "eser"i 
beğendirme ihtiyacını duyduğu Kaldor' 
la yapılan görüşmelerden ortaya çıkıyor. 
Milliyet Gazetesinde yer alan habere gö
re Kaldor'la yapılan toplantıya katılan
lar, "Kaldor'un yeni CHP programını be
ğendiği izlenimini edinmişler". Kaldor' 
un bıraktlAı bu "izlenim"den sonra artık 
CHP'nin program konusunda kimseye 
laf söyletmemesi gerekiyor. 

Yeni programı Kaldor'a beğendire· 
rek büyük bir uluslararası başarı kazanan 
CHP'!iler, Ankara'da yapılan toplantı so
nucunda iktisat ve solculuk anlayışlarını 
da ortaya koydular. 

CHP'li iktisatçıların ve diğer aydın
ların iktisat ve solculuk anlayışları, Kal
dor'a sordukları sorularla ortaya çıktı. 
CHP programının "ulusal" ve "kendine 
özgü" niteliklerine toz kondurmayan 
CHP'liIer, Kaldor'a önce "Toprak refor· 
munun gerekli olup olmadığını ve nasıl 
gerçekleştirilmesi gerektiğini" soruyor
lar. Bu soruya Kaldor "toprak reformu
nun gerekli olduğuna inanıyorum" ceva
bını vererek CHP'li ilerici iktisatçıbrı ra
hatlatıyor. Reformun "nasıl gerçekleşti
rileceği" sorusuna ise Kaldor şu cevabı 
veriyor: "Parlamentoda çoğunluğu alır
sınız ve yaparsınız". Şimdi Kaldor'un 
önerileri gereğince CHp'nin Parlamento' 
da çoğunluğu alması beklenivor. 

CHP'li ilerici iktisatçıların merak et· 
tikleri ve öğrenmek istedikleri, yalnızca 
toprak reformu değiL. Bir de ödemeler 
dengesindeki açığın CHP'liIeri endişe
lendirdiği anlaşılıyor. Bu endişelere Kal· 
dor'un verdiği cevap şöyle: "Açığınızı 
kapatmak için elinizden geler,i yapınız, 
ancak kapatamazsanız bundan endişe 
duymayın." 

CHP'nin toprak reformu ve ödeme· 
ler dengesi açığı gibi konulardaki endi
şelerini gideren Kaldor, başka tereddiiı
lerine de karşılık buluyor. Örneğin CHP' 
ii iktisatçılar "devletin ürettiği ve özel 
sektörün kullandığı ara mallarının fiyat
larını yüksek mi yoksa düşük mü tutma
ları gerektiğini" Kaldor'a soruyorlar. Ce
vap şöyle: 

"Ara malları fiyatlarının ucuz olma
sı aslında devletin özel sektöre gereksiz 
bir subvansiyonudur." 

Kaldor'un CHP'ye verdiği "soIcu
luk" dersi, yalnızca devlet subnnsiyon
larına ilişkin değiL. CHP 'nin, vergilerin 
tam olarak toplanması halinde "özel 
sektörün yalın m için fon olanaklarının 
azalacağı" yolunda bir endişesi daha 
var. Özel sektörün vergilendirHmesine 
ilişkin bu endişeler karşısında Kaldor 
"cari harcama vergisi alın" diyor. 

CHP'nin ünlü iktisatçıwı Kaldor'a 
son olarak "enfluyoncWı korblım mı 
ko<km.y.ıım mı" diy; SON�"""'" KoI
dor'un cevabı ŞU oluyor: "Belirli bir eli
zeyin üzerindeki enflasyon ekonomiyi 
mahveder, dikkatli olmak gerekir." 

Bu aydınlatıcı $Oru-cevap seans, s0-

nucunda aydınlanan CHP'li aydınların 
iktidara gelirlerse en azından ekonomi
nin mahvolmaması için enflasyon hızını 
dikkatle "izleyeceklerine" şimdiden 
inanmak gerekiyor. 

Milliyet Gazetesinde yer alan CHP'li 
uzmanlar ile Lord Kaldor arasındaki so
ru·cevap seansı böyle oldu. Bir de Kal
dor'un CHP programı ile ilgili görüşleri
nin öyküsü var. Milliyet Gazetesinde ya
zılmayan öykü. 

Kitaplara sığmayan, hiç bir yerde 
benzeri olmayan CHP programıyla ilgili 
olarak Kaldor'dan "beğeni izlenimi" al· 
mak kolay olmadı. CHP yöneticileri, 
Lord Kaldor ve karısını Ankara'ya getir
dilcr. Toplantıdan önceki akşam CHP'li 
bilim adamları ve CHP lideri Ecevit ile 
birlikte yemek yendi. Bu yemekte Ece
vit'in cn son beyin takımının başkanı 
Cahit Kayra da bulundu. Yemekte Kal
do,'a yeni CHP programı anlatıldı. Kal
dor, "programı beğenmediği" izlenimi
ni verdi. Özellikle halk sektörü, köy
kent ve öz yönetimi "anlayamadı". Bu 
anlayışsızlığını da CHP yöneticilerine 
bildirdi. Yemek ve gece böyle kapandı. 

Birgün sonraki toplantıda ise Kaldor 
biraz daha "anlayışlı" davrandı. "Gece 
düşünüp halk sektörii, köykent ve özyö· 
net im ile neyin kastedildiğini anlamaya 
başladığını" söyledi. Böylece, Lord Kal
dor'un "programı beAcndiği izlenimi" 
ortaya çıktı. Bu "izlenim" Milliyct'c du
yuruldu. CHP de büyük bir "başarı" el
de etmiş oldu. 
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"NARODNIKLER, ıŞÇILERI YALNıZCA POLITIK RADIKA· 
LlZME ÇEKMENIN ANCAK ıŞÇı AYDıNLARıNı ıŞÇı YICIN
LARıNDAN KOPARMAYA VE ıŞÇı SıNıFı HAREKETINI 
GÜÇSÜZLÜCE MAHKUM ETMEYE ANLA· 
MA YI REDDEDEREK HALA SOSYALISTLERLE KA YNAŞMA 
VE ITIlFAKTAN SöZ EDIYORLAR. OYSA ıŞÇı SıNıFı HA· 
REKETI, ANCAK ıŞÇı SıNıFıNıN ÇıKARLARıNı TAM OLA
RAK VE HER YOLDAN SAVUNMAKLA, SERMAYEYE KAR· 
ŞI, ONUN UŞAKLARINI HEDEF ALAN POLITIK MÜCADELE· 
LERLE KOPMAZ OLAN BIR EKONOMIK MÜCADE· 
LEYE GIRIŞMEKLE GÜÇLü OLABILIR. TÜM DEVRIMCI UN· 
SUkLARlN "KAYNAŞMASI", FARKLI ÇIKARLARıN TEM
cILCILERININ AYRI AYRI öRGüTLENMESIYLE. VE öZEL 
DURUMLARDA IKI PARTIN IN ORTAK EYLEMLERIYLE, 
ÇOK DAHA IYI BAŞARILABILECEKTIR." 

"SON ZAMANLARDAKI TOP· 
LUMSAL YAŞAMıMızıN EN Tl· 
PIK VE öNEMLI OLGULARıN· 
DAN BIRI -GENEL OLARAK 
KONUŞURSAK- NARODIZMIN 
KÜÇÜK BURJUVA OPORTÜ· 
NIZME HALINDE YOZLAŞMA
SIDIR." 

MEHMET AKOZER 

Tekellerin ve gerici güçlerin saldın
lanmn yo�unıaştı�ı. tekelci sennayenin 
egemenlieinin emeliyle yaşayan herkesi 
toplumun ezici ço�unlueunu baskısı aJ
lında tuttueu günümüzde, bütün dünya 
da, bütün ilerici ve demokratik güçlerin 
bu egemenliee karşı eylem birliei zorun
ludur. Bütün kapitalist dünyada oldu�u 
gibi Thrkiye'de de böyledir. Bu eylem 
birliginin nesnel koşullan, kapitalizmin 
gelişmesi tarafından gijçlendirilmekte· 
dir. Sosyalistlerin, demokratlan, ilerici· 
lerin bilinçli çabalanyla, bu birliein öz· 
nel koşullannı da yaratmak kaçınılama· 
yacak bir görevdir. Ancak, bu görevin 
yerine getirilmesi, birııein hangi koşul
larda yaralılabileceeinin çok iyi kavran
masına da baelıdır. 

Tekellere ve gericili�e karşı eylem 
birlieinin zorunlulueunun, pekçok de
mokrat tararından daha yeni yeni, gü
nümüzde düşünöl meye başlanmasına kar 
şılık. bilimsel sosyalizm bu konuyu geli
şiminin hiçbir döneminde ihmal etme
miştir. Bilimsel sosyalizm, bunu koşulla
nn zorlamasına bakarak, pragmatik bir 
açıdan değil, ilkelerinin bir sonucu ola
rak ele almıştır. Diler demokratik akım
lar ise, varlıklannın uzun evreleri boyun
ca, ya sadece birlik ya da sadece aynıık 
sorunuyla ilgilenmişlerdir. Birlik söz ko
nusu oldutunda, bu genellikle ilkesiz, 
şekilsiz bir bütünleşme olarak düşünül
müş; aynıık söz konusu oldulunda ise 
mutlak, dceişmez bir olgu olarak görü)
rnek istenmiştir. Bo iki e�i1im de, bilim-
sel sosyalizm dışındaki demokratik ha
reketlerin, işçi sınıfına ve onun politik 
hareketine karşı besledili olumsuz dü
şüncelerin sonucu olmuştur. Bilimsel 
sosyalizm ise, di�er demokratik güçlerle 
birlik ve aynıık sorunlannın her ikisini 
de, bütun dönemlerde, karşılıklı ilişkile· 
ri ve eşit aeırlıklan içinde ele alan tek 
hareket olmuştur. Daha Moni(esıo aşa
masında, bilimsel sosyalizmin kurucuIa
n, sorunun ikili yönünü bütün açıklı�ıy
la ortaya koymuşlardır (Sk. Moııi(esıo, 

Bölum iV, KomunisUerin Varolan Çeşit
li Muhaleret Partilerine Ilişkin Durumu), 

"HALKıN DOSTLARı" 
KIMLERDIR? 

Bilimsel sosyalizmin sorunu bu tarz
da ortaya koyuşu, bütünsel dünya görü
şunun bir parça'iıdır. Bilimsel sosyalizm, 
kendisinin ortaya çıkışını, kapitalist 
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toplumdaki di�er politik hareketlerin 
gelişmesinden ayn olarak de�i1. onunla 
ilişkisi 1çinde ele almıştır. Marksizmin 
19. yüzyıl ortalannda orlaya çıkışı gi
bi, Leninizmin doeuşu da, di�er politik 
akımla"n eleştirisinden geçmiştir. Mark
sizmin, Rusya'nın gerçeklerine uygulan
ması, her türden küçük burjuva sosyal iz
mine karşı verilen çetin bir mücadele ile 
gerçekleşmiştir. Leninizmin ilk klasikle
ri de böylece ortaya çıkmıştır. "Lenin, 
marksist teoriye dayanarak Rusya'nın 
diRer kapitalist ülkelerle aynı yasalar 
uyannca gelişti�ini gösterdi. Birçok te
mel çalışmasında, vardıeı bu sonucun 
bilimsel gerekçelerini verdi. Bu çalışma
lan sırasında, "Halkın Dostlan Kimler
dir ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl 
Savaşırlai 've Rusya'da Kapitalizmin Ge-. 
!işmesi gibi yapıtlar bulunmaktadır. Ger
çekten de Rusya kapitalist yolda idi ve 
işçi sınırı bıu;lıca devrimci güç haline ge
liyordu_ Bu nedenle, "özgün", yani kü
çük burjuva sosyalizmin savunuculan o
lan narodniklere karşı mücadele verilme
si gerekiyordu. Ancak Lenin, daha na
rodnizme 'karşı darbelerin; indirirken, 
bir başka tehlikenin de rarkındaydı. Bu 
tehlike,marksizmi, Rusya'da kapitalizmi 
allayıp pullamada kullanma girişimleriy
di. Bu da başka bir kavgayı, bu kez, 
Marx'ı adanmış bir liberale dönüşWnne
ye çalışan "Legal Marksistler"e ve genç 
işçi sınıfı hareketini politik bakımdan 
körleştinne çabasındaki "ekonomistler" 
e karşı bir kavgayı gerektiriyordu. Gö
ri.ildüRü gibi, Leniniım, Marx ve Engels' 
in devrimci ö�retilerini savunma müca
delesinde biçimlenmeye başladı. Bu, Le
nin'in hayatının 30 yılını verdiei, Rus
ya'da devrimin hazırlanmasının başlan
glcıydı." (L. i. Brejnev, Lenin'in 100. 

doeum yıldönümü üzerine konuşmasın
dan The CPSU Slruggle ror Unily or All 
Reuohetionary and Pcace Forees, s. 160 
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Bu yazıda, Lenin'in "Halkın DostIa
n Kimlerdir" yapıtının, bilimsel sosya
listlerle küçük burjuva demokratları ara· 
sındaki ilişkiler bakımından taşıdı�ı 
önem üzerinde durulacak. Ancak, bu 
noktanın açıklamasına geçmeden, kita· 
bın bu konuda olanak vcrdi�i bazı genel 
sonuçlara önceden de�inmekle yarar 

TARTIŞMA HERKESIN 
GöREVI 

Lenin'in yapıtı, bilimsel sosyalistle
rin demokratlarla ideolojik ayrılıklannın 
ortaya konmasının, bilimsel sosyalizmin 
do�ası gereei oldu�unu ortaya koymak
tadır. O'na göre kitabının tek amacı da 
budur. Ancak bilimsel sosyalizmin, ay n
ılkıarın ortaya konmasını, yalnızca 
kendi sanı�ını korumak için degiı, daha 
da çok, tarihsel gelişmenin do�rultusu
nun yı�ınlar tararından kavranması için 
istcdieini, yine aynı yapıt ortaya koy
maktadır, I\ynm noktalannın ortaya 
konma'il, bilimsel sosyalisUerin, toplum
ııınnın !iomut durumunun nesnel olarak 

DEMOKRATLARlA 
gelişme yönüne koyduklar. teşhislerle, 
di�er demokratik hareketlerin bu konu
daki ütopik vb. görüı;lerinin karşılaştı
nlmasını içerir. Bu yüzden de bilimsel 
sosyalistler, ideolojik tarlışmayı, bütün 
demokratik unsurlar için isterler. Bu tar
tışmayı, yalnız kendilerinin bir "hakkı" 
olarak deRii, bütü" demokratlann daha 
başarılı eylemleri için gerekli bir unsur 
olarak görürler. Aşa�ıda görüleee�i gibi, 
amaç. belirli görüşlerin empoze edilme
si, dieer demokratik hareketlerin sosya
list hareket içinde eritilmesi deeildir. A
maç, aynm noktalannın ortaya konması 
yoluyla yı�ınsal bilinçlenmenin 
hızlandınlması oldu�una göre, bunun, 
eylem birlilinin ele alınmasına en ufak 
bir gölge düşürmeyeeeli açıktır. 

Bu bakımdan Lenin, narodniklerle 
girdi�i tartışmanın, soyut kavramlann 
empoze edilmesiyle ve sekterlikle, dog
matizmle bir ilişkisi olmadıRını özellikle 
belirtir. Şöyle der: "Bir ögretinin en 
yüksek ve tek ölçütü gerçek toplumsal 
ve ekonomik gelişme sürecine uygunlu
gu oldukça dogmatizme; görev, prole
taryanın örgütlenmesini ilerletmek ol· 
dukça da sekter1iRe yer yoktur." ('Hal
kın Dostlan' Kimlerdir ve Sosyal De
mokratlarla Nasıl Savaşırlar? Progress 
Publishers, Moskova, 1966 s. 168). Gö
rüldütü gibi Lenin, sekterli�in panzehiri
ni, kitlelerin örgütlenmesini esas almaya 
ba�lamaktadır. Yoksa, kökünden larkıı 
ideolojik görüşlerin kaynıu;masına ÇalıŞ
makta deliL. 

BAŞKALARıNı KENDI 
ıÇiNDE ERITMEYI KIM 

ISTIYOR? 

"Halkın Dostlan Kimlerdir'?", de
mokrat akımlan sosyalizm içinde eritme 
amacının, Lenin'e bütünüyle yabancı ol-

duRunu ortaya koymaktadır. Tersine bu 
erimeyi isteyen, Lenin'in temsil etti�i 
Rus marksistleri de�il, onlmn dışında 
olanlardır. Lenin ise, demokratlarla sos· 
yalistlerin, marksistlerin birbirleri dışın
daki variıRını inkar etmeye yanaşma· 
maktadır. O'nun önerisi, bunun tam ter· 
sine, marksistlerle demokratlann ideolo· 
jik ve politik alanda birbirlerinden net 
çizgilerle aynımasıdır. Hatta O'na göre, 
narodniklerle giriştiRi tartışmanın tek 
yaran da budur. Bunu şöyle belirtir: 

"(Narodnik görüşlerin eleştirisi) Rusya' 
nın toplumsal gelişmesinin, demokrasi 
ve sosyalizmin ayn!maz ve bölünmez bir 
bütün halinde kaynaştılı döneminin bir 
daha geri gelmernek üzere geçtili konu
sunda en çarpıcı ve en inandıncı kanıtı 
saelamaktadır. Rus sosyalisUerinin hala 
yeryer takılıp kaldıkim ve teorilerini ve 
pratik çalışmalmnı en zararlı biçimde 
etkileyen, Rusya'da demokraUarla sos
yalistlerin görüşleri arasında hiçbir nilel 
rarklılık olmadl�1 düşüncesinin, bugün 
kesinlikle hiçbir temeli yoktur." (s.141) 

Buna karşılık, Lenin'in, bu tartış
madan, taraflardan herhangi birinin 
var1ı�ına son venneyi amaçlamadı�ı, ki
tabın son bölümlerinde büyük açıklık 
kazanır. Lenin, bu bölümlerde, demok
ratik akımlmn, baRımslZ olarak kendi 
içlerinde bütünleşmesinin sallayacalı 
yararım ortaya koyar. Lenin'e göre, 
marksistlerin narodnikler karşısındaki 
eylemi, bu süreci kolaylaşbracaktır. Bu 
sürecin, Rusya'nın " özgün" lütünden 
dem vuran görüşlerin yerine "demok
ratik taleplere ilişkin kalıcı bir progra
ma" dayanarak gerçekleştirilmesine or
tam hazırlayacaktır. "Sosyal demokrat
lar (Rus marksistleri) böyle bir demok
ratik partinin oluşmaslOın ileriye dotnı 
yararlı bir adım olıcalma Inanırlari on· 
lann anti·narodnlk faaliyeti bu adımı 
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"HALKıN DOSTLARı" 
KIMLERDIR? 

marksist teoriye dayanarak Rusya'nın 
diRer kapitalist ülkelerle aynı yasalar 
uyannca gelişti�ini gösterdi. Birçok te
mel çalışmasında, vardıeı bu sonucun 
bilimsel gerekçelerini verdi. Bu çalışma
lan sırasında, "Halkın Dostlan Kimler
dir ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl 
Savaşırlai 've Rusya'da Kapitalizmin Ge-. 
!işmesi gibi yapıtlar bulunmaktadır. Ger
çekten de Rusya kapitalist yolda idi ve 
işçi sınırı bıu;lıca devrimci güç haline ge
liyordu_ Bu nedenle, "özgün", yani kü
çük burjuva sosyalizmin savunuculan o
lan narodniklere karşı mücadele verilmeverilmever
si gerekiyordu. Ancak Lenin, daha na
rodnizme 'karşı darbelerin; indirirken, 
bir başka tehlikenin de rarkındaydı. Bu 
tehlike,marksizmi, Rusya'da kapitalizmi 
allayıp pullamada kullanma girişimleriy
di. Bu da başka bir kavgayı, bu kez, 
Marx'ı adanmış bir liberale dönüşWnne
ye çalışan "Legal Marksistler"e ve genç 
işçi sınıfı hareketini politik bakımdan 
körleştinne çabasındaki "ekonomistler" 
e karşı bir kavgayı gerektiriyordu. gerektiriyordu. ger Gö
ri.ildüRü gibi, Leniniım, Marx ve Engels' 
in devrimci ö�retilerini savunma müca
delesinde biçimlenmeye başladı. Bu, Le
nin'in hayatının 30 yılını verdiei, Rus
ya'da devrimin hazırlanmasının başlan
glcıydı." (L. i. Brejnev, Lenin'in 100. 

doeum yıldönümü üzerine konuşmasın
dan The CPSU Slruggle ror Unily or All 
Reuohetionary and Pcace Forees, s. 160 
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Bu yazıda, Lenin'in "Halkın DostIa
n Kimlerdir" yapıtının, bilimsel sosya
listlerle küçük burjuva demokratları ara· 
sındaki ilişkiler bakımından taşıdı�ı 
önem üzerinde durulacak. Ancak, bu 
noktanın açıklamasına geçmeden, kita· 
bın bu konuda olanak vcrdi�i bazı genel 
sonuçlara önceden de�inmekle yarar 

TARTIŞMA HERKESIN 
GöREVI 

Lenin'in yapıtı, bilimsel sosyalistle
rin demokratlarla ideolojik ayrılıklannın 
ortaya konmasının, bilimsel sosyalizmin 
do�ası gereei oldu�unu ortaya koymak
tadır. O'na göre kitabının tek amacı da 
budur. Ancak bilimsel sosyalizmin, ay n
ılkıarın ortaya konmasını, yalnızca 
kendi sanı�ını korumak için degiı, daha 
da çok, tarihsel gelişmenin do�rultusu
nun yı�ınlar tararından kavranması için 

dukça da sekter1iRe yer yoktur." ('Hal
kın Dostlan' Kimlerdir ve Sosyal De
mokratlarla Nasıl Savaşırlar? Progress 
Publishers, Moskova, 1966 s. 168). Gö
rüldütü gibi Lenin, sekterli�in panzehiri
ni, kitlelerin örgütlenmesini esas almaya 
ba�lamaktadır. Yoksa, kökünden larkıı 
ideolojik görüşlerin kaynıu;masına ÇalıŞ
makta deliL. 

BAŞKALARıNı KENDI 
ıÇiNDE ERITMEYI KIM 

ISTIYOR? 

"Halkın Dostlan Kimlerdir'?", de
mokrat akımlan sosyalizm içinde eritme 
amacının, Lenin'e bütünüyle yabancı ol-
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B i RLi K iç i M  MÜCAD ELE 
ilerietecek, eski önyargı ve efsanelerin 
kazınmasını, s06yalistlerin marksizm 
bayraeı altında toplanmasını ve öteki 
gruplar tarafından bir demokratik parti· 
nin oluşmasını ilerletecektir." (s. ı62). 

Lenin'in bu yaklaşımı, bilimsel s06yalist 
hareketin, başta sosyal demokratlar ol· 
mak üzere dieer demokratik hareketlere 
karşı tutumunun bugün de dayandı eı 
temel ilkedir. Bu nokta belirlendikten 
sonra, Lenin'le narodnlkler arasındaki 
tartışmanın özüne daha yakından yakJa· 
şılabilir. 

VÖNTEMSIZLlCIN 
VOZLAŞMASI 

Lenin'in bu tartışmasının özü iki te
mel noktada toplanabilır. Birincisi, Le
nin, narodnikJerin Rus toplumunu ince· 
leme yöntemlerinin ve bundan çıkardık
Ian eylem önerilerinin, Rus toplumunda 
sömürü ilişkilerini ortadan kaldıracak ni
telikte olmadıeını ortaya koyar. Bu ara
da narodnik önerilerin, dar küçük bur
ju�a nitelieinden ötürü, sadece ülkede 
kapitalizmin daha güçlü gelişmesine yol 
açaca�ı ortaya çıkar. Tartışmanın bu 
bölümü, Rwya'nın kapitalist doerultuda 
ge1işti�inin geniş verilere dayanarak ka
nıtlanması sonucunu verir. Narodnik 
teorisyenlerin, kapitalist sömürü aeı 'dı
şında varsaydıklan küçük üreticilerin, 
"özgün" bir yaşam biçimini yansıtmaclı
eı, sadece kelimenin "kategorik" anla
mıyla "küçük burjuva" yıeınıan olduk
lan ortaya konur. 

Lenin'in narodniklerle giriştiei tar
tışmanın ikinci yönü, en az birincisi ka· 
dar önemlidir. Bu yön, narodnizmin ge· 
çirdi�i evrimle ilgilidir. Lenin, "bir sos
yalist köylü devriminin olabilirligine i
nanç" olarak başlayan eski Rus narod
nizminin, belirli bir süreç sonucunda, 
"küçük burjuva oportünizmi halinde 
yozlaşbgına " dikkati çekmektedir. (s. 
134-144). Lenin'e göre bu yozlaşma, na

rodniklerin benimsediei bakış açısının 
zorunlu sonucudur. Lenin bu süreci şöy
le özeUemektedir: KöylülüRün "komü· 
nist içgüdülerine" inanca dayanan ilk na
rodnik program, köylülüeün dayandıgı 
üretim ilişkilerinin ve onun küçük bur
juva niteli�inin ortaya çıkanlmasına ola
nak veren bir yöntemin olmaması nede
niyle, kapitalist toplumun sınırlan 
içinde köylÜıüeün durumunun "iyileşti· 
rilmesini" amaçlayan bir programa dö
nüşmüştür. Ancak narodnikler, köylül ü
eün durumunun "iyileştirilmesi"ni a
maçlayan önerileriyle, aslında sadece 
meta ekonomisinin daha hızlı gelişme
sini, yani köylerin daha çok kapitaliz
min aglanna sarılmasını istemiş oluyor
lardı, Böylece de, Rusya'da, kapitaliz· 
min daha hızlı gelişmesinden yana bur
juvazi kesimlerinin yedek gücü haline ge
liyorlardı . "Hareket noktasının tam kar
şıtı sonuçlara yol açılıyor", "yalnızca 
radikal burjuva demokrasisinin çıkarlan 
ifade" edilmiş oluyordu (s. 147). 

KÜÇÜK BURJUVAZIVI 
ITMEK DECIL, 

ONUNLA BIRLEŞMEK 

Narodizmin, hareket noktasının tam 
karşıtına ulaştıeını göstererek Lenin ve 
Rus marksistleri, narodniklerin kendile
rine yönelttiei bazı "suçlama"lann da 
karŞllıeını vermek ve mttrksisUerin köylü 
kitleleri karşısındaki durumunu açıkla
mak olanagını buldular. Narodnikler, 
marksistleri, köylü kitlelerini sömürüye 
terketmek ve köylülüeün aleyhine işçi 
sınırını savunmakla suçluyorlardı . Lenin 
ise, yapılında, köylüler, kUçük burjuvazi 
uzerindeki sömürünün, kapitalizmin 
�elişmesinden kaynaklandıgını ortaya 

koymaktadır, Lenin, marksisUerin, kır
lardaki komünal sisteme ve köylülütün 
"komünist içgüdüsü"ne ilişkin hayalleri 
yıkmakJa, gerçekte, işçi sınıfının bütün 
ezilenlerle birleşmesinin yolunu hazırla
dıklannı belirtmektedir. Bunu da şu söz
lerle yapmaktadır: "Rus sosyal·demok
ratlan (marksistleri), kırlanmızdan onu 
süsleyen hayali çiçekleri kopanyor, ide· 
a1leştinnelere ve fantezilere k� savaşı
yor ve "halkın dostlan"nın kendilerin
den ölesiye nefret etmesine yol açan yı
kıcı çalışmalannı sürdürüyorlarsa, bunu 
köylülük yı�ını bugünkü baskı, adım 
adım yokolma ve kölelik durumunda 
kalması için degil, proletarya çalışan 
halkı her yerde ne tür zincirlerin bagla
dıeını, bu zincirlerin nasıl dövüldüR\inü 
kavraması ve onlara karşı çıkabilmesi, 
onlan fırlatıp atması ve gerçek çiçeee 
uzanabilmesi için yapıyorlar." (s. 107). 

Lenin'in sorunu koyuş biçimi, bi· 
Iimsel s06yalistlerin, Işçi sınıfının rolünü 
ön plana çıkannalannın, dieer ezilen sı
nı! ve tabakalann rolünü inkar etmeyi 
degiı, proletaryanın onlan birleştirme 
görevini gerçekleştirmeyi amaçladıgını 
ortaya koymaktadır. Işçi sınıfının küçük 
burjuvazi karşısındaki, onun politik 
temsilcileri karşısındaki tutumunun, 
sekterlik deeil, birlik oldueunu ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü köylülüeün, onu 
ezen ortaçae kalıntılanna ve gericillee 
karşı mücadelesi, bunun için ileri sürdü
eü demokratik talepler, işçi sınıfının 
burjuvaziye karşı mücadelesini kolaylaş
turnaktadır, Lenin, yapıtında, işçi sınıfı
nın temel düşmanı olan burjuvazinin ge
ncinkle, ortaçaa kalıntılanyla nasıl kol
kola oldueunu vurgulamaya da özen 
göstennektedir. Lenin'e göre, işçi sını!ı
nın gericiliee karşı mücadelesi, kapitaliz
min gelişmesini istediRi için deeil, ka
pitalizme karşı en iyi mücadele koşulla
nnı yaratmayı amaçladı�ı içindir. Lenin 
mutlakiyete, gerici toplumsal tabaka ve 
kurumlara karşı mUcadelenin, işçi sınıfı· 
na, "Rusya'da demokrasiyi feda etmeye 
ve işçileri ezmek, işçi sınıfı hareketinin 
doguşunu daha çok engellemek üzere 
gericilerle ittifakı girmeye özellikle egi· 
limli olan urrnayeye karşı zafere giden 
yolu açmak için" gerekli oldugunu be-

Iirtmektedir. (s. 166). 

ıŞÇı VICINLARINDAN 
KOPARILMAVA HAVIR 

Lenin 'in, küçük burjuva demokrat
lannın, Rusya'mn özgünıügünü idealleş
tiren görüşlerden koparak, kalıcı bir p
rogram etrafında örgütlenmelerini olum
lu karşılamasının nedeni de budur. Kü' 
çük burjuva demokratlan, küçük burju
va kitlelerin çıkarlannı gericiliRe karşı 
savunduklan ölçüde i1ericidirler, devrim
ci unsurlar arasında yer alırlar. Ancak 
küçük burjuva demokratlann programla
nnın, ,oıyalişt programlar olarak öne sü· 
rülmesi gerici sonuçlar verir. Lenin'in 
"Halkın D06Uan Kimlerdir?" yapıbnda 
ulaşbeı son derece önemli sonuçlardan 
biri de budur: "Incelemiş oldueumuz 
küçük burjuva teoriJer sosyalist teoriler 
oldukJanm ileri sürdükJeri ölçüde, kesin· 
likJe gericidirier." (s, 157) Lenin'e göre 
bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi, 
küçük burjuva teorilerin s06yalist teori
ler olarak ileri süri.ilmesi, küçük burjuva
zinin taleplerini, işçi sınıfının mücadele· 
sinin gelişmesinin önüne bir engel olarak 
çıkarmayı amaçlar. Ancak bundan da 
daha önemlisi, küçük burjuva teorileri
nin "sosyalist" olarak tanıtılması, işçi Sı· 
mfı hareketine sadece politik radikalizm 
yani sadece gericillee karşı mücadele sı
mrlan içinde tutma sonucu yaratır. Di· 
eer bir deyişle, Lenin, bir yandan poli
tik radikallzmin işçi sını!ının müttefiRi 
olarak önemini deRerlendirirken, dieer 
yandan da işçi ıını(ının politik radiıra· 
lizmle özdeşleştiri/me,ine kesinlikJe 
karşı çıkmaktadır. Küçük burjuva de
mokraUannın, marksistleri kendileriyle 
"kaynaşmaya" çaeınnalannı da bu ne
denle eleştirmekledir. "Işçileri yalnızca 
politik radikallzme çekmenin ancak Işçi 
aydınlarını işçi yıeınlanndan kopanna
ya ve işçi sını(ı hareketini güçsüzlüee 

mahkum etmeye yarayacaeını kavramayı 
reddederek hala sosyallsııerle kaynaşma 

ve ittifaklan söz ediyorlar. Oysa işçi sı· 
nıfı hareketi, ancak işçi sınıfının çıkar
lannı tam olarak ve her yoldan savun
makJa, sermayeye karşı onun uşaklannı 
hedef alan politik mücadeleyle kopmız 

Ilaelan olan bir ekonomik mücadeleye 
girişmekle güçlü olabilir." (s. 201). Gö
riildüRü gibi, işçi aydınlannın, yani 
marksistlerin "işçi ylRınlanndan kopa' 
;" mcuına" kesinlikJe izin verilmeyecrek
tir. 

Lenin bu vazgeçilmez koşulu orta
ya koyduktan ve marksistlerle demok
ratIann tek bir örgüt altında eritilmesine 
kesinlikJe karışı çıktıktan sonra, eylem 
birli�ini savunmaya yine devam etmek
tedir: '''nim devrimci unsurlann 'kay
naşması', farklı çıkartann temsilcilerinin 
ayn ayn örgütlenmesiyle, ve özel du
rumlarda iki partinin ortak eylemleriyle, 
çok daha iyi başanlabileeektir ... " (aynı 
yer). 

GÜNUMUZDE BIRLIK VE 
MÜCADELE 

Bilimsel s06yalizmin günümüzde de, 
dieer demokratik akımlara karşı, ulusla
rarası stratejisinin bir parçası saydı eı tu
tumu, Lenin'in bu yapıtında belirledıei 
yönteme dayanmaktadır. Bilimsel sosya· 
listler, küçük burjuvazinin, ara tabakala· 
nn çıkarlannın savunuculannın, kendile· 
rinin dışında örgütlenmesine karşı çık· 
mazlar, aksine bunu olumlu karşılarlar. 
Çünkü emekçi kitlelerin, çıkarlanna 
sahip çıkması, bilinçlenmesi, düz bir 
yol, tüm kesimler için eşit bir tempo 
izlemez. Eşit olmayan bir gelişme izler. 
Bu süreçte itici güç rolü oynayan işçi 
sınıfının ve onun politik hareketinin dı
şında yer alan kesimlerin devrimci süre
ce kablması, ani bir uyanışa deRii, on
lann da sınıf mücadelesi sahnesine çık
masına batlıdır. Tekellere, gericiliee kar
Şı bu kesimlerin çıkarlannı savunan po
litik hareketlerin örgütlenmesı, bu iışlevi 
yerine getirdili ölçüde ilericidır, olumlu· 
dur. 

Demokratlarla sosyalisUer arasında· 
ki kesin ideolojik aynm, protilU', de
mokratlann mücadelesinin, ancak 'Ofya
lum penpektifiyle çakışbeı ölçüde ileri
cHieini koruyabileeeei gerçeeini 
deeiştirmez. Aksine bu gerçeR'" kitlele
rin gözünde ortaya çıkanlmasını amaç
lar. Bu nedenle bilimsel sosyalizm, de
mokratik akımlanD olumlu işlevinin, 
birer "sınıf uzlaşmaclSl" hareket olarak 
yozlaşmalannın sınınnda tükendiglni 
unutmaz. özellikle işçi sınıfıyla özdeş· 
leşme egilimleri göstenıiei durumlarda, 
bu akımlar, gitgide tutucu, hatta gerici 
bir işlev kazanırlar. Bu yüzden. bilimsel 
sosyalizm, demokratik hareketteki kapi
talizmle bütünleşme eeilimlerine karşı 
siirekJi bir mücadele yürütür. özellikle iş
çi sınıfıyla özdeşleme eeilimlerinin kar· 
şısında durur. . 

Günümüzde sosyal demokrat hare
ket, işçi sınıfı ve emekçi kitieler arasın
da, burjuva ideolojisinin. küçük b�rjuva 
dünya görüşünün somutlandıeı belh baş
lı akım sayılabilir. 1Urkiye'de de CHP 
için benzerleri söylenebilir. 1Urkiye'de 
de sosyalist hareketin bu parti karşısın
daki tutumu açıkbr: " ... dünyanın hiç
bir yerinde işçi sınıfı partisi ne kadar 
güçlü, ne kadar gelişmiş olsa da, işçi sı· 
nıfının tümünü kapsanuna a1mıdıel, al
ması mümkün olmadı eı için, emekçi kit
leler içinde sosyal demokrat parti olarak 
CHP 'nin örgütlenmesine karşı çıkmayız, 
Bir Ölçüde bunu da olumlu karşılanz. 
Ama CHP'nin işçi sınıfıyla bütünleşme
sine, bütünleşip Işçi sınıfının politik ha
reketini kendı sosyalist hedefinden sap
brmasına, işçi sınıfının politik hareketi
ne sosyal demokrat bir nitelik ve doerul
tu vermesine karşı mücadele ederiz, so
nuna kadar mücadele ederiz, uzlaşmaz 
bir şekilde mücadele ederiz." (B. Boran 
"Partimiz Görev Başındadır", TIp Ya
yınlan, s. 73), 
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Tartışmanın bu bu 
kapitalist doerultuda doerultuda 

dayanarak kaka
sonucunu verir. Narodnik Narodnik 

sömürü aeı 'dıı
üreticilerin, üreticilerin, 
yansıtmaclıyansıtmaclı

"kategorik" anlaanla
yıeınıan oldukyıeınıan olduk

giriştiei tar
birincisi ka· birincisi ka· 

narodnizmin ge· 
Lenin, "bir sos
olabilirligine i

Rus narod
sonucunda, sonucunda, 

burjuva oportünizmi halinde 
dikkati çekmektedir. (s. 

göre bu yozlaşma, na
bakış açısının 

Lenin bu süreci şöy
KöylülüRün "komü· 

dayanan ilk na
köylülüeün dayandıgı 

küçük bur
çıkanlmasına olaola

olmaması nedenede
toplumun sınırlan 

durumunun "iyileşti· "iyileşti· 
programa dödö

narodnikler, köylül üköylül üköylü 
"iyileştirilmesi"ni aa

aslında sadece 
hızlı gelişmegelişme

çok kapitalizkapitaliz
istemiş oluyoroluyor

Rusya'da, kapitaliz· kapitaliz· 
gelişmesinden yana burbur

gücü haline gege
noktasının tam kar

açılıyor", "yalnızca "yalnızca 
demokrasisinin çıkarlan çıkarlan 

147). 147). 

BURJUVAZIVI BURJUVAZIVI 
DECIL, 

BIRLEŞMEK BIRLEŞMEK 

noktasının tam 
göstererek Lenin ve 

narodniklerin kendile
"suçlama"lann da 

mttrksisUerin köylü 
durumunu açıkla

Narodnikler, 
kitlelerini sömürüye 

koymaktadır, Lenin, koymaktadır, Lenin, marksisUerin, marksisUerin, kırkır
lardaki lardaki komünal sisteme ve köylülütün köylülütün 
"komünist içgüdüsü"ne ilişkin hayalleri hayalleri 
yıkmakJa, yıkmakJa, gerçekte, işçi sınıfının bütün bütün 
ezilenlerle ezilenlerle birleşmesinin yolunu hazırlahazırla
dıklannı dıklannı belirtmektedir. Bunu da şu sözsöz
lerle lerle yapmaktadır: "Rus sosyal·demoksosyal·demok
ratlan ratlan (marksistleri), kırlanmızdan onu onu 
süsleyen süsleyen hayali çiçekleri kopanyor, ide· 
a1leştinnelere a1leştinnelere ve fantezilere k� savaşı
yor yor ve "halkın dostlan"nın kendilerin
den den ölesiye nefret etmesine yol açan yı
kıcı kıcı çalışmalannı sürdürüyorlarsa, bunu 
köylülük yı�ını köylülük yı�ını bugünkü baskı, adım 
adım adım yokolma ve kölelik durumunda 
kalması kalması için degil, proletarya çalışan 
halkı halkı her yerde ne tür zincirlerin bagla
dıeını, bu zincirlerin nasıl dövüldüR\inü 
kavraması ve onlara karşı çıkabilmesi, 
onlan fırlatıp atması ve gerçek çiçeee 
uzanabilmesi uzanabilmesi için yapıyorlar." (s. 107). 

Lenin'in Lenin'in sorunu koyuş biçimi, bi· 
Iimsel Iimsel s06yalistlerin, Işçi sınıfının rolünü 
ön ön plana plana çıkannalannın, dieer ezilen sı
nı! nı! ve tabakalann rolünü inkar etmeyi 
degiı, degiı, proletaryanın onlan birleştirme 
görevgörevini gerçekleştirmeyi amaçladıgını 
ortaya ortaya koymaktadır. Işçi sınıfının küçük 
burjuvazi burjuvazi karşısındaki, onun politik 
temsilcileri temsilcileri karşısındaki tutumunun, 
sekterlik deeil, birlik oldueunu sekterlik deeil, birlik oldueunu ortaya 
çıkmaktadır. çıkmaktadır. Çünkü köylülüeün, onu 
ezen ortaçae ezen ortaçae kalıntılanna ve gericillee 
karşı karşı mücadelesi, bunun için ileri sürdü
eü eü demokratik talepler, işçi sınıfının 
burjuvaziye burjuvaziye karşı mücadelesini kolaylaş
turnaktadır, Lenin, yapıtında, turnaktadır, Lenin, yapıtında, işçi sınıfı
nın nın temel düşmanı olan burjuvazinin ge
ncinkle, ncinkle, ortaçaa kalıntılanyla nasıl kol
kola kola oldueunu vurgulamaya da özen 
göstegöstennektedir. Lenin'e göre, işçi sını!ı
nın nın gericiliee karşı mücadelesi, kapitaliz
min min gelişmesini istediRi istediRi ist için deeil, ka
pitalizme pitalizme karşı en iyi mücadele koşulla
nnı nnı yaratmayı amaçladı�ı içindir. Lenin 
mutlakiyete, mutlakiyete, gerici toplumsal tabaka ve 
kurumlara karşı mUcadelenin, işçi sınıfı· 
na, "Rusya'da demokrasiyi feda etmeye 

Iirtmektedir. (s. 166). 

ıŞÇı VICINLARINDAN 
KOPARILMAVA HAVIR 

Lenin 'in, küçük burjuva demokrat
lannın, lannın, Rusya'mn özgünıügünü idealleş
tiren tiren görüşlerden koparak, kalıcı bir pp
rogram etrafında örgütlenmelerini olum
lu karşılamasının nedeni de budur. Kü' Kü' 
çük burjuva demokratlan, küçük burjudemokratlan, küçük burju
va kitlelerin çıkarlannı gericiliRe karşı karşı 
savunduklan ölçüde i1ericidirler, devrimdevrim
ci unsurlar arasında yer alırlar. Ancak Ancak 
küçük burjuva demokratlann programlaprogramla
nnın, ,oıyalişt programlar olarak öne sü· sü· 
rülmesi gerici rici ri sonuçlar verir. Lenin'in Lenin'in 
"Halkın D06Uan Kimlerdir?" yapıbnda yapıbnda 
ulaşbeı son derece önemli sonuçlardan 
biri de budur: "Incelemiş oldueumuz oldueumuz 
küçük burjuva teoriJer sosyalist teoriler teoriler 
oldukJanm ileri sürdükJeri ölçüde, kesin· 
likJe gericidirier." (s, 157) Lenin'e göre Lenin'e göre 
bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi, 
küçük burjuva teorilerin s06yalist teori
ler olarak ileri süri.ilmesi, küçük burjuva
zinin taleplerini, işçi sınıfının mücadele· 
sinin gelişmesinin önüne bir engel olarak 
çıkarmayı amaçlar. Ancak bundan da 
daha önemlisi, küçük burjuva teorileri
nin "sosyalist" olarak tanıtılması, işçi Sı· 
mfı hareketine sadece politik radikalizm radikalizm radikali
yani sadece gericillee karşı mücadele sı
mrlan içinde tutma sonucu yaratır. Di· Di· 
eer bir deyişle, Lenin, bir yandan poli
tik radikallzmin işçi sını!ının müttefiRi 
olarak önemini deRerlendirirken, dieer dieer 
yandan da işçi ıını(ının politik radiıra· 
lizmle özdeşleştiri/me,ine kesinlikJe kesinlikJe 
karşı çıkmaktadır. Küçük burjuva dede
mokraUannın, marksistleri kendileriyle kendileriyle 
"kaynaşmaya" çaeınnalannı da bu ne
denle eleştirmekledir. "Işçileri yalnızca yalnızca 
politik radikallzme çekmenin ancak Işçi 
aydınlarını işçi yıeınlanndan kopanna
ya ve işçi sını(ı hareketini güçsüzlüee güçsüzlüee 

mahkum etmeye yarayacaeını kavramayı kavramayı 
reddederek hala sosyallsııerle kaynaşma kaynaşma 

nn nn çıkarlannın savun
rinin rinin dışında örgütlenmesine 
mazlar, mazlar, aksine bunu 
Çünkü Çünkü emekçi 
sahip sahip çıkması, 
yol, yol, tüm kesimler 
izlemez. izlemez. Eşit olmayan 
Bu Bu süreçte itici 
sınıfının sınıfının ve onun 
şında şında yer alan kesimlerin 
ce ce kablması, ani 
lann lann da sınıf mücadelesi sahnesine çık
masına masına batlıdır. Tekellere, 
Şı bu Şı bu kesimlerin 
litik hareketlerin örgütlenmesı, 
yerine getirdili yerine getirdili ölçüde ölçüde 
dur. 

Demokratlarla sosyalisUer arasında· Demokratlarla sosyalisUer arasında· 
ki ki kesin kesin ideolojik 
mokratlann mokratlann mücadelesin
lum lum penpektifiyle 
cHieini cHieini koruyabileeeei 
deeiştirmez. deeiştirmez. Aksine 
rin rin gözünde ortaya 
lar. lar. Bu nedenle 
mokratik akımlanD olumlu mokratik akımlanD olumlu 
birer birer "sınıf uzlaşmaclSl" hareket 
yozlaşmalayozlaşmalannın 
unutmaz. unutmaz. özellikle 
leşme leşme egilimleri 
bu bu akımlar, gitgide 
bir bir işlev kazanırlar. 
sosyalizm, sosyalizm, demokratik 
talitalizmle talizmle tali bütünleşme 
siirekJi siirekJi bir mücadele 
çi çi sınıfıyla özdeşleme 
şısında dururşısında durur. 

Günümüzde Günümüzde 
ket, ket, işçi sınıfı işçi sınıfı ve 
da, da, burjuva ideoloj
dünya dünya görüşünün 
lı lı akım sayılabilir. 
için için benzerleri söylenebilir. 
de de sosyalist hareketin 
daki daki tutumu açıkbr: 
bir bir yerinde işçi 
güçlü, güçlü, ne kadar gelişmiş 
nıfının nıfının tümünü kapsanuna a1mıdı
ması ması mümkün olmadı 
leler leler içinde sosyal 
CHP CHP 'nin örgütlenmesine 
Bir Bir Ölçüde bunu 
Ama Ama CHP'nin işçi sınıfıyla bütünleşme
sine, sine, bütünleşip Işçi sınıfının 
reketini reketini kendı sosyalist 
brmasına, işçi brmasına, işçi sınıfının 
ne ne sosyal demokrat 
tu tu vermesine karşı 



1 976 BüTÇESININ VERECECI AÇiK öNEMLIDIR. 1 977 YılıNA KAÇıNıLMAZ 

OLARAK YANSıYACAK OLAN BU AÇiK, 1 977 ıÇINDE BIR YANDAN KAMU YATI

RlMLARlNIN IYICE KlSILMASINA NEDEN OLACACl GIBI, KırLERIN AÇıKLARI

NIN BÜYüMESINE, STOK ARTIŞINA, MAL KıTlıKLARINA NEDEN OLACAKTıR. 

KırLER, DAHA BÜYOK ZARARLARI öNLEMEK ıÇIN STOKA BAŞVURACAKTıR. 

öTE YANDAN 1 977'DE DAHA ŞIDDETLE BEKLENEN DöVIZ DARBOCAZI 

ÜRETIMI ETKILEYECEKTIR. TÜM BU GELIŞMELER. 1 977'NIN YAŞANAN EN 

ZOR YıLLARDAN BIRI OLACACINI VURGULAMAKTADlR. 

Maliyenin 1977 yılı bütçe tasarısı, DPT'nin yıl· 
lık programı kavramkargaşasının ve rakam anarşisinin 
somuta indirildiei belgeler nitelieinde. Kaynaklan beL
li olmayan bir bütçe ve programla daha karşı karşıya 
'1Urkiye. 

1977 yılı bütçe tasarısının geçmiş yıllanokin
den pek (arklı bir tarafı yok. Geçmiş elli yılın bütçe
leri incelendieinde deeişmeyen bir eeilim kolaylıkla 
gözlemleniyor: Abartılmış tahminler. Gerçekçi olma
yan kaynaklar. 

Bütçelerin spontane bir gelişme hızı vardır. Bu 
gelişme hızı genellikle cari harcamalano büyüme oranı 
tarafından belirlenir. Geçmiş yillar bütçelerine bakıl· 
dılında, Bütçe kanunlan ile verilen yıl başı ödenekleri 
ile gerçekleşen harcamalar arasında, ortalama yüzde 
30'u bulan sapmalar görülmektedir. Gelir tahminleri 
Ue gerçekleşmeleri arasmda da aynı ilişkiyi gönnek 
mümkün. 

Bütçe finansmanında kuUanılan kaynaklar soru
nu da yı1la.rdu bir başka gerçefi gösterir: Büfçenin fi· 
nansmanında önemli bir kaynak, vergi gelirleridir. 
Vergi gelirlerinin büyük bir kısmlOı -Gelir vergisinde 
üçte ikisini- çalışanlar öder. Vasıtalı ve V8Sltasız vergi 
yükleri do�dan çalışan emekçi halkın sırtına bindi
ei gibi, gerek KİT'lerin finansmanı için kutlanılan ha· 
zine kaynaklan, gerekse kurulan tonlann tüm yükünü 
gene aynı sını.nar çeker. 

Bu nitelikleri nedeniyle 1977 yılı bütçesinin de 
geçmif yıllar bütçesinden büyük bir ayncalıfı yok. 
YalDIZ ÇalıŞanlara getirdi�i yük, bu yd daha da büyük. 

RAKAM ANARŞisI 

1975 yılından bu yana MC iktidan ile birlikte, 
ekonomik nitelikteki göstergeler anIamslZlaştı. Resmi 
belgelerde yer alan verilerle MC iktidan diledi�ince 
oynuyor. 1976 yılındaki gelişmeyi "uygun" göster· 
mek gerekiyorsa, MC bunun kolayım buluyor. Geç
miş yıllann ekonomik verilerini küçültüyor. Böyle 
olunca 1976 yılı !iktif (hayali) olarak büyüyor. Çok 
kolay bir çözüm yolu bu. Bu yöntemi gözlerden ırak 
tutmanın yolu da basit: Resmi dokümanlarda müm· 
kün oldulu kadar çok ve de�işik veri kuUanmak. 

1976 sonunda hazırlan4D resmi dokümanlar bu 
uygulamanın örnekleri ile dolu. Thrkiye için kullanı· 
Ian verilerin altında kaynak olarak, öme�ln OECD 
gösterilebiliyor! Bu durum gerçekten bir yüz karası. 

Cok ve deeişik kaynaklı veri kullanınca rakam 
anarşisinin yanısıra kavram kargaşası yaratllıyor. 
1977 programı ve 1977 bütçe tasansı incelendie-inde 
bu durum açıkça beliriyor. Bu noktada yanılmamak 
gerek. Bu nedenle bu iki doküman üzerinde yapılacak 
araştınnalarda son derece dikkatli olmak gerekiyor. 
Bu hassasiyeti öncelikle parlamentoda ana muhalefe
tin göstennesi gerekli. Politik nedenlerle ve MSP'yi ür
kütmemek için susmak bu yolun kemikleşmesine ne· 
den olabilir. 

1977 YILI BÜTÇESI EN AZ YÜZDE Lo 
ORANıNDA DEVALÜASYON 

ÖNGÖRÜYOR 

Dış borçlanmadan ve daha çok dış borçlanma· 
dan yana oldu�unu söyleyen Maliye Bakanı Ergene· 
kon, bütçeyi açıklarken KİT'lerin finansmanı için 
1977 yılı içinde 15 milyar liralık dış proje kredisi kul· 
landacaelDl açıkladı. Bu, bütçe gerekçesi ve ylUık 

programda da yer alıyor. Yıllak programda yer alan 
bir başka tablo daha var. 1977 yılı ödemeler dengesi 
tablosu. II Aralık 1976 Cumartesi tarih ve 15786 sa
yılı Resmi Gazete'nin 24. sayfasında yer alan 54 sayılı 
tablonun sennaye hareketleri alt bölümünde yer alan 
kaıemler dikkatle incelenmeli. Bu tabloda yazıldıRına 
göre; Türkiye 1977 yılı içinde 850 milyon dolarlık 
proje kredisi kullanacaktır. Bugün dolann resmi kuru 
16,50 TL:dır. 

Bu duruma göre Thrkiye'nin 1977 içinde kuUa· 
nacaeı toplam proje kredisi, TL olarak 14 milyan bul
maktadır. Oysa bütçe ve programda sadece KİT'ler 
için 15 milyar liralık proje kredisi kuUanılacael yazılı· 
dır. Tüm proje kredilerinin KİT'lerin finansmanında 
kullanılacaRıru düşünsek bile, 1 milyar liralık bir açık 
kalmaktadır. Bu durumun bir anlamı olmalıdır. Thm 
proje kredilerinin KİT finansmanı için kuııanılması 
haıinde 1977 yılı programı gizli olarak yüzde 10 ora· 
nmda bir devalüasyonu kabullenmiş göri.ilüyor. Geç· 
mişte OlduRu gibi 1977 yılı içinde yapılacak "kur 
ayarlamaları" ile Thrk parasının deeeri en az yüzde 10 
oranında daha düşürülecektir. Devletin resmi dokü· 
manlan böyle söylüyor. Resmi dokümanlann şimdilik 
önerdi ei devaıüasyonlardan sonra 1977 yılı içinde TL' 
sımn 1 ABD doları karşısındaki de�eri 17,34 TL. ola
cak. 

1977 YILI BÜTÇESI EN AZ YÜZDE 22 
ORANıNDA FIYAT ARTIŞI ÖNGöRÜYOR 

Maliyenin hazırladıRı bütçe tasarısı ile DPT 'nin 
hazırladılı yıllık program birlikte incelendieinde 
1977 ydı içinde en az yüzde 22 oranında fiyat artışı 
öngörüldüeü anlaşılmaktadır. 

1977 yılı Maliye Bakanlıeı Bütçe Kanunu tasarı
sının 4. sayfasında, DPT'nin yıllık programının 19. 
sayfasında yer alan kaynaklar·harcamalar dengesi tab
lolan, sabit fiyatlarla hazırlanmış tablolardır. Progra· 
mm ve bütçe gerekçesinin içinde yer alan kamu kesi· 
mi tasanuf·yatınm tablolan ile kamu kesimi genel 
dengesi tablolan cari fiyatlarla hazırlanmıştır. Prog
ram ve bütçenin sabit fiyatlarla hazırlanmış tabloları 
ve cari fiyatlarla hazırlanmış tablolan birlikte incelen· 
diRinde; toplam yabnm harcamaıannda yüzde 23 ora· 
nında, stok deRişimlerinde yüzde 30 oranında fiyat 
artıŞı öngöriildüeü açıkça ortaya çıkmaktadır. öte 
yandan kamunun tüketim harcamalannda da yüzde 
8 oranında fiyat artışlan ile karşilaşılacaRı bu belge
lerde varsayılmaktadır. 

Bu veriler Bakan Ergenekon'un büyük iddialarla 
ortaya koydulu 1977 bütçesi bir "yatmm bütçesidir" 
balonunu söndünnektedir. 63 milyar olarak bütçede 
geçen yatınm harcamalan fiyat artışlanndan anndınl· 
dıeı zaman, kamu yatınmlannda 1977'de 1976'ya 0-

ranla hemen hiç artış olmayacaeı açıkça ortaya çık· 
maktadır. Bu anndırmadan sonra konsolide bütçe 
içinde yatınm harcamalannın payının deRişmediei; 
yüzde 22,2 oranında kaldıeı da açıkça görülmektedir. 
Bu bütçe de geçmiş yıllann bütçelerinden farklı b!r 
bütçe deRlıdır; aRırlık gene cari harcamalardadır. 

Kaldı ki 1976 ytlı bütçe uygulamasının ortaya 
koyduRu sonuçlar da Bakan', doerulamaktadır. 1976 

yılı bütçesi yıl sonunda 159 milyar olarak gerçekleşe
cektir. Bu durum da bütçenin büyüme oranının bile· 
rek abartıldıRını göstennektedir. 1976 yılı bütçesinin 
bu miktara erişeceRi programda yer almaktadır. Bu 
durum bilindie-ı halde, 1977 yılı bütçesini "büyük" 
göstermek için 1976 yılı bUtçesi yıl başı başlangıç 
ödenceinde kalmış gibi gösterilmektedir. 

Bu türden reklam oyunlanna çok bol rastlan· 

TE H LI 
maktadır. 1976 ytlı bütçesi başlangıç ödenelinde ta). 
mış gibi gösterilirken, öte yandan 1976 yılı gelir tah· 
minieri yıl başı deRildir. Bu rakamlar yıl içi revize 
edilmiş deeerler olaıak kullanılmıştır. Böylece 1977 
yılı bütçe gelirlerinin düşük oranh olduA'u gerçeli de 
gizlenmek istenmiştir. ödenekler konusunda yapılan 
işlem tekrarlanırsa 1977 yılı gelir bütçesinde yer alan 
gelir kalemlerinden hiç birinde yüzde 15'in üzerinde 
artış olmadıRı göriilmektedir. 

Bir başka rakam anarşisine deRinmekte yuar 
var. Genel bütçe yatınm harcamalannın 63 milyar 01-
duRunu Bakan açıldadı. DPT'-nln yıllık programında 
1977 yılı genel bütçe yatınmIan ve finansmanı konu· 
sunda iki ayrı rakam yer alıyor. Yatınm ve (inanaman 
tablosunda, 1977 yılı yatınmlan 61 milyar olarak ge

çiyor; finansman tablosu da 61 milyara göre düzen· 
lenmiş. Konsolide bütçe dengesinde ise 1977 yılı )'lı' 
tınmlan 63 milyar olarak belirtiliyor. Ek 2 milyar lin 
arsa bedeli olduA'u için bir yerde yatınm olarak göZü
kürken, di�er yanda gözükmüyor.. Böylesine ufak 
ayak oyunlan ile gene "denk" bir bütçe yapılıyor. 
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BÜTÇESIDIR .... 

Harcamaıar yönünden bu denli Iwıtık oyunlan 
içeren 1977 bütçesi, gelirleri yönünden de ilginç. Ge
lir bütçesine fonlar bütçesi demek de mümkün. Dep
rem fonundan Topnk ve Tanm Reformu fonlaıma 
kadar her tür fon 1977 içinde bütçeye ııeUr kaydodlJe
cek! Bu fonlara .1 koymonın yöntemı çok _LO _ 
çe kanununun son kısmında "yıl içinde uygulanmayaı
cak kanunlar" diye bir madde ilavesi yeterli oluyor. 
Bu maddeye dayanarak, Tekel zamlannelan Merk .. 
Bankası nezdinde birikmiş 1,7 milyar lira tutannda 
Con'a Maliye BakanlıRı el koymaktadır. Bütçe açıkla· 
nnın kapatılması için, depremler için aynluı fonlar 
bu şekilde tüketiliyor. Van depremi sırasında bu fon
da tek kuruş olmadıRı açıkça ortaya çıktı. öte yan· 
dan Toprak ve Tanm ReConnu için Arazi Vergisinden 
aynlan fonlar da bu yıl bütçe açıklanrun kapaWmI· 
sında kullamlacak. Bu yıl içinde kuUantlamayacak tek 
fon Akaryakıt Istikrar Fonu. Enerji Bakanıom tüm il
rarlanna raRmen bu ronda tek bir kuruş gelir olmadı· 
�I bütçe tasansının B cetvelinde yer alan gelir bütçe
sinden açıkça ortaya çıkıyor. Söz konusu maddenin 
korunması için sadece 1 liralık bir hesap kapatmama 
tahmini yer alıyor. 1976 yılı gelir bütçesinde ise bu 
kalemin (-) olduRu kabul ediliyor. Bu nedenle yeni 
zammın nereden finanse edileceRi sorusu açıkta kab· 
yor. 

KIT'LERIN AÇıKLARıNDA 1976 ıÇINDE YOZDE 
300 ARTıŞ OLDU. 

KİT'lerin (Kamu Iktisadi Teşebbüsleri) yükünü 
1977 içinde de emekçi halkımız çekecek. zam yap
madılı için övünen Demirel, 1977 içinde KIT'Ierin n. 
nansmanı için halkın sırtına 81 milyar daha yükle
mektedir. 

1975 yılı içinde toplam 4,5 milyar işletme açıl_ 
veren KıT 'ler, 1976 yılında yüzde 300 artışla 18 mil
yar liralık işletme açılı vennişlerdir. Fıyatlan baskı 
altında tutulan bu kuruluşlar, yeni yatınm gereksı· 
nimleri içinde dışarıya baAımh kılınmaktadır. Bakan 
Ergenekon'un açıklamalanna göre, KIT'ler için 1977' 
de dışardan 25 milyar bulunacaktır. Bakanın bu söy· 
ledikleri daha önce de deeinildiıı gibi gerçek delU· 
dir. ödemeler dengesi tablosu, yüksek oranh bir deva· 
IUnsyon olmadı eı takdirde, bu söylenenleri yalanla· 
maktadır. 

1976 Içinde döviz dar boRızı, yeterli iç finuıa
man saelanamaması gibi nedenler sonucunda KİT ya· 

harcamalar arasında, ortalama yüzde 
sapmalar görülmektedir. Gelir tahminleri 

arasmda da aynı ilişkiyi gönnek 

finansmanında kuUanılan kaynaklar soru
başka gerçefi gösterir: Büfçenin fi· 

önemli bir kaynak, vergi gelirleridir. 
büyük bir kısmlOı -Gelir vergisinde 

çalışanlar öder. Vasıtalı ve V8Sltasız vergi 
yükleri do�dan çalışan emekçi halkın sırtına bindi

KİT'lerin finansmanı için kutlanılan ha· 
gerekse kurulan tonlann tüm yükünü 
çeker. 

nedeniyle 1977 yılı bütçesinin de 
bütçesinden büyük bir ayncalıfı yok. 

getirdi�i yük, bu yd daha da büyük. 

RAKAM ANARŞisI 

yılından bu yana MC iktidan ile birlikte, 
nitelikteki göstergeler anIamslZlaştı. Resmi 

verilerle MC iktidan diledi�ince 
oynuyor. 1976 yılındaki gelişmeyi "uygun" göster· 

MC bunun kolayım buluyor. Geç
ekonomik verilerini küçültüyor. Böyle 

!iktif (hayali) olarak büyüyor. Çok 
çözüm yolu bu. Bu yöntemi gözlerden ırak 

basit: Resmi dokümanlarda müm· 
çok ve de�işik veri kuUanmak. 

sonunda hazırlan4D resmi dokümanlar bu 
örnekleri ile dolu. Thrkiye için kullanı· 
altında kaynak olarak, öme�ln OECD 

durum gerçekten bir yüz karası. 
deeişik kaynaklı veri kullanınca rakam 

yanısıra kavram kargaşası yaratllıyor. 
1977 bütçe tasansı incelendie-inde 
beliriyor. Bu noktada yanılmamak 
bu iki doküman üzerinde yapılacak 

derece dikkatli olmak gerekiyor. 
öncelikle parlamentoda ana muhalefe

gerekli. Politik nedenlerle ve MSP'yi ür
için susmak bu yolun kemikleşmesine ne· 

BÜTÇESI EN AZ YÜZDE Lo 
ORANıNDA DEVALÜASYON 

ÖNGÖRÜYOR 

borçlanmadan ve daha çok dış borçlanma· 
söyleyen Maliye Bakanı Ergene· 

bütçeyi açıklarken KİT'lerin finansmanı için 
milyar liralık dış proje kredisi kul· 

kullanılacaRıru düşünsek bile, 1 milyar liralık bir açık 
kalmaktadır. Bu durumun bir anlamı olmalıdır. Thm 
proje kredilerinin KİT finansmanı için kuııanılması 
haıinde 1977 yılı programı gizli olarak yüzde 10 ora· 
nmda bir devalüasyonu kabullenmiş göri.ilüyor. Geç· 
mişte OlduRu gibi 1977 yılı içinde yapılacak "kur 
ayarlamaları" ile Thrk parasının deeeri en az yüzde 10 
oranında daha düşürülecektir. Devletin resmi dokü· 
manlan böyle söylüyor. Resmi dokümanlann şimdilik 
önerdi ei devaıüasyonlardan sonra 1977 yılı içinde TL' 
sımn 1 ABD doları karşısındaki de�eri 17,34 TL. ola
cak. 

1977 YILI BÜTÇESI EN AZ YÜZDE 22 
ORANıNDA FIYAT ARTIŞI ÖNGöRÜYOR 

Maliyenin hazırladıRı bütçe tasarısı ile DPT 'nin 
hazırladılı yıllık program birlikte incelendieinde 
1977 ydı içinde en az yüzde 22 oranında fiyat artışı 
öngörüldüeü anlaşılmaktadır. 

1977 yılı Maliye Bakanlıeı Bütçe Kanunu tasarı
sının 4. sayfasında, DPT'nin yıllık programının 19. 
sayfasında yer alan kaynaklar·harcamalar dengesi tab
lolan, sabit fiyatlarla hazırlanmış tablolardır. Progra· 
mm ve bütçe gerekçesinin içinde yer alan kamu kesi· 
mi tasanuf·yatınm tablolan ile kamu kesimi genel 
dengesi tablolan cari fiyatlarla hazırlanmıştır. Prog
ram ve bütçenin sabit fiyatlarla hazırlanmış tabloları 
ve cari fiyatlarla hazırlanmış tablolan birlikte incelen· 
diRinde; diRinde; diR toplam yabnm harcamaıannda yüzde 23 ora· 
nında, stok deRişimlerinde yüzde 30 oranında fiyat 
artıŞı öngöriildüeü açıkça ortaya çıkmaktadır. öte 
yandan kamunun tüketim harcamalannda da yüzde 
8 oranında fiyat artışlan ile karşilaşılacaRı bu belge
lerde varsayılmaktadır. 

Bu veriler Bakan Ergenekon'un büyük iddialarla 
ortaya koydulu 1977 bütçesi bir "yatmm bütçesidir" 
balonunu söndünnektedir. 63 milyar olarak bütçede 
geçen yatınm harcamalan fiyat artışlanndan anndınl· 
dıeı zaman, kamu yatınmlannda 1977'de 1976'ya 0-

ranla hemen hiç artış olmayacaeı açıkça ortaya çık· 
maktadır. Bu anndırmadan sonra konsolide bütçe 
içinde yatınm harcamalannın payının deRişmediei; 
yüzde 22,2 oranında kaldıeı da açıkça görülmektedir. 
Bu bütçe de geçmiş yıllann bütçelerinden farklı b!r 
bütçe deRlıdır; aRırlık gene cari harcamalardadır. 

Kaldı ki 1976 ytlı bütçe uygulamasının ortaya 
koyduRu sonuçlar da Bakan', doerulamaktadır. 1976 

yılı bütçesi yıl sonunda 159 milyar olarak gerçekleşe
cektir. Bu durum da bütçenin büyüme oranının bile· 
rek abartıldıRını göstennektedir. 1976 yılı bütçesinin 
bu miktara erişeceRi programda yer almaktadır. Bu 
durum bilindie-ı halde, 1977 yılı bütçesini "büyük" 
göstermek için 1976 yılı bUtçesi yıl başı başlangıç 
ödenceinde kalmış gibi gösterilmektedir. 

çiyor; finansman tablosu 
lenmiş. Konsolide bütçe 
tınmlan 63 milyar olarak 
arsa bedeli olduA'u için 
kürken, di�er yanda 
ayak oyunlan ile gene 
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BÜTÇESI

Harcamaıar yönünden 
içeren 1977 bütçesi, 
lir bütçesine fonlar bütçesi 
rem fonundan Topnk 
kadar her tür fon 1977 
cek! Bu fonlara .1 koymonın yöntemı 
çe kanununun son kısmında 
cak kanunlar" diye bir 
Bu maddeye dayanarak, 
Bankası nezdinde birikmiş 
Con'a Maliye BakanlıRı 
nnın kapatılması için, depremler 
bu şekilde tüketiliyor. 
da tek kuruş olmadıRı açıkça 
dan Toprak ve Tanm 
aynlan fonlar da bu 
sında kullamlacak. Bu 
fon Akaryakıt Istikrar Istikrar Ist
rarlanna raRmen bu ronda 
�I bütçe tasansının B 
sinden açıkça ortaya 
korunması için sadece 
tahmini yer alıyor. 1976 
kalemin (-) olduRu 
zammın nereden finanse 
yor. 

KIT'LERIN AÇıKLARıNDA 
300 

KİT'lerin (Kamu 
1977 içinde de emekçi halkımız çekecek. 
madılı için övünen Demirel, 
nansmanı için halkın 
mektedir. 

1975 yılı içinde 
veren KıT 'ler, 1976 yılında 
yar liralık işletme açılı vennişlerdir. 
altında tutulan bu kuruluşlar, 
nimleri içinde dışarıya 
Ergenekon'un açıklamalanna göre, KIT'ler 
de dışardan 25 milyar 
ledikleri daha önce 
dir. ödemeler dengesi 
IUnsyon olmadı eı takdirde, 
maktadır. 

1976 Içinde döviz 
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TABLO i 

i 976 Fiyatlarıyla (milyon TL) 

184 000 

108 000 
76 000 

7 000 

3 900 
3 100 

191 000 

1 1 1 900 
7. 100 

546 384 

91 300 
455 048 

tınmlannda yüzde 10 oranında gerileme olmuştur. 
Oysa plan dönemleri içinde kamu yattnfT!:lalının ge
nellikle hedeflerine v8rdl�1 -fiziki olmasa bile- göriil
mektedir. 1977 yılı içinde bu gereksinim daha da ar· 
tacaktır. özellikle MSP kanadının baskısı ile programa 
alınan kaynaklan belirsiz hayali yatırımlar için yaptla
cak başlangıç harcamalan nedeniyle bir yandan KıT' 
lerin zorunlu finansman gereksinimleri aksayacak. öte 
yandan bulunan ronJar bu nedenle israr edilecektir. 
Bu noktayı vurgulamak konusunda da ana muhalefet 
partisi CHP'ye büyük sorumluluk düşmektedir. Türki· 
ye'de yaratılan her kuruşluk kaynakta emekçi halkı
mlZm alın leri yatmaktadır. Dış kaynaklardan temin 
edilen her kuruş borcu emekçi halkımız faizi ile bir
likte ödemekledir. 

MC iktidannın MSP kanadının bütçe üzerindeki 
oyunları bellidir. Bu kaynakları, seçim yatınmı olarak 
tüketecektir. Yabancı sennayeye karşı olma şampi
yonlu�u yapan, AET'ye karşı çıkar görünen MSP, ni
teli�i belli olmayan dllJ kaynaklar peşindedir. MSP' 
nin bu girişimlerinin açı�a çıkanlmasında, kamuoyu
na açıklanmasında büyük yarar vardır. 

1976 GULAMA ERGENEKON 
DA 

1977 yılı programına göre 26 milyon lira açık 
verer.e�i belirtilen 1976 bütçesinde belli olan 7 aylık 
uygulama sonuçlarına göre 2 milyar liranın üzerinde 
açık vardır. Fiyat artışlan yüzde 20'yi bulmuştur. Pa
ra hacmindeki genişleme yüzde 27 oranındadır. Bakan 
Ergenekon, bu gelişmeleri olumsuz bulduRunu kabul 
etmektedir. 

Ergenekon balJka şeyleri de eleştiriyor. DÇM 
kredilerini eleştiriyor. Bu kredilerin işleyişinin ve 1,6 
milyar dolara ulaşmasının tek sorumlusunun kendi ol· 
duRunu bilerek eleştiriyor. 1976 yılı başında Ankara' 
da dolaşan yerli·yabancı para komisyonculan ile Mer· 
ke-ı Bankasında yapılan pazarlıklar henüz unutulmadı. 

TABLO 2 
Kamu Kesimi: TasalTUr-Yatlnm Uengesi Cari FiylUarll 

(milyon TL) 

prognm Hedefi 1977 

ı. K .... u Huc .... bIllr Geliri 
II. K_u Tükeııml 
iii. K .... u Tosarnıfu 
LV. K .... u Volmm. 

aL Soblt Seııııııye 
L KOlllOllde Bütçe 
H. KIT 

OL _ I_r 
IY. Dilııor Sennayeler 

bL Stok DeIlflml 

118184 
101 169 

97 765 
137 486 
132 305 

61 577 (*) 
62 000 

6 290 
2 440 
5 100 

(·L 2 MUyıır 268 milyon lin ... bedeli lle birllklt 68 
IDIIf ... 845 milyon lin olmaktadır. Kaynalı DPT yıOıIL 
PIOIJIIDL 

Son iki yıl içinde ·MC iktidarı döneminde· 700 mil
yon dolan rezerv erimesi şeklinde, yaklaşık 5,4 mil· 
yar dolarlık ilave yüksek raizli dış kaynak Ergenekon' 
un zamanında tüketilmiştir. Bu yolla sallanan kredi
ler özel kesimin ihtiyaçlanm karşılamada kullanılmış· 
tır. Faiz ve dış borcu ödeme yükümlülülü ise emekçi 
halkımızın sırtına yüklenmiştir. Bakan Ergenekon bu 
uygulamanın "iyi bir şey olmadı�ını" söyleyerek bu 
işin içinden kolayca sıynlamaz. 

MSP'nin salladı�ı kadroların, kullandılı (oo1a· 
nn tümünün altında ı. derecede ita amiri olarak Erge
nekon'un imzası vardır. 1977 yılı içinde de MSP·MHP 
nin kullanacalı kadrolar gene Ergenekon'un imzası ile 
doldurulacaklır. Fonlar Ergenekon tarafından salıveri· 
lecektir. Seydişehir'de, lsdemir'de, Karabük'te kadro· 
lar MHP ve MSP militanları ile doldurulurken, hep 
Maliye Bakanının sorumlulueu söz konusudur. KJT' 
lere yeni kadro açma imkanı olmadı�ı 1977 progra
mında da açıkça belirtildi�i halde bu işlem Ergene
kon 'un onayı ile sürdüıi..ilmekledir. 

SOSYAL GÜVENLIK FONLARı KıT 
AÇıKLARıNDA KULLANıLıYOR 

KIT'ler bir yandan MSP'nin kadrolan ile doldu· 
rulurken öte yandan kaynakları da aynı parti tararın· 
dan tüketilmektedir. Bu kuruluşlar için finansman 
kayna�ı olarak gösterilen kaynaklann başında, Çalı· 
şan halkımızın sosyal güvenlik Conlm yer almaktadır. 
1976 içinde bu kaynaklardan 12 milyar, 1977'de ise 
20 milyar lüketilecektir. Devletin resmi belgelerinde, 
SSK ronlannın kullanıldıgı açıkça belirtilmektedir. 
Açıklanmayan, Emekli Sandı�ı ve MEY AK roo1ann
dan ne kadar kullanıldıRıdır. Devlet Yatuım Bankası
nın bilgilerine göre 1976 yılı içinde MEY AK fonların· 
da KıT'lerin nnansmanı için 1,5 milyar kullanılmıştır. 
1977 içinde bu kaynaklardan kullanılacak fon 3 mil· 
yar olarak tahmin edilmektedir. 

657 sayılı yasa çıkllRından bu yana iş başına 
gelen iktidarlar 1 milyon civanndaki memur kitlesinin 

bu kaynaeını kullanmıştır. Kullanım, hiç bir kanuni 
esasa dayanmamaktadır. Tamamiyle usuısüzdüf. 1977 
içinde Devlet '-:,atınm Bankasının yaratacalı öz kay· 
nak sadece 4 milyardır. Geri kalan ı6 milyar SSK, 
Emekli Sandııı, MEY AK, BAC-KUR birikmiş ronJa. 
nndan sallanacaktır. 

Vasıt.alı ve vasıtasız vergilerle yükün büyük bir 
kısmını karşıJayan halkımız öte yandan KıT açıklan
nın kapatılması için sosyal güvenlik (onlannda topla· 
dılı kaynaklanndan da dolaylı olarak yük sırtlarnak
ladır.Buna karşılık Bakan Ergenekon'un açık.l:ıma1an
na göre; Maliyenin 19 milyar lira1lk vergi alacalı var
dır. Kimler vergiden kaçınmaktadır? Vergi kaçakçılılı 
ayn bir konu; tahakkuk etmiş vergisini Maliye kimleı:
den toplayamamaktadu? Her halde bu kaynak, stopa� 
ja tabi memur-işçi vergilerinin tahsilinden ortaya çık
mamıştır! 

1975 yılında büyük bir artıŞ gösteren Kurumlar 
Vergisi, 1976 içinde neden düşmüştür? 1977 içinde 
Kurumlar Vergisi tahsilatının oransal olarak düşme 
göstermesi nedendir? EnOasyon .>ı:anında bir düşme 
söz konusu olmadılına göre Kurumlar Vergisi YÜküm· 
lüJeri neden vergilerini düşünnüşlerdir? 

Bu durumun sadece 1976, 1977 bütçeleri nede
niyle ortaya çıktıeını söylemek büyük bir yanlış ola· 
caktır. Yıllardu çalışan ha1kımız sırtlar bütçeleri. 

DOKÜMANLARıN TEK SOR MLUSU MC 
IKTIDARıDIR. 

Yıllardır bütçeleri hazırlayan Maliye bürokrasisi 
bir noktadan sonra kemikleşmiş sayılabilir. DPT için 
böylesine bir kemikleşmeden söz ebnek biriz güç. Bu 
tutumlanna karşın bu iki kuruluşun son Iki yıldır ha
zulanan bütçe ve programlann altına imza atmaJan ol
dukça güç. Bu belgelerin tüm sorumluiuRu MC iktida
nnın birlikte getirdili mutemet bürokratlara aittir. 

1976 BüTÇESI: HAZINE ZOR DUR MDA 

1976 bütçesinin son durumuna bakmak, 1977 
bütçesi için söylenecekleri anlamlı kılmaktadır. Uygu
lamasının 7 aylık kesin sonuçlan belli olan 1977 yılı 
bütçesinin finansmanı konusunda hazine büyük zor
luklar içine ginniştir. 1976 yılı bütçesi nedeni ile beko 
leyen ödemeler büyümüştür. Bir önceki yıla göre bek
leyen ödemelerdeki büyüme oranı yüzde 100 olmuş
tur. 9 milyarlık bekleyen ödeme vardır. Hazinenin 
kullandılı kısa vadeli borçlanma1ar 25 milyan bul· 
muştur. Hazinenin nakit imkanlan gerilemiştir. 'rum 
bu ek finansmanlara karşın 1976 genel bütçesinde 7 
ayın sonunda 2,1 milyar liralık açık ortaya çıkmıştır. 
Geçmiş yıllann aynıdönemindeise bütçe (azlası oldu· 
eu görülmektedir. 

Hazine bütçenin finansmanı için Merkez Banka· 
sı kaynaktanna sonuna dek başvunnuştur. öte yan
dan bütçedeki harcamalann da kısıldıeı görülmekte
dir. 7. ay sonu itibariyle harcama1ann ancak yüzde 
48'i Buna karşın gelirlerdeld gerçek
leşme yüzde 53 Görüldüeü gibi bir yanda 
gelir tahminleri daha hızlı gelişme göstenniş, hazine 
kaynaklan sonuna dek kullanılmış, harcamalarda geri 
kalmalar ortaya çıkmıştır. Bu gelişime karşıJık bütçe 
daha 7 ay sonunda açık venniştir. 

1976 bütçesinin vereceeı açık önemlidir. 1977 
yılına kaçınılmaz olarak yansıyacak olan bu açık, 
1977 içinde bir yandan kamu yatmmlarımn iyice kı

sılmasına neden olacalı gibi, KIT'lerin açıklannın bü
yümesine, stok artışına, mal kltlıklanna neden olacak
tır. KIT'ler, daha büyük zararlan önlemek için stoka 
başvuracaktır. öte yandan 1977'de daha şiddetle bek
lenen döviz darbolazı üretimi etkileyecektır. 'rum bu 
gelişmeler 1977'nin yaşanan en zor yıllardan biri ola
caeını vurgulamaktadır. 
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Son iki yıl içinde ·MC iktidarı döneminde· 700 mil
yon dolan rezerv erimesi şeklinde, yaklaşık 5,4 mil· 
yar dolarlık ilave yüksek raizli dış kaynak Ergenekon' 
un zamanında tüketilmiştir. tüketilmiştir. tüketilmişt Bu yolla sallanan kredi
ler özel kesimin ihtiyaçlanm karşılamada kullanılmış· 
tır. Faiz ve dış borcu ödeme yükümlülülü ise emekçi 
halkımızın sırtına yüklenmiştir. Bakan Ergenekon bu 
uygulamanın "iyi bir şey olmadı�ını" söyleyerek bu 
işin içinden kolayca sıynlamaz. 

MSP'nin salladı�ı kadroların, kullandılı (oo1a· 
nn tümünün altında ı. derecede ita amiri olarak Erge
nekon'un imzası vardır. 1977 yılı içinde de MSP·MHP 
nin kullanacalı kadrolar gene Ergenekon'un imzası ile 
doldurulacaklır. Fonlar Ergenekon tarafından salıveri· 
lecektir. Seydişehir'de, lsdemir'de, Karabük'te kadro· 
lar MHP ve MSP militanları ile doldurulurken, hep 
Maliye Bakanının sorumlulueu söz konusudur. KJT' 
lere yeni kadro açma imkanı olmadı�ı 1977 progra
mında da açıkça belirtildi�i halde bu işlem Ergene
kon 'un onayı ile sürdüıi..ilmekledir. 

SOSYAL GÜVENLIK FONLARı KıT 
AÇıKLARıNDA KULLANıLıYOR 

KIT'ler bir yandan MSP'nin kadrolan ile doldu· 
rulurken öte yandan kaynakları da aynı parti tararın· 
dan tüketilmektedir. Bu kuruluşlar için finansman 
kayna�ı olarak gösterilen kaynaklann başında, Çalı· 
şan halkımızın sosyal güvenlik Conlm yer almaktadır. 
1976 içinde bu kaynaklardan 12 milyar, 1977'de ise 
20 milyar lüketilecektir. Devletin resmi belgelerinde, 
SSK ronlannın kullanıldıgı açıkça belirtilmektedir. 
Açıklanmayan, Emekli Sandı�ı ve MEY AK roo1ann
dan ne kadar kullanıldıRıdır. Devlet Yatuım Bankası
nın bilgilerine göre 1976 yılı içinde MEY AK fonların· 
da KıT'lerin nnansmanı için 1,5 milyar kullanılmıştır. 
1977 içinde bu kaynaklardan kullanılacak fon 3 mil· 
yar olarak tahmin edilmektedir. tedir. tedi

657 sayılı yasa çıkllRından bu yana iş başına 

ja tabi memur-işçi vergilerinin vergilerinin vergilerin tahsilinden 
mamıştır! 

1975 yılında büyük bir artıŞ gösteren 
Vergisi, 1976 içinde neden düşmüştür? 
Kurumlar Vergisi Vergisi Vergis tahsilatının oransal 
göstermesi nedendir? EnOasyon .>ı:anında 
söz konusu olmadılına göre Kurumlar 
lüJeri neden vergilerini düşünnüşlerdir? 

Bu durumun sadece 1976, 1977 
niyle ortaya çıktıeını söylemek büyük 
caktır. Yıllardu çalışan ha1kımız sırtlar 

DOKÜMANLARıN DOKÜMANLARıN TEK SORSOR
IKTIDARıDIR. IKTIDARıDIR. 

Yıllardır bütçeleri hazırlayan Maliye 
bir noktadan sonra kemikleşmiş sayılabilir. 
böylesine bir kemikleşmeden söz ebnek 
tutumlanna karşın bu iki kuruluşun 
zulanan bütçe ve programlann altına 
dukça güç. Bu belgelerin tüm sorumluiuRu 
nnın birlikte getirdili mutemet bürokratlara 

1976 BüTÇESI: HAZINE ZOR 

1976 bütçesinin son durumuna bakmak, 
bütçesi için söylenecekleri anlamlı kılmaktadır. 
lamasının 7 aylık kesin sonuçlan belli olan 
bütçesinin finansmanı konusunda hazine 
luklar içine ginniştir. 1976 yılı bütçesi nedeni 
leyen ödemeler büyümüştür. Bir önceki 
leyen ödemelerdeki büyüme oranı yüzde 
tur. 9 milyarlık bekleyen ödeme vardır. 
kullandılı kısa vadeli borçlanma1ar 
muştur. Hazinenin nakit imkanlan gerilemiştir. 'rum 
bu ek finansmanlara karşın 1976 genel bütçesinde 
ayın sonunda 2,1 milyar liralık açık 
Geçmiş yıllann aynıdönemindeise bütçe 
eu görülmektedir. 

Hazine bütçenin finansmanı için 
sı kaynaktanna sonuna dek başvunnuştur. 
dan bütçedeki harcamalann da kısıldıeı görülmekte
dir. 7. ay sonu itibariyle harcama1ann 
48'i Buna Buna karşın gelirlerdeld 
leşme yüzde leşme yüzde 53 53 Görüldüeü 
gelir tahminleri daha hızlı gelişme göstenn
kaynaklan sonuna dek kullanılmış, harcamalarda 
kalmalar ortaya çıkmıştır. Bu gelişime 
daha 7 ay sonunda açık venniştir. 

1976 bütçesinin vereceeı açık 
yılına kaçınılmaz olarak yansıyacak 
1977 içinde bir yandan kamu yatmmlarımn 

sılmasına neden olacalı gibi, KIT'lerin 
yümesine, stok artışına, mal kltlıklanna 
tır. KIT'ler, daha büyük zararlan önlemek 
başvuracaktır. öte yandan 1977'de daha 
lenen döviz darbolazı üretimi etkileyecektır. 
gelişmeler 1977'nin yaşanan en zor yıllardan 



1 5-IS ARALIK TARIHLERI ARASINDA ıSTANBUL'DA 
YAPILAN YOL-IŞ 9. GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUN
DA BUGÜNKÜ YÖNETIME KARŞI OLAN ILERICI MUHALE
FET, BAŞKANLIK SEÇIMLERINI KA YBETMESINE RACMEN, 
DELEGELERIN YARıSıNA YAKIN BIR BÖLÜMÜNÜN OYLA
RıNı ALARAK GÜCONÜ GöSTERDı' YÖNETIMDE BULUNAN 
EKIP, BAŞKANLI K SEÇIMINI 1 7  OY FARKLA KAZANDI. 
BUNA KARŞılıK, FEDERASYON DELEGELERININ 2S'I MU
HALEFEITEN OLUŞUYOR. DELEGELERIN TAMAMı 30 
KIŞı' 

'!\irk-Iş 'in ünlü "sosyal demokrat" 
sendikalarından Yoı.lş Konfederasyonu' 
na ballı İstanbul Yoı-Iş Sendikası'nın 9. 
Genel Kurulu, 15-18 Aralık tarihleri ara· 
sında ıstanbul'da yapıldı. 

Türk-Iş içinde "sosyal demokrat mu
halefetin başını çektili" yakıştırmalan 
ile allanıp pullanan bu ünlü konfederas
yana balll Istanbul Yol.İş genel kurulu
na elHrneden önce, geçmişe kısaca bir 
göz atmakta yarar var. 

BIR ESKI HESAP 

Istanbul Yoı-Iş Sendikasının 1965, 
1967 ve 1969 yıııarında yapılan genel 
kurullannda, genei başkanllta Türkiye 
Işçi Partisi Gene) Yönetim Kurulu Üyesi 
(şimdi Merkez Yönetim Kurulu Uyesi) 
Bekir Yenigün seçilmişti. 

Sendika yönetiminde bir sosyalistin 
bulunması, konfederasyon yetkililerini 
her geçen gün daha çok rahatsız ediyor
du. Sü�me, 15-16 Haziran olaylan sı
rasında doru�una çıktı. Federasyon baş
kanı Halit Mısrrlıoglu'nun 274 sayılı 
Sendikalar Yasasının degişmesinden ya
na aldıgı tavır ve patlattıgı bildiriler, İs
lanbul Vol-İş tarafından s rt bir dille kı
nandı_ Federasyon yöneticileri çileden 

çumuşlarclı. Yoı-tş'i ve başkanı Bekir 
Yenigün'ü ''Moskof uşagı" olarak ilan 
etmek yeterli degildi. [)efterinin düM
mc:;i gerekiyordu. 

Bekir Yenigün'ün partisi tarafından 
lrak'a gönderilmesi, federasyon yetkili
leri için "bardagı taşıran damla" idi. Be
kir Yenigün, lrak'a gitmekle kökü dışar
da. Mezopotamya'da olan bir sosyaliz
min savunucuıugunu yapıyordu ve ne 
yapılıp edilip uzaklaştınlması gerekiyor
du. 

Yenigün usulsüz bir biçimde onur ku
ruluna verildi. Federasyon, yetkileri dı
şında olmasına ragmen, olaylann gelişi
mine müdahale etti. Federasyonun o za
manki genel sekreteri, şimdi oto galerisi 
sahibi bulunan Rafet Altan, işyerlerine 
yolladıgı genelgelerle "rvbskof uşaklan
nın temizlenme k üzere oldugu" müjdesi
ni veriyordu. 

Son günlerde yeni yeni parlayan im
zalar arasında dikkati çeken Avukat ıb
rahim Türk de, Yenigün ve arkadaşlan
nın onur kuruluna verilme gerekçelerini 
hazırlamakla meşguldü_ Onur kurulu 
toplantısından önce s ndikada bulunan 
bir kaRıtta, onur kuruluna gerekçeler 
hazırlanmıştı alelacele_ Bu yazının tbra
him Türk'e ait oldugu saptandı daha 
sonra_ 

Sonuçta Bekir Yenigün, Şaban Erik 

KONGREDEN NOTLAR 

federasyon Genel Sekreteri Muzaffer Saraç'ın kongrede yaptığı konuş
madan bazı bölümler: 

"Meraklanmayın. Işçi-memur ayırımı konusundaki endişeleriniz yersiz. 
Elimizde Devlet Bakanının sözü, Çalışma Bakanının banna sesi var. Sendikaya 
aidat ödeyen tek bir işçi memur yapılmayacak. Söz verdiler." 

"Delegeler, sizler de işverensiniz. Niçin yıpranan sendikacılara yıpranma 
zammı vermiyorsunuz?" 

federasyon Genel Sekreteri iş riski kesintileri konusunda yönelen itiraz
lara karşılık da şunları söylüyor: 

"Hiç korkmayın, halk sektörü var. Hem sistem kayitalist siSlemse, buna 
uymak zorundasınız." 

Eğitim ve teşkilatlanma sekreterinin yaptığı konuşmadan: 
"Bekir Yenigün'ün çıkardığı gazeıe gibi, bizim gazete Şili 'den, Portekiz' 

den, ispanya'dan, Angola'dan bahsetmiyor. Türkiye'den bahsediyor." 

Genel sekreter Muzaffer Saraç'," Konya grevi ile ilgili olarak söyledikle
rinden bölümler: 

"Türk-Iş başkanlar kurulu toplantısında Yoı-Iş'in grevi durdurması için 
karar alındı. Karar Yoı-Iş federasyonuna 22 Eylül günü telgrafla bildirildi. Ve 
direnişten vazgeçildi. Söz verdiler biz de grevi kaldırdık." 

Bugünkü yönetimin başkan adayı gösterip seçtirdiği kişi konuşması 
sırasında şöyle oy toplamaya çalışıyordu: 

"Ben M.AIi Aybar'ı omuzlarımda taşımış adamım. Bekir Yenigün'le bir
likte TiP'e kaydoldum. Sonra Aybar'ın ihracına karşı olduğum için ayrıldım.' 
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defter' kapaOI. ara.ında bulun.u , ı u r: .  

ve Hikmet özakıncı, ıbrahim Türk'ün 
" tesbit ettiRi" maddelerin aynısı kullanı
larak maÇ edildiler sendikadan 

HESAPLAŞMA BAŞLIYOR 

Bekir Yenigün 12 Mart döneminde 
tutuklu idi. "Yol"cular böylece rahat bir 

"KLOR GREVI" NASIL 
KALDıRıLDı? 

İzmit Derince mevkiinde kurulu bu
lunan Koruma Tanm Ilaçlan A_Ş_ adlı 
işyerinde 400'e yakın işçi çalışıyor. Bu 
işyerinde bir süre önce, işverenle toplu 
sözleşme görüşmelerine oturuldu. tşye
rinde örgüllü bulunan sendika, Türk-tş'e 
baRIı Petrol-İş. Petroı-tş Sendikası genel 
merkezinin tüm uzlaşıcı tutumlanna 
raemen, işçiler, isteklerini almakta dire
Uyortar. Sendika yöneticilerinden çok 
işyeri temsilcilerine güvenen işçiler, ge· 
nel merkezin tutumuna raRmen, işvere
nin uzlaşmaz tutumu karşısında greve 
gidiyorlar. 

Grev, işyerinde çalışan tüm Işçile
rin katılımı ile 24.11.1976 tarihinde 
başlıyor. Işçiler, genel merkezlerinden 
hiç bir destek görmemelerlne raemen 
grev süresince bilinçıı ve kararlı bır daya
nışma ömeRi verdiler. Petkim işyerinin 
örgütlenmesi ve referandumu sırasında 
ortalıkta sürekli olarak boy gösteren Pet
rol-Iş Sendikası başkanı İsmaıl Topkar 
işçilerine verdieı "ilk grev nöbetini ben 
tutacaRım" sözüne raemen 15 gün süren 
grevi ziyaret dahi etmedI. 

Grey, Bakanlar Kurulu tararından 
yerlı en erteleme karan ile kaldınldı. 
Grey sırasında !stanbul Belediyesi, "halk 
saliıRının tehlikede oldulu" ger kçesiy
le işyerinden klor almaya çalıştı. Işin bu 
yanı basına da yansıdı_ İşçilerin grevdeki 
bir işyerinden dışanya mal çıkanlmasını 
kaJ>ul etmemelerı üzerine devreye s ndi
ka başkanı ısmaıı Topkar sokuldu. Top
kar, işyerine teleron ederek, ist nilen 
stoklann Gelediye'ye yerilmesinl IstedI. 
Böylece, Sanayi ye Kalkınma Bankası Ile 
Türkiye Iş Bankasının önemli hiss lerine 
sahip oldueu bu grev önce 
" sosyal-demokrat" sendika başkanı taı-a
rından kınlmltva çalışıldı. 

ner .. alabildile,. Ancak, 1973 yılıoda 
yapılan tstanbul Yoı-ı, 7 G nel Kuru
lunda Yenigün oybiriili ile sendika üye
\itine kabul edildi. Hesaplqma bqla
mıştı. 

Ancak, 1976 y�ına g lindilinde, Ile
rici sendlkacdıkla patron s ndikaahiı a
rumdaki hesaplaşma yeni boyuUar ka-

Bakanlu Kurulu 'nun verdili eJ1ele.. 
me karan, sennaye anıfınm dotnı
çıkarlan söz konusu oldu'unda, istek 
CHP 'den gelse bile MC ikUdannm dir8a
medi�ini ortaya çıkanyor. Istanbul Be
lediye Başkanından sosyal demokrat 
s ndika başkanına kadu uzanan grey 
kırma zinciri, MC iktidannda son halka
sını bulmaktadır. Temizlik işçilerinin 
grevini, günlük politik çıkartan açısın
dan ele alarak B lediye'yi güç durumda 
bırakmak isteyen MC iktidan, Türkiye' 
nin güçlü ekonomik kunlluşlannın Çl
karlan söz konusu oldu�unda CHP'nin 
üzerine gidememektedir. 

Bütün bu oyunlan 15 gün sür n grey 
deneyinde somut olarak yqayan I,çller, 
kimin kimden yana oldu�unu artık daha 
iyi anlamışlardır. Şimdi, erteleme süresi 
içerisinde kendilerine danışılmadan 
"sözleşme" imzalanacaRıDl biliyor i,çl
ler. Bu, onlann bilinçlerini daha da pe
kiştir cek. • 

DEVLET KURULUŞU MU, 
FAŞISTLERIN ÇIFTlıCı MI? 

İstanbul Cevizli'de Tekel'in bir 
ambaıaj rabrikası var. Fabrikada 2 bin 
işçi çalışıyor. Işyerinin özellili, basım 
işlerinin büyük ölçüde burada yapılmısı. 
İşçilerin çoRu da matbaa işçisi duru
munda. 

Işçiler üzerindeki baskı ve yıldınnı 
çabalan, burada da olanca hızıyla sürü
yor. lşçUere karşı zorbalık ve ıeröriln 
yanısıra, faşistlerin tıyerine yerle,tiril
mesl, mezhep klŞkırtıcıh�1 gibi olaylar 
da sUriip gidiyor. ' 

Matbaa bölümünde Uner, yaldız, 
benzin, gaz, metal asidi ve metal tozu, 
işçilerin çalışmasını ve slhhaUerinl bü
yük ölçUde etkiliyor. Bu tUr bir ortamda 
çalışanlara maske vb. gibi koruyuculartı 
günde ortalama yanm kg. süt ya da yo-
2urt verilmesi gerekirken, bunlann hiç 

Gene) Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Uyesi) 

seçilmişti. 
Sendika yönetiminde bir sosyalistin 

konfederasyon yetkililerini 
çok rahatsız ediyor

Haziran olaylan sı
çıktı. Federasyon baş

glu'nun 274 sayılı 
degişmesinden ya

patlattıgı bildiriler, İs
tarafından s rt bir dille kı

yöneticileri çileden 

nın temizlenme k üzere oldugu" müjdesi
ni veriyordu. 

Son günlerde yeni yeni parlayan im
zalar arasında dikkati çeken Avukat ıb
rahim Türk de, Yenigün ve arkadaşlan
nın onur kuruluna verilme gerekçelerini 
hazırlamakla meşguldü_ Onur kurulu 
toplantısından önce s ndikada bulunan 
bir kaRıtta, onur kuruluna gerekçeler 
hazırlanmıştı alelacele_ Bu yazının tbra
him Türk'e ait oldugu saptandı daha 
sonra_ 

Sonuçta Bekir Yenigün, Şaban Erik 

KONGREDEN NOTLAR 

federasyon Genel Sekreteri Muzaffer Saraç'ın kongrede yaptığı konuş
bölümler: 

"Meraklanmayın. Işçi-memur ayırımı konusundaki endişeleriniz yersiz. 
Bakanının sözü, Çalışma Bakanının banna sesi var. Sendikaya 
bir işçi memur yapılmayacak. Söz verdiler." 

"Delegeler, sizler de işverensiniz. Niçin yıpranan sendikacılara yıpranma 
vermiyorsunuz?" 

federasyon Genel Sekreteri iş riski kesintileri konusunda yönelen itiraz
şunları söylüyor: 

korkmayın, halk sektörü var. Hem sistem kayitalist siSlemse, buna 
zorundasınız." 

teşkilatlanma sekreterinin yaptığı konuşmadan: 
Yenigün'ün çıkardığı gazeıe gibi, bizim gazete Şili 'den, Portekiz' 

ispanya'dan, Angola'dan bahsetmiyor. Türkiye'den bahsediyor." 

sekreter Muzaffer Saraç'," Konya grevi ile ilgili olarak söyledikle
bölümler: 

başkanlar kurulu toplantısında Yoı-Iş'in grevi durdurması için 
Karar Yoı-Iş federasyonuna 22 Eylül günü telgrafla bildirildi. Ve 

eçildi. Söz verdiler biz de grevi kaldırdık." 

yönetimin başkan adayı gösterip seçtirdiği kişi konuşması 
oy toplamaya çalışıyordu: 

M.AIi Aybar'ı omuzlarımda taşımış adamım. Bekir Yenigün'le bir

ve Hikmet özakıncı, ıbrahim Türk'ün 
" tesbit ettiRi" maddelerin aynısı kullanı
larak maÇ edildiler sendikadan 

HESAPLAŞMA BAŞLIYOR 

Bekir Yenigün 12 Mart döneminde 
tutuklu idi. "Yol"cular böylece rahat bir 

"KLOR GREVI" NASIL 
KALDıRıLDı? 

İzmit Derince mevkiinde kurulu bu
lunan Koruma Tanm Ilaçlan A_Ş_ adlı 
işyerinde 400'e yakın işçi çalışıyor. Bu 
işyerinde bir süre önce, işverenle toplu 
sözleşme görüşmelerine oturuldu. tşye
rinde örgüllü bulunan sendika, Türk-tş'e 
baRIı Petrol-İş. Petroı-tş Sendikası genel 
merkezinin tüm uzlaşıcı tutumlanna 
raemen, işçiler, isteklerini isteklerini istekler almakta dire
Uyortar. Sendika yöneticilerinden çok 
işyeri temsilcilerine güvenen işçiler, ge· 
nel merkezin tutumuna raRmen, işvere
nin uzlaşmaz tutumu karşısında greve 
gidiyorlar. 

Grev, işyerinde çalışan tüm Işçile
rin katılımı ile 24.11.1976 tarihinde 
başlıyor. Işçiler, genel merkezlerinden 
hiç bir destek görmemelerlne raemen 
grev süresince bilinçıı ve kararlı bır daya
nışma ömeRi verdiler. Petkim işyerinin 
örgütlenmesi ve referandumu referandumu ref sırasında 
ortalıkta sürekli olarak boy gösteren Pet
rol-Iş Sendikası başkanı İsmaıl Topkar 
işçilerine verdieı "ilk grev nöbetini ben 
tutacaRım" sözüne raemen 15 gün süren 
grevi ziyaret dahi etmedI. 

Grey, Bakanlar Kurulu tararından 
yerlı en erteleme karan ile kaldınldı. 
Grey sırasında !stanbul Belediyesi, "halk 
saliıRının tehlikede oldulu" ger kçesiy
le işyerinden klor almaya çalıştı. Işin bu 
yanı basına da yansıdı_ İşçilerin grevdeki 
bir işyerinden dışanya mal çıkanlmasını 
kaJ>ul etmemelerı üzerine devreye s ndi
ka başkanı ısmaıı Topkar sokuldu. Top
kar, işyerine teleron ederek, ist nilen 
stoklann Gelediye'ye yerilmesinl IstedI. 
Böylece, Sanayi ye Kalkınma Bankası Ile 

ner .. ner .. ner alabildile,. 
yapılan tstanbul 
lunda Yenigün oybiriili 
\itine kabul edildi. Hesaplqma bqla
mıştı. 

Ancak, 
rici sendlkacdıkla patron s
rumdaki 

Bakanlu 
me karan, sennaye anıfınm 
çıkarlan 
CHP 'den gelse 
medi�ini ortaya 
lediye Başkanından sosyal 
s ndika 
kırma zinciri, 
sını bulmaktadır. 
grevini, günlük 
dan ele alarak 
bırakmak 
nin güçlü 
karlan söz konusu oldu�unda CHP'nin 
üzerine gidememektedir. 

Bütün 
deneyinde 
kimin kimden 
iyi anlamışlardır. 
içerisinde 
"sözleşme" 
ler. Bu, onlann 
kiştir cek. 

DEVLET 
FAŞISTLERIN 

İstanbul 
ambaıaj rabrikası 
işçi çalışıyor. 
işlerinin büyük 
İşçilerin çoRu 
munda. 

Işçiler 
çabalan, burada da 
yor. lşçUere 
yanısıra, faşistlerin 
mesl, mezhep 
da sUriip gidiyor. 

Matbaa 
benzin, gaz, 
işçilerin çalışmasını 



İLERİcİ SİLKİNİş 
zanmıştı. Yeni unsurlar, yeni oyunlar ve 
yeni yöntemler, sendikal hareketi burju
vazinin damgası altında tutabilmek için 
piyasaya sürülmüştil.  Yoı.tş'in 9. Genel 
Kurulu, bül.ün bu oyun, yöntem ve un· 
surlann sergilendi�i bir arena oldu. 

Sosyalist sendikactlann DISK'ten te
mizlenmesi için eııerinden geleni yapan 
yardımcı gamiwr unsurlar, bu kez de 
Türk-Iş'e ba�h bir sendikanın genel ku
rulunda, aynı amaç için, misafir sanat
Çı olarak görev almışlardı. Korkulan, 
Türkiye İşçi Partisi üyesi Bekir Yenİgün' 
ün sendika genel başkanlı�ına gelme Q
lasılıeı idi. Bu kez, Türk.lş içindeki sae· 
eılar ile elele bu olasılıea karşı [aaliyet· 
lerini sürdürdüler. 

Delegelerin kaldıe_ oteller, 4 gün bo
yunca ziyaret edildi. Bu ziyarellerde ne
lerin anlatıldılını anlamak güç delil. 
"Gece ziyareLçileri" her yerde ve her za
man gecelerini TIP'e küfretmek için kul
lanıyorlar. 

Kongrenin ilk günü sonunda yine ge
e\! sendikaya edilen bir telefonda, kimli
�ini belirtemeyen esrarengiz bir ses "Be
kir Yenigün'ün başkan olması halinde 
sendikaya bomba konulaca�ı" ihbannı 
ya da ihtanru yapıyordu. 

GOÇLO MUHALEFET 

İstanbul Yol-İş merkez takımı, genel 
kurulda karşılannda güçlü bir muhalefet 
buldu. Başkanlık seçimlerinde, muhale-

bıri yerine getirilmiyor. Faşist baskı ve 
terörün yanısıra, işçiler hergün biraz da· 
ha çok zehirleniyorlar. Işyerinde örgütlü 
bulunan Türk-Iş'e ba�1ı Tek Gıda-Iş 
Sendikası için bütün bu olanlar hiç bir 
anlam ifade etmiyor. Tek Cıda·lş'in, iş
çilerie ilgilenmek, işçilerin hakkını · sa· 
vunmak gibi bir derdi yok . .  

2 ay kadar önce, işyerine 40 kadar 
ofsetçi yeni işçi a1ındı. Bunlann hemen 
hemen yansı, seçme faşisl militanlar. Bu 
militanlar, işçilerin arasına sızarak, ser
mayenin kendilerine verdi�i görevleri, 
gerek kışkırtıcılık ve hizipçilik, gerekse 
tehdit ve sa1dın olsun, yerine getiriyor
lar. 

Geçenlerde, usta bir işçi, sakal bı
raktı�ı gerekçesi ile, fabrikanın en güç 
koşullar a1tında çalışılan bölümü olan 
lastikhaneye sürülüyor. Emri veren, fab
rika müdürüdür. Müdür "milliyetçi" fi
kirlere yatkınh�ı ile bilinen bir kişidir. 
Son olarak bir bildiri yayınlıyor. Bu bil
diriye göre, işe 5 dakika geç gelenler, 
işe alınmayacak, üstelik o günkü yevmi
yesi ile pazar yevmiyesi kesilecektir. Oy
sa işe alınan faşist beslemelerin geliş gi· 
dişlerine kimsenin kanştıeı yoktur_ 
Çünkü bunlar özel bir görev için devle
tin bu işyerine yerleştirilmişlerdir. 

Devlet kademelerinde ki faşistleştir
me derken, devlete ail işyerlerini de dik· 
kate almak gerek. Gümrük ve Tekel Ba
kanlıeı'na baeıı bir işyerinde olanlara 
bir önıek,anlatılanlar. Işçi sınıfını yıldır· 
mak için başka birçok "ince" ve kaba 
yöntemler uygulanıyor. MCnin boy he
defi, işçi sınıfı. • 

SOSY A L-IŞ'IN AÇıKLAMASı 

MC'nin bir süredir Orta Doeu Teknik 
üniversitesinde tezgahlamaya çalıştıeı 
oyun yeni boyutlara ulaşmıştır. 001'U' 
de öerenimi engellerneyi amaçlıyan 
oyunların bwgünkü bölümünde, Rektör 

fet grubu, 203 oy almasına ralmen seçi
mi kaybetti. Karşı taraf, yani yönetim
deki ekip 220 cy almıştı. İstanbul Yol
Iş 'te, ilerici muhalefet, Türk-Iş gibi bir 
konfederasyonun çatısı altında, idarei 
maslahatçı yönetime 17 oy farkla yeni!
di. 

Ancak Istanbul Yoı-Iş'te atılan ileri 
adım yalnızca bundan ibaret deeil. Mu
halefetten bir kişi yönetim kuruluna gir· 
di. Onur kurulu seçimJerini muhalefet 
tam liste kazandı. Bunun yanısıra, fede
rasyon için seçilen 30 delegeden yalnız
ca 2'si bugünkü yönetimi temsil eden ki
şiler. 

Istanbul Yoı-Iş kongresi genel bazı 
sonuçlann çıkanlabilmesine de olanak 
sa�lıyor. Sendikal hareketteki bütün en
geııemelere, üç kaeıtlara, ihbarıara ve o
yunlara ra�men, sosyalistlerin başını 
çektiei ilerici muhalefeti ezmek, yoket
rnek olanaeı yok. Türk-Iş gibi tabanı yıl
larca uyutulmaya çalışılan, hem de bu 
politikanın bilinçle izlerıdiei kuruluşlar
da bile, işçi sınıfı mücadelesinin genel 
yükselişine para1el olarak ilerici hareket 
güçleniyor. Bunun önüne uzun dönemde 
geçme olanaeı yok. lstanbul Yol-11j Ge
nel Kurulu sonuçlanndan çok, muhale
fetin gücü, nitelili ve uzun dönemdeki 
etkiniili açlSından büyük anlam taşıyor. 
Bir yere ulaşmak için mutlaka belirli 
adımlann atılması gerek. Muha1efetin 
bugünkü gücü de, zorunlu ilk adımlann 
atıldılını gösteriyor. • 

Alyanak'ın istifa ederek Rektörlükten 
aynldı�ı imajı verilmek istenilmektedir. 
Sosyal-Iş Genel Başkanı özcan Kesgeç, 
bu konuda şu açıklamayı yapmıştır: 

"Ilgaz Alyanak'ın ODTU'ne Rektör 
olmasından sonra, gerici güçlerin ölre
nim kurumlan üzerinde tezgahladı�ı 0-

yunlann oynanmasına ODTU'de izin ve-

SISAG grevi sürüyor, SISAG e
mekçileri için Ankara'da 28. 1 2. 
1 976 Salı akşamı saal 20.00'de bir 
dayanışma gecesi düzenlendi. Ma
kine Mühendisleri Salonunda yapı
lacak geceye, Rahmi SalIOk, Işçi 
KOitür Derneği Korosu ve folklor 
ekipleri kaıılıyor. 

rilmemiştir. 
ODTU işçileri, ö�retim görevlileri ve 

övencHerinin birlikte dayanışması için
de Alyanak'ı desteklemişler ve ODTU' 
de olaysız ö�renim sürmüştür. 

ODTU, kuruluş yasası gere�i müıe
velli heyet tarafından yönetilmektedir. 
Mütevelli heyet Bakanlar Kurulu tarafın
dan atandılından, siyasal iktidarlann gü
dümünde, görüşü dolrultusunda çaba 
harcamaktadır. Bugün işbaşında bulu
nan .... müteveJli heyet de MC'nin görüşü 
dolrullusunda hareket etmektedir. MC' 
nin öC'renim kurumlan üzerindeki plan
lan ise bilinmektedir. OD1'U mütevelli 
heyeti MC'nin bu planını uygulamak 
için kararlar almaktadır. 

Bu yıl hazırlık okuluna, e�itilmiş 01-
kü Ocakltlar alınmıştır. 

Yurtlar boşaltılarak, elililmiş Ulkü 
Ocaklılann yurtlara yerleştirilmesi sal· 
Ianmaya ça1lşllmaktadır. 

ODTü'de çalışan işçiler adına toplu 
sözleşme yapmaya yetkili tek sendika
nın SO$yal-Iş oldueu kesin olarak belir
lenmesine raemen, görüşmelere mütevel
ii heyetin tutumu yüzünden halii başIa
nılmamıştır. O kadar Id, mütevelli heyet 
yasanın öngördülü işlemleri yapmaya
rak, her şey açık ve kesin olmasına ra�· 
men durumu inceliyecelim, inceliyorum 
diyerek 001'0 Işçilerinin ekonomik 
haklannı savsaklamakta, engellemek is· 
temektedir. 

ODTÜ'nün Gaziantep Kampusunun 
işgali için ıso kadar ülkü Ocaklının 
Gazianlep'e nakli usulsüz olarak yapıl
mak istenilmiştir. 

Mütevelli heyeti bütün bu uygulama
lan ile, ODTü işçilerini, ölrctim görev
lilerini ve öRrencilerini tahrik ederek 
ODTü'de olay çıkartmak ist'emekledlr. 
Böylece, ODTU'de diler ö�renim kuru
luşlnn gibi süreli ya da süresiz ö�renime 
kapatılarak MC'nin istedi Ai anarşi k görii
nümün sürdü�ü gösterilmek istenmekte
dir. 

ODTü işçileri ve işçilerin örgütlü gü
cü Sosya1.lş blitün gU\.."U ile MC'ye ve 
onun uzantısı ODTü mütevelli heyetine 
karşı, tüm demokratik güçlerle birlikte 
mücadelesini sürdürecektir. • 

FAŞisTLERIN YENI BIR HEDEFI: 
GAZIANTEP ODTÜ 

ODTO Gaziantep KampulU 4 yqm
da. 2 bölümden oluşuyor. Şimdiye dek 
öRrenim kesintisiz Jiiıdii, ODTO'de r. 
şisUer yok, 

MilleYolU hoyeU onUuemokraUk k0-
ru ve uygulamaiuan. bir yenisini daha 
ekledi geçenlerde. Karar, Ankan'da ba
nnamayan 160 "kahraman komando" 
yu Gaziantep'e nakletmek amacında. 
ODTO ö�renciJeri, amacı ıçık olan bu 
karan protesto eltiler. Univenite gençli
einin ilerici demokratik mücadelesinde 
önem1i bir yer olan ve bugüne dek faşist
leri etkisiz bırakan ODTU ö�ncilerine 
ilişkin olarak kurulan kampus, bu. 

Ancak, sorunun ikinci yanı Gazian
tep'e ilişkin. Antep'te, sınıf mücadelesi 
giderek gelişiyor. Antep, Türkiye'nin sı
nıf mücadelesi açısından en hızlı gelişen 
illerinden biri. Ilerici, demokratik biri
kim oldukça ileri bir düzeyde. Bir de 
Güneydolu'ya açılan bir kapı nitelieini . 
taşıyor. 

Buna k.arşılık faşistlerin kitle tabanı 
yok Antep'te. BaşbuR, bölgenin di�er il
lerinde olduRu gibi Antep'te de bir türlü 
"başbuC'ca" karşılanamıyor. 

Komandolar MC iktidannın desleRi· 
ne dayanarak önce Gaziantep Eellim 
Enstitüsüne YÜklendiler. Bunun için di
eer illerden komando ve sempatizan yı�
dılar Antep'e. Tırmanmak için herşeyi 
kullandılar: Terör, kan. provokasyon, ih· 
bar vb. Tabii bu arada Maocu kardeşleri 
de oldu kça yardımcı oldular kendilerine 

Bütün bu çaba1ar sonucunda, faşist 
çeteler Gaziantep'te belirli bir noktaya 
gelebiidiler. Bundan sonraki hedeneri, 
ODTU'de yeni bir üs edinerek daha yük
seklere tırmanabilmek. ODTU Gazian
tep kampusu üzerinde özellikle son za· 
manlarda döndüriilen dolaplann gerçek 
anlamı. bu. 

ODTU ö�rencileri bütün bu gelişme
leri dikkatle deeerlendinnek zorunda. 
DoArudan ve dolaylı provokasyonlada 
kimin nereye ulaşmak istedilini, Eeitim 

enstiUisünde olanlan dikkate almak zo-
�runda. • 
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AÇıKLAMASı 

Doeu Teknik 

larca uyutulmaya çalışılan, hem de bu 
politikanın politikanın bilinçle izlerıdiei kuruluşlar
da bile, da bile, işçi sınıfı mücadelesinin genel 
yükselişine yükselişine para1el olarak ilerici hareket 
güçleniyor. güçleniyor. Bunun önüne uzun dönemde 
geçme geçme olanaeı yok. lstanbul Yol-11j Ge
nel nel Kurulu sonuçlanndan çok, muhale
fetin gücü, fetin gücü, nitelili ve uzun dönemdeki 
etkiniili açlSından büyük anlam taşıyor. 
Bir yere ulaşmak için mutlaka belirli 
adımlann adımlann atılması gerek. Muha1efetin 
bugünkü bugünkü gücü gücü de, de, zorunlu ilk adımlann 
atıldılını gösteriyor. • 

Alyanak'ın istifa ederek Rektörlükten 
aynldı�ı imajı verilmek istenilmektedir. 
Sosyal-Iş Genel Başkanı özcan Kesgeç, 
bu konuda şu açıklamayı yapmıştır: 

"Ilgaz "Ilgaz Alyanak'ın ODTU'ne Rektör Alyanak'ın ODTU'ne Rektör 
olmasından olmasından sonra, gerici güçlerin ölreölre
nim kurumlan üzerinde tezgahladı�ı tezgahladı�ı tezg 0-0-

yunlann oynanmasına ODTU'de izin ve-izin ve-

SISAG grevi sürüyor, SISAG e
mekçileri için Ankara'da 28. 1 2. 
1 976 Salı akşamı saal 20.00'de bir 
dayanışma gecesi düzenlendi. Ma
kine Mühendisleri Salonunda yapı
lacak Rahmi SalIOk, Işçi 

rilmemiştir. 
ODTU işçileri, ö�retim görevlileri eri er ve 

övencHerinin birlikte dayanışması için
de Alyanak'ı desteklemişler ve ODTU' 
de olaysız ö�renim sürmüştür. 

ODTU, kuruluş yasası gere�i müıe
velli heyet tarafından yönetilmektedir. 
Mütevelli heyet Bakanlar Kurulu tarafın

. 
tarafın

. 

dan atandılından, siyasal iktidarlann gü
dümünde, görüşü dolrultusunda çaba 
harcamaktadır. Bugün işbaşında bulu
nan .... .... ... müteveJli heyet de MC'nin görüşü 
dolrullusunda hareket etmektedir. MC' 
nin öC'renim kurumlan üzerindeki plan
lan ise bilinmektedir. OD1'U mütevelli 
heyeti MC'nin bu planını uygulamak 
için kararlar almaktadır. 

Bu Bu yıl yıl hazırlık hazırlık okuluna, okuluna, e�itilmiş e�itilmiş 01-01-
kü Ocakltlar alınmıştır. 

Yurtlar boşaltılarak, elililmiş Ulkü 
Ocaklılann yurtlara yerleştirilmesi sal· 
Ianmaya ça1lşllmaktadır. 

ODTü'de çalışan işçiler adına toplu 
sözleşme yapmaya yetkili tek sendika
nın SO$yal-Iş oldueu kesin olarak belir
lenmesine raemen, görüşmelere mütevel
ii heyetin tutumu yüzünden halii başIa
nılmamıştır. O kadar Id, mütevelli heyet 
yasanın öngördülü işlemleri yapmaya
rak, her şey açık ve kesin olmasına ra�· 
men durumu inceliyecelim, inceliyorum 
diyerek 001'0 Işçilerinin ekonomik 
haklannı savsaklamakta, engellemek is· 
temektedir. 

ODTÜ'nün Gaziantep Kampusunun 
işgali için ıso kadar ülkü Ocaklının 
Gazianlep'e nakli usulsüz olarak yapıl
mak istenilmiştir. 

Mütevelli heyeti bütün bu uygulama
lan ile, ODTü işçilerini, ölrctim görev
lilerini ve öRrencilerini tahrik ederek 
ODTü'de olay çıkartmak ist'emekledlr. 
Böylece, ODTU'de diler ö�renim kuru
luşlnn gibi süreli ya da süresiz ö�renime 
kapatılarak MC'nin istedi Ai anarşi k görii
nümün sürdü�ü gösterilmek istenmekte
dir. 

ODTü işçileri ve işçilerin örgütlü gü

FAŞisTLERIN 
GAZIANTEP 

ODTO Gaziantep KampulU 
da. 2 bölümden oluşuyor. 
öRrenim kesintisiz 
şisUer yok, 

MilleYolU hoyeU 
ru ve uygulamaiuan. 
ekledi geçenlerde. 
nnamayan 160 "kahraman 
yu Gaziantep'e 
ODTO ö�renciJeri, 
karan protesto eltiler. 
einin ilerici demokratik 
önem1i bir yer olan 
leri etkisiz bırakan 
ilişkin olarak kurulan 

Ancak, sorunun 
tep'e ilişkin. Antep'te, 
giderek gelişiyor. Antep, 
nıf mücadelesi açısından 
illerinden biri. Ilerici, 
kim oldukça ileri 
Güneydolu'ya açılan 
taşıyor. 

Buna k.arşılık faşistlerin 
yok Antep'te. BaşbuR, 
lerinde olduRu gibi 
"başbuC'ca" karşılanamıyor. 

Komandolar MC 
ne dayanarak önce 
Enstitüsüne YÜklendiler. 
eer illerden komando 
dılar Antep'e. Tırmanmak 
kullandılar: Terör, 
bar vb. Tabii bu arada 
de oldu kça yardımcı 

Bütün bu çaba1ar 
çeteler Gaziantep'te 
gelebiidiler. Bundan 
ODTU'de yeni bir 
seklere tırmanabilmek. 
tep kampusu üzerinde 
manlarda döndüriilen 
anlamı. bu. 

ODTU ö�rencileri ö�rencileri 
leri dikkatle deeerlendinnek 
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İSRAİL KOMÜNİST PARTİSİ 'NİN 
1 8 . KONGRESİ · 

tsrail Komünist Partisi'nin 18, Kon· 
gresi, 15  Aral ıkta Haira kentinde toplan· 
dı. Parti genel sekreteri Meir Vilner'in 
kongreye sundu� raporda, OrtadoRu 
bunalımının durumu üzerine geniş yer 
aynıdı. IKP'nin 18. Kongresinin, Arııp 
topraklanndaki İsrail işgali ve rilistin 
sorununa bir çözüm bulunamaması ne· 
deniyle büyük bir savaş tehlikesi ve ger· 
ginlik ortamında toplandı�ını belirten 
Vilner, bu koşullarda partiye büyük so· 
rumluluk düşüi�ünü kaydetti. Vi Iner ra· 
porunda daha sonra şöyle dedi: "Arap 
topraklannın 1967'den sonraki işgali 
devam ettikçe , Filistin halkının ulusal 
hakları yerine getirilmeden kaldıkçaı ba· 
rış yeniden kurulmadıkça, bu kez eski· 
lerinden çok daha kanlı olacak ve dünya 
banşını da tehlikeye sokacak olan yeni 
bir savaş tehdidi ortadan kalkmayacak· 
tır." 

. 

Vilner, daha sonra kongreye, ıSrail 
Komünist Partisi'nin Ortado�u banş 
planını sundu. Barış planı şu noktatan 
içeriyor: adil ve kalıcı bir barış, ancak 
Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 numa· 
ralı kararlan ve Birleşmiş Milletler Ge· 
nel Kurulu'nun Ortadolu bunalımına 
ilişkin diRer kararlan gerçekleştiriterek 
kurulabilir, Is�il'in

. 
işgal aıtınd

ı
aki top· 

rakıardan çekılmesınden sonra, savaş 
öncesindeki 4 Haziran 1967 sınırı banş 

sınırı haline getirilmelidir; filistin hal· 
kının Israil'in yanında egpmen devletiıi 
kunna hakkına saygı gösterilmelidir: Fi· 
listin göçmenleri sorunu ivedilikle çö· 
zÜl1ltenmelidir, ısrail de\'lelinin ve tüm 
Arap devletlerinin egemenlikleri karşı· 
Iıklı olarak tanınmalıdır, �emilcrin seyir 
özgiirtügü gerçekleştirilmelidir; savaş 
durumuna son verildigi ilan edilmeli. 
bölgedeki üim devletlerin sınırlarına ve 
toprak bütünlü�üne karşılıkl ı olar dk say· 
gı gösterilmel idir. j 

tKP genel sekreteri Meir Vilner, Par
ti'nin Kudüs sorunu ile ilgili çözüm öne· 
risini de raporunda açıkladı. Vilner, Ku
dü�-ün Arap bölgesinden ısrail'in çekil· 
mesinden sonta, ilgili bütün devletler 
arasında, kentin bütün bölgeleri arasında 
banş içinde birarada yaşamayı ve iş bir· 
l i�ini öngören bir anlaşmanın imzalan· 
masını önerdi. 

tKP Kongresi'ne sunulan raporda, 
Ortado�u 'da gerçekleştirilecek bir banş 
anlaşması için, Sovyetler BirUgi'nin ve 
ABD 'nin olanaklar ölçüsünde de di�er 
devletlerin garantisinin zorunlu olduğu 
üzerinde duruldu. Böyle bir anlaşmaya 
vanlması için en uygun yerin Birleşmiş 
Milletler tararından oluşturulan Cenev· 
re Banş Konferansı oldueu belirtildi. Bu 
konferansa, ilgili bütün taranann, bu a· 
rada Filistin halkını temsilen Filistin 

BAOIMSIZ GÜNEY YEMEN SOSYA LIZM YOLUNDA 

içinde bulunduğumuz ayın başında Yemen Demokratik Halk Cumhuri. 
yeti Ulusal Cephesinden Ibir heyet halyan KomUnist Partisi 'nin konuğu ola· 
rak ıtalya'yı ziyaret etti. Aşağıda, Ulusal Cephe Heyetinden Politik Büro aday 
üyesi Saleh Hasan ve Ulusal Cephe Merkez Komitesi dış ilişkiler sekreıeri Sa· 
lem Saleh ile Unita muhabirinin yaptığı görüşmenin bir özetini yayınlıyoruz. 

• Ülkenizin dokuz yıllık bağımsızlık dönemi boyunca siyasal, ekono· 
mik ve toplumsal hayatta izlediği yolu açıklar mısınız? 

• Ülkemiz, yüzyirmi yıl boyunca bir ingiliz sömürgesiydi. 1967'de ba· 
ğımsızlığına kavuştu. Önceleri sağ güçlerin elinde olan hükümet, 1969'da, 
cephenin sol güçlerinin desteğiyle gerçekleşen bir askeri darbeyle devrildi. Bu 
arada 1912 yılında yapılan Ulusal Cephe Kongresi, ülkeyi gerçek bir ilerleme 
yoluna sokabilecek tek tercihin emekçiler sınıfı ideolojisi olduğunu gösterme
si bakımından önemlidir. 

Gelişmekte olan ülkeler bağımsızlık ertesinde birçok sorunla karşı 
karşıya kalıyorlar: Bunların en önemlisi izlenecek gelişme yolu, ikincisi ise 
ıJevrimi yönetebilecek güçte bir partinin varlığıdır. Ülkemizde, bu sorunların 
yanısıra çözümlediğimiz bir başka sorun da tüm devrimci güçlerin birlik ve iş· 
birliğinin sağlanmasıdır. Örgütümüzün adı da bu olguyu belirlemektedir. 

1969'dan bu yana bütün güçlükler ve devrime yöneltilen tüm saldırılara 
rağmen, tüm feodal ve yarı feodal mülkiyeti ortadan kaldırarak toprak refor. 
mu nu tamamladık. Işçileri kooperatiOerde örgütledik. Bunun yanında birçok 
devlet kooperatifi de kuruldu. Yine 1969'da tüm ekonomi millileştiriidi. Tüm 
yabancı ve özel sermaye milli leştiri lerek bugün ekonomimizin temel taşı olan 
devlet sektörü kuruldu. Gelişme sürecinin planlanmasına da özel önem veriyo· 
ruz. ilk üç yıllık planın hazırlanmasına 1971'de başladık. Hafif sanayi alanın· 
da da bazı başarılar elde ettik. 

• Ülkemiz geleneksel bir tarım ülkesi olduğundan toprak reformu dev· 
rimimiıin birinci amacıydı. 1969'da bu konuda ç ıkarılan bir yasada toprak 
mülkiyetinin en üst sınırı yirmi hektar olarak belirleniyordu. 

• Bütün bu atılımları, sağlam bir ideolojik temel ve kitlelerin katılma· 
siyle gerçekleştirebildik. 

Dış politika konusunda tavrımız da son derece açıktır: TUm ilerici 
güçleri ve uluslararası devrimci hareketi destekliyoruı. 
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Kurtuluş ürı:üw'nün kutılrnası gerektiği, 
SSCB Vf' ABD'nin ikil: ba�kanl ı�ının 
ve BM t:ö7.i'ı iıninin sürdürülmesinin zo· 
runlu oldugu ht'lirtildi. 

IKP 8, Konı:ır('si. Parıı 'nin, i��ül al· 
tmdaki toprak larda yaşuyan halkın OL;' 

�iirlük ve barı� ınücadel('si ilc daya· 

nışma içinde nlduğ:lt da belirtildi. 
GenC'!' SekreL�r Viiiler'in sundu�u 

raporda. ısrail nüru�lIlun '" ı,ı 'jjnü oluş· 
turan Arap halkın durumu üzerine de 
cgilindi, I<umünist partisi 'nin ulusal ve 
tOPIU Ill!.ill a� rııncıl ıga kar:?ı ve hak cşit· 

liği ugrunda sürdürdüğü mücadelenin, 
1fl12 yılındaki son kongreden bu yana 
yeni başarılar kazandıeı belirtildi. ısrail' 
in Arap halkının sürekli topraklanrdan 
atıbnaya karşı ve Arap'larla Israil'lila- a· 
rasındaki eşitlik için sürdürülen grevler· 
de birleşmesiyle, 1975 yılında Nazareth 
belediye seçimlerinde kazanılan başan· 
nın ve 30 Mart ı 916 "toprak 0-

laylarının. bunu kanıtladıgı hatırlatıldı. 
Arap halkının direniş lerinin polis tara· 
rından bir kalliamın bahanesi yapılmak 
istendigi de belirtildi. 

ISI'A NYA HAL KıNDAN CARI LLO'YU A LAMAZLAR 

22 A/'CI/ıI,' gii mı. Ispanya Komü,ıist Par/isi'nin Genel Sehreteri Santiago 
Carillo Madl'id'de tiltuMandı. Cariflo'yla birliıııe başka 1.K.p. yöneticileri de 
II/tuldu. Carillo 'lUm lıılıı1:lalıl1lO5I Ilaberi duyulur duyulmaz, tüm Isponyo iş
çil.:rin. emel.·çileri" pörülmemiş yıluısal proıeştosuylo sorsıldı. Fobrikalar. lor· 
lalar, tezMaMa,. durdu Tüm yur/scı<erler, her türlü ilerici politik okı m ue örgüt. 
"iiliilı hıtle örgütleri Carillo'IlU1� serbesi bıralulması içiıı foşisı yörıctimin yaka· 
sıııa .vapl�l/ 

Ispaııya hal/mil/ı, Ispanya 'lı tiim demolıratların. Ispanya işçi sınıfının 
parti3iııe uc 0 '1111/1 yö"P ticiteriııin odl/la sollip çı/mıak içiıı göz �nü buda klaıı 
sa1mınıayocağı hir kez da/ıa kanılfandı. Ispanya işçi sınıfı parlisi,ıin adının, Is· 
panyo 'da "(izgiir/ü/� " .�riuübiiy/e hirleşlii1i ispotfandı. Ispoııya Komünist Partisi 
Cenel Sekreterinin tutu ltlaıımosı, yolııız Ispanya !ıalkının delif, bütün dünya 
demo/:ralfamıııı. uluslareırası işçi s/1l1fl Iıoreketinin, gürfercesi"e tepkisiyle ce· 
uop/andı. 

Cariflo 'nıııı lutu klaıımoSlnın sadece adı "tıılu/:lanıa "dır. Ispanya Konıı';· 
ııist Partisi 'ıım işçi sml{lndan, diğer demokratilt güçlerden koparılması omaç· 
lonıyursa, bWIUlı ()lallOl:lılığ/fıa. birkaç alııl haslası dışıııda herhatde faş istler 
de inanmamaktadu I.K P. üzerindeld "yasoğın" hiç bir a"Iaml kolmadığ//lı 
ar/ık kauromayan uar mıdır acaba? Ispanya işçi sınıfı ue halkı arasında I.K P. 
ölçüsünde kökleşmiş bir başka polilik örgüt aramaya kimse holkışmamakta' 
dır. Göstermelik değişimlerle Praıı ho faşizm;,ıin özii"ü siirdürmeye çalışan 
bugüııki; iktidarın Iıiç bir girişimi, işçi sıll/fıııı gerçekten temsif ettiği su gölÜr· 
meyen bu Parti'ni". diller demokratik güçlerden lecril editmes;,ıe yelmemiş. 
ıir. Yetmeyecektir. 

Corlos 'un adamları, Coriflo'yıı ve arkadaşlarını tutukla/tırarak. belkı df' 
Ispanya'" demohratları J. K.P. 'siz bir "demokra.si"ye razı etmeyi /asorlıyorlar. 
I. K.P. 'niıı yükselişi durmal: bifmeyeıı soygııılığma gölge düşürmeye. Ispa"ya 'Iı 
emekç iferi ımıu/suzluğa itmeye çalışıyorlar. i K.P. '"iıı adltll gitgide dallO çok 
"demokraai"yle özdeş/eşmesi onları irki/liyor Ama Corilfo'yu ve arkadaşla· 

miL /lTadrid sokaklamıdon ofıp birkaç demir pormaklıllın arhasındo tııtmak, 
onları Ispanya haIkUldan, Isponya toprağllUlalı koparmaya yetmeyecehljr. 
Cünllii Iıök çol:tatl lu/muştur. Isterlerse faşistfer Carillo'yu Ispaııya'nm yurt· 
taşı saymasııılar. Cariffo'lıllIl üzerüıdeki tek kimliı: belgesi I,K.P, üyelik karlı. 
Ispanya hallm",ı O 'tlıı l:endi parçası ,oymasma yeter de arlar bile. 

Daha düıı Luis Corualaıı 'ı faşizıııin zıııdaıılarından l:urtorma zaferinı 
kutfayan ilimılararası işçi sUlıfl Iıareketi, Carillo'yu Fra,lko'lllm mirasçllorulUl 
elinden almayı başaracaktır. 

planı şu noktatan 
kalıcı bir barış, ancak 

242 ve 338 numa· 
Birleşmiş Milletler Ge· 
Ortadolu bunalımına 

gerçekleştiriterek 
şgal aıtınd

ı
aki top· 

lmesınden sonra, savaş 
ran 1967 sınırı banş 

anlaşması için, Sovyetler BirUgi'nin ve 
ABD 'nin olanaklar ölçüsünde de di�er 
devletlerin garantisinin zorunlu olduğu 
üzerinde duruldu. Böyle bir anlaşmaya 
vanlması için en uygun yerin Birleşmiş 
Milletler tararından oluşturulan Cenev· 
re Banş Konferansı oldueu belirtildi. Bu 
konferansa, ilgili bütün taranann, bu a· 
rada Filistin halkını temsilen Filistin 

BAOIMSIZ GÜNEY YEMEN SOSYA LIZM YOLUNDA 

bulunduğumuz ayın başında Yemen Demokratik Halk Cumhuri. 
Cephesinden Ibir heyet halyan KomUnist Partisi 'nin konuğu ola· 

ziyaret etti. Aşağıda, Ulusal Cephe Heyetinden Politik Büro aday 
Hasan ve Ulusal Cephe Merkez Komitesi dış ilişkiler sekreıeri Sa· 

Unita muhabirinin yaptığı görüşmenin bir özetini yayınlıyoruz. 

Ülkenizin dokuz yıllık bağımsızlık dönemi boyunca siyasal, ekono· 
toplumsal hayatta izlediği yolu açıklar mısınız? 

Ülkemiz, yüzyirmi yıl boyunca bir ingiliz sömürgesiydi. 1967'de ba· 
kavuştu. Önceleri sağ güçlerin elinde olan hükümet, 1969'da, 
güçlerinin desteğiyle gerçekleşen bir askeri darbeyle devrildi. Bu 

yılında yapılan Ulusal Cephe Kongresi, ülkeyi gerçek bir ilerleme 
sokabilecek tek tercihin emekçiler sınıfı ideolojisi olduğunu gösterme

önemlidir. 
Gelişmekte olan ülkeler bağımsızlık ertesinde birçok sorunla karşı 

kalıyorlar: Bunların en önemlisi izlenecek gelişme yolu, ikincisi ise 
yönetebilecek güçte bir partinin varlığıdır. Ülkemizde, bu sorunların 
çözümlediğimiz bir başka sorun da tüm devrimci güçlerin birlik ve iş· 

sağlanmasıdır. Örgütümüzün adı da bu olguyu belirlemektedir. 
1969'dan bu yana bütün güçlükler ve devrime yöneltilen tüm saldırılara 

feodal ve yarı feodal mülkiyeti ortadan kaldırarak toprak refor. 
tamamladık. Işçileri kooperatiOerde örgütledik. Bunun yanında birçok 
kooperatifi de kuruldu. Yine 1969'da tüm ekonomi millileştiriidi. Tüm 

özel sermaye milli leştiri lerek bugün ekonomimizin temel taşı olan 
kuruldu. Gelişme sürecinin planlanmasına da özel önem veriyo· 

yıllık planın hazırlanmasına 1971'de başladık. Hafif sanayi alanın· 
bazı başarılar elde ettik. 

Ülkemiz geleneksel bir tarım ülkesi olduğundan toprak reformu dev· 
birinci amacıydı. 1969'da bu konuda ç ıkarılan bir yasada toprak 

en üst sınırı yirmi hektar olarak belirleniyordu. 

bu atılımları, sağlam bir ideolojik temel ve kitlelerin katılma· 
çekleştirebildik. 

ISI'A NYA HAL KıNDAN CARI LLO'YU A L

22 A/'CI/ıI,A/'CI/ıI,A/'CI/ıI' ,' , gii mı. Ispanya Komü,ıist Par/isi'nin Genel 
Carillo Madl'id'de tiltuMandı. Cariflo'yla birliıııe başka 
II/tuldu. Carillo 'lUm lıılıı1:lalıl1lO5I lıılıı1:lalıl1lO5I lıılıı1 Ilaberi duyulur duyulmaz, 
çil.:rin. emel.·emel.·emel çileri" pörülmemiş yıluısal proıeştosuylo 
lalar, tezMaMa,. durdu Tüm yur/scı<erler, her türlü ilerici politik 
"iiliilı hıtle örgütleri Carillo'IlU1� serbesi bıralulması içiıı 
sıııa .vapl�l/ 

Ispaııya hal/mil/ı, Ispanya 'lı 'lı ' tiim demolıratların. 
parti3iııe uc 0 '1111/1 0 '1111/1 0 ' yö"P ticiteriııin odl/la sollip çı/mıak 
sa1mınıayocağı hir kez da/ıa kanılfandı. Ispanya işçi sınıfı 
panyo 'da "(izgiir/ü/� " .�riuübiiy/e hirleşlii1i ispotfandı. Isp
Cenel Sekreterinin tutu ltlaıımosı, yolııız Ispanya !ıalkının delif, 
demo/:ralfamıııı. demo/:ralfamıııı. demo/:ralf uluslareırası işçi s/1l1fl Iıoreketinin, gürfercesi"e 
uop/andı. 

Cariflo 'nıııı lutu klaıımoSlnın sadece adı "tıılu/:lanıa
ııist PartisiPartisiParti 'ıım işçi sml{lndan, diğer demokratilt güçlerden koparılması omaç· 
lonıyursa, bWIUlı ()lallOl:lılığ/fıa. birkaç alııl haslası dışıııda 
de inanmamaktadu I.K P. üzerindeld "yasoğın" hiç 
ar/ık kauromayan uar mıdır acaba? Ispanya işçi sınıfı 
ölçüsünde kökleşmiş bir başka polilik örgüt aramaya 
dır. Göstermelik değişimlerle Praıı ho faşizm;,ıin özii"ü 
bugüııki; iktidarın Iıiç bir girişimi, işçi sıll/fıııı gerçekten 
meyen bu Parti'ni". diller demokratik güçlerden lecril 
ıir. Yetmeyecektir. 

Corlos 'un adamları, Coriflo'yıı ve arkadaşlarını tutukla/
Ispanya'" demohratları J. K.P. 'siz bir "demokra.si"ye razı 
I. K.P. 'niıı yükselişi durmal: durmal: durmal bifmeyeıı soygııılığma gölge düşürmeye. 
emekç iferi ımıu/suzluğa itmeye çalışıyorlar. i K.P. '"iıı 
"demokraai"yle özdeş/eşmesi onları irki/liyor Ama 

miL /lTadrid sokaklamıdon ofıp birkaç demir pormaklıllın 
onları Ispanya haIkUldan, Isponya toprağllUlalı koparmaya 
Cünllii Iıök çol:tatl lu/muştur. Isterlerse faşistfer Carill
taşı saymasııılar. Cariffo'lıllIl üzerüıdeki tek kimliı: belgesi 
Ispanya hallm",ı O 'tlıı l:endi parçası ,oymasma yeter de 

Daha düıı Luis Corualaıı 'ı faşizıııin zıııdaıılarından 



Uluslararası işçi sınıfı hareketinin 
seçkin liderlerinden, büyük Şili'li yurt
sever ... Şili Komünist Partisi Genel Sekre
teri Luis Corva1an özgürlüA\ine kavuştu. 
Başta i4çi sınıfının politik hareketi ol
mak üzere, dünyadaki geniş demokratik 
gUçlerin Şili halkının özgürlükteri için 
,-..ıı- dayanıtma ..... k.llnin gü. 
cü brlwnda g.rilern.kt.n bqka yolu 
kalmayan !qlat Şili cuntası, Corvatan'm 
öqürtülüne WL olmak zorunda kaldı. 
Sosyallıt ülkelerin özverili dayanışmısı, 
Luis Corvalan'ın özgürlüR'üne kavuşma· 
ıında belirleyici bir rol oynadı. 

Oç yıldır hiç bir yasal gerekçe gös
terilmeden ve insanlık dışı uygulamalara 
ulratLlarak Pinochet cuntasının zmdan· 
Iannda ve toplama kamplarında tutulan 
Corva1an, Şiti halkıyla dayanışma hare
ketinin etkisi sonucunda özgürlüfüne ka
vuştuktan sonra Sovyetler Birlifi'nde 
karşılandı. Luis Corvalan, Sovyetler Bir
lifi 'ne ayak bastıktan sonıa SBKP Genel 
Sekreteri L. Brejnev'in 19 Aralık'ta kut
lanan 70. dofum yıldönümü üzerine 
Brejnev'e bir mesaj gönderdi. Corvılan, 
mesajında "SSKP'nin, tüm Sovyet halkı
nın ve bizzat Leonld Brejnev'in, faşist 
diktaya karşı verdili mücadelede Şili 
halkına gösterdikleri destek ve dayanış
madan öWrü, Şili'li komünistlerin, tüm 
Şili'U demokratların ve yurtseverlerin 
duyduklan derin şükranı" belirtti. Cor
valan şöyle dedi: "Benim serbest bırakıl· 
mam için Sovyet. halkının, Lenin'In par
tisinin ve sizin yaptıklanruz için teşek
kür ederim." 

Şili Komünist Partisi yönetimi de. 
yayınladılı bildiride. Luis Corvalan'ın 
özgürlülüne kavuşturulması mücadell'Si
ne yaptıklan belirleyici katkı dolayısıyle 
Parti'ye, Sovyet hükümetine ve tüm Sov

yet halkına teşekkür etti. Bildiride şöyle 

dendi: "Lenin'In ülkesi, enternasyonal 

görevinin bilincinde oldulunu ve Şili 
halkına duydulu dostluk duygularını bir 
kez daha gösterdi. Luis Corvalan'ın öz
gürlülüne kavuşması, çok, ama pek çok 
acı çeken ve mücadelesini sürdüren hal
kımızia dayanışma içindeki tüm uluslar
arası kamuoyunun bUyük bir zafendir. 
Ama mücadele sona ermemiştir. Luis 

Corvalın'ın kurtuluşu, işçi sınıfının ve 

tüm Şili halkının zorbalıfa karşı verilifi 
savaşın daha da güçlenmesi için güçlü 
bir itici olacaktır. Luis Corvaıan'ın verdi
fi cesaret örnefi. Şili'lilerin bükülmez 
ruhunun simgesidir. Şili Komünist Parti
si yönetimi, uluslararası kamuoyunu, ül
kedeki tüm siyasi tutuklulan kuıtanna
ya çalıınnaktadır. Tüm dUnya d.mokrat· 
larının görevi, Şili'de askeri cunta tara
fından çifnenen insan haklarının yeni
den gerçekleştirilmesi için çalışmaktır. " 

Şili Komünist Partisi'nin Genel Sek
reteri Luis Corvalan, faşist Pinochet dar· 
besinden hemen iki hafta sonra, 27 Ey
lül 1973'te tutuklanmıştı. Önce Santia
go askeri okuluna kapatılan Corvalan, 
daha sonra iki yıl süre ile Dawson Adası
na gönderildi. Corvalan, Dawson' dan 
sonra, saelık durumu nedeniyle başka 
kamplara, bu arada Santiago'nun kuze
yindeki Ritoque ve Puchuncavİ kampla
nna götürüldü. Corvalan, serbest bırakıl
madan önce Santiago yakınlanndaki 
Tres Alamos kampında bulunuyordu. 
Corvalan, cu nu tarafından bir kez dahi 
mahkemeye çıkanlmamıştı. 

Şili Komünist Partisi Genel Sekre
teri Luis Corvalan 19ı6'da dofdu. 1932 
de ı6 yaşındayken Şili Komünist Parti· 
si'ne girdi. Bır öfretmen ailesinin çocu· 
eu olarak dünyaya gelen Corvalan, ken
disi de daha sonra öfretmenlile başladı. 

Corvalan, Parti 'nin Concepeion böl· 
gesindekl sekreteriifini yaptıktan sonra 
belediye danışmanlılına seçildi. 1940 
yılında, Şili Komünist Partisi organı "El 
Siglo" (Orak) gazetesinin yardımcı yö
netmeni, daha sonra da yönetmeni oldu. 

Corvalan 1952'de Parti'nin Merkez 
Komitesi'ne seçildi. 1958'de 42 yaşın
dayken Parti Genel Sekreterliline geti
rildi. Corvalan 1973 faşist darbesine ka
dar senatörlük görevini de sürdürüyordu. 

Corvalan'ın oflu Luis Alb !rt.o Cor· 
valan da faşist darbeden sonn ı-utuklan
mış, cunta tarafından korkunç Işkence· 
lere uRratllmış, toplama kamplarında ör
gütlenme çalışmalanm &Ürdünnüş. daha 
sonra ülke dışına çıkanimıştı. Alberto 
Corvalan. 1976 yılında Bulgarlstan'da, 
gördüR'ü i"keneelenn etkisiyle bir kalp 
krizi sonucunda ölmüştü. Corvalan'ın di
eer üç oeıu da sürgünde bulunuyor. 

SOVYETLER BIRLlGI'NE KÜFÜR YETIŞTIRMEK, DISK 
ÜST YÖNETIMININ GAZETESI "POLlTlKA"YA DÜŞTÜ 

Gizli silahlı örgüt kurma girişimıeri nedeniyle tutuklu bulunan V, Bu
kovsky'nin SSCB hükümeti tarafından serbest bırakılması üzerine, "SSCB'de 
baskı rejiminin sonunun geldiğini" ilan etmek, DISK üst yönetiminin gazetesi 
"Politika"ya düştü. Sovyetler Birliği'nin, düşüncelerin baskı altında tutuldu
ğu, özgürlük hareketi karşısında yenik düşen bir ülke olarak gösterilmesinde, 
"Politika", le Monde'un gerisinde kalamadı. 23 Aralık tarihli sayısında, Le 
Monde'dan olduğu gibi bir 'çeviri yayınladı. Yine aynı gazeteden bir karikatür 
iktibas etti. KarikatUrde, SSCB, Corvalan'lara karşı Bukovsky'lere takas için 
" ilan veren" bir ülke olarak gösterildi. Sovyetler Birliği'nin dünya devrimci sü
n.:cindeki rolünün "karikatürize" edilerek alaya alınması, DISK üst yönetimi
nin gazetesinin "ilericilik" anlayışına uygun düştü. "Politika", aynı yazıda, 
uluslararası işçi sınıfı hareketi hakkında da bayağı tezvir.ııtlardan geri kalmadı. 
"Politika"nın Sovyetler Birliği'ne ve sosyalizme düzdüğü küflirlerin özeti şu: 

"Souyeller, siyasal tutukluiara ilişkin olan ue sayısı git.tikçe ortan giri
şimleri en .onunda gözönüne olmak zorunda kaldılar. Souyet rejimini eleşti· 
ren yurttaşlann birçoRu hapisten sürgüne geçti, ülkelerini lerke dauet edildi 
ya do bu konuda kendilerine izin ucrildi. Muhalefette kararlı oldukları besbel
li olan kimseler; yurtdışına göndermekle Souyetler bir rizikoya girmiyorlar 
mı? ., Ote yandan birkaç on yıldır, SSCB 'deki çalışma kamplannın uarlığın
dan herkes haberdar oldu. Daha önceleri, "Souyetlere kayıtsız şartsız ooğlı" 
olmayı "proletarya enterna.syonolciUğinin ölçütü " olarak gören komünist pa,... 
tileri bile eski görüşlerinde deRişiklik yaphlar. CRuslararasl alanda .aygınlığı 
korumak ue rejimi daha da insoncıllaşhrmak endişesiyle, Kremlin yöneticileri, 

Stalin çağının baskı yöntemlerini uygulamaktan uazgeçtiler. Bu yöneticiler, 
rejimi eleştirenlerin, yurt dışında, içerdekinden daha az tehlikeli olduğunu 
düşünmüş olabilirler. Souyet Rusya 'da medeni haklann tanınması için müca
dele eden militanıann sayısı pek az. Ama bunlann hapse ahımoları ortalığı ka
rışhnyor, Sürgün bu dauranışlan etkisiz hale getirmek için yararlı bir araç olD
bilir. Ardından yurtdışına ahlmak gebe de, serbest bırakma, SSCB'nin tarihin
de önemli bir döniim noktOlI olarak ortaya çıkıyor, Muhaliflerin en biiyiik ct
zaya çarphrdıklan ya da bir toplama kDmpında yauaş yauaş öliime terk edil· 
dikleri zaman arhk gerick kaldL " 

işte böyle. DISK üst yönetiminin ve akıı hocılarının bir gazeteyi "çıkir
mamak" amacıyla 7 milyon sayıp harika çocukları ısmail Cem'e aldıkları 
oyuncak, kısa sürede bu pespaye görünüme kavuştu. 

Sahiplerine ve sahiplerinin sesine hayırlı olsun. 

fe lllonJelPolitika 
-SSBC'NiN SIYASAL TARIHiNDE 

-- , 

ÖNEMLI BIR DÖNÜM NOKTASı 
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tüm Şili halkının zorbalıfa karşı verilifi 
savaşın daha da güçlenmesi için güçlü 
bir itici olacaktır. Luis Corvaıan'ın verdi
fi cesaret örnefi. Şili'lilerin bükülmez 
ruhunun simgesidir. Şili Komünist Parti
si yönetimi, uluslararası kamuoyunu, ül
kedeki tüm siyasi tutuklulan kuıtanna
ya çalıınnaktadır. Tüm dUnya d.mokrat· 
larının görevi, Şili'de askeri cunta tara
fından çifnenen insan haklarının yeni
den gerçekleştirilmesi için çalışmaktır. " 

Şili Komünist Partisi'nin Genel Sek
reteri Luis Corvalan, faşist Pinochet dar· 
besinden hemen iki hafta sonra, 27 Ey
lül 1973'te tutuklanmıştı. Önce Santia
go askeri okuluna kapatılan Corvalan, 
daha sonra iki yıl süre ile Dawson Adası
na gönderildi. Corvalan, Dawson' dan 
sonra, saelık durumu nedeniyle başka 
kamplara, bu arada Santiago'nun kuze
yindeki Ritoque ve Puchuncavİ kampla
nna götürüldü. Corvalan, serbest bırakıl
madan önce Santiago yakınlanndaki 
Tres Alamos kampında bulunuyordu. 
Corvalan, cu nu tarafından bir kez dahi 
mahkemeye çıkanlmamıştı. 

Şili Komünist Partisi Genel Sekre
teri Luis Corvalan 19ı6'da dofdu. 1932 
de ı6 yaşındayken Şili Komünist Parti· 
si'ne girdi. Bır öfretmen ailesinin çocu· 
eu olarak dünyaya gelen Corvalan, ken
disi de daha sonra öfretmenlile başladı. 

Corvalan, Parti 'nin Concepeion böl· 
gesindekl sekreteriifini yaptıktan sonra 
belediye danışmanlılına seçildi. 1940 
yılında, Şili Komünist Partisi organı "El 
Siglo" (Orak) gazetesinin yardımcı yö
netmeni, daha sonra da yönetmeni oldu. 

Corvalan 1952'de Parti'nin Merkez 
Komitesi'ne seçildi. 1958'de 42 yaşın
dayken Parti Genel Sekreterliline geti
rildi. Corvalan 1973 faşist darbesine ka
dar senatörlük görevini de sürdürüyordu. 

Corvalan'ın oflu Luis Alb !rt.o Cor· 
valan da faşist darbeden sonn ı-utuklan
mış, cunta tarafından korkunç Işkence· 
lere uRratllmış, toplama kamplarında ör
gütlenme çalışmalanm &Ürdünnüş. daha 
sonra ülke dışına çıkanimıştı. Alberto 
Corvalan. 1976 Bulgarlstan'da, 

rejimi eleştirenlerin, yurt dışında, içerdekinden daha az tehlikeli 
düşünmüş olabilirler. Souyet Rusya 'da medeni haklann tanınması 
dele eden militanıann sayısı pek az. Ama bunlann hapse ahımoları 
rışhnyor, Sürgün bu dauranışlan etkisiz hale getirmek için yararlı 
bilir. Ardından yurtdışına ahlmak gebe de, serbest bırakma, SSCB'nin 
de önemli bir döniim noktOlI olarak ortaya çıkıyor, Muhaliflerin 
zaya çarphrdıklan çarphrdıklan çar ya da bir toplama kDmpında yauaş yauaş 
dikleri zaman arhk gerick kaldL " 

işte böyle. DISK üst yönetiminin ve akıı hocılarının bir 
mamak" amacıyla 7 milyon sayıp harika çocukları ısmail 
oyuncak, kısa sürede bu pespaye görünüme kavuştu. 

Sahiplerine ve sahiplerinin sesine hayırlı olsun. 

fe lllonJelPolitika 
-SSBC'NiN SIYASAL TARIHiNDE 

--

ÖNEMLI BIR DÖNÜM , DÖNÜM , NOKTASı 

�·':::·i:;:·:::: :·:::: �·':::·i:;:·:::: �·':::·i:; elir ... Lııııı,ıı""".'. Kıı""".,,, ınce 



KOLTUR ve SANATTA YDRDYDS 

• • •  

KARIKATUR, 
" GÜLMEYEN 
DÜŞÜNCE YE" 

• 

KARŞI ETKIN 
• • 

BIR SILAHTIR 
KARJKATÜRCÜLER DERNECI BAŞKANı TAN ORAL, DER
NEClN ANKARA'DA AÇTlCI SERGIYE VE DICER KONULA
RA ILIŞKIN OLARAK YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARıNı YANıT· 
LADI 

BAŞARIYA ULAŞMıŞ VE DÜNYA BASıNıNDA OLUMLU 
YANKıLAR YAPAN ULUSLARARASI DüZENLEMELERE 
DEVLETIN KATKıSı ÇOK AZ OLMAKTADıR. HELE ISTAN
BUL ULUSLARARASI FILM VE MüZIK FESTIVALI ıÇIN AY· 
RlLAN MILYONLAR VE ALINAN SONUÇLAR ORTADA DU· 
RURKEN. 

• KMikatiJrcü&er Demelinin Anka
ra'da açtıiı bu sergi ile ilgili bilgi verir
misiniz? 

• Akdeniz Sanat Galerisinde açılan 
bu sergi, Temmuz 76 da düzenlenen 3. 
Uluslararası Akşehir Nas::eddin Hoca 
Karikatüı YanşmlSl Sergisidir. Burada, 
galeri olanaklannm elverdiRi sayıda kari· 
katür sergilenebildi. Sergide 102 kuilta· 
tür bulunuyor. Oysa yarışmaya 150 Ita· 
dar Türkiye'den bir o kadar da yabancı 
ülkelerden sanatçı katılmıştı. 

Daha önceki ydıarda oldulu gibi 
sergi ilk kez Nureddin Hoca şenlikleri 
sırasında yani 5·10 Temmuz günleri için· 
de Akşehir'de düzenlendi. Yarışma &0-

nuçları da yine orada açlkJandl. Daha 
sonra Tepebaşındaki ıstanbul Belediyesi 
Kuikatür MUzesinde tstanbullulara su. 
nuldu. Ancak yapıtlann çoklu lu nedeni 
ile sergi orada da dört bölümde gerçek
leştirilebildi. 

Böyleesine geniş kapsamlı, dünya 
karikatürünün seçkin örneklerini bir ara. 
ya getiren bir serginin İstanbul'la slDlrlı 
kalmasını istemiyoruz. DiRer kentlerde 
ve özellikle ikinci bir sanat merkezi oLan 
Ankara'da da bu serginin açılmasını ge· 
rekli buluyoruz. 1974'de yapılan ı. u· 
luslararası yarışmanın sergisi, Ankara'da 
açılmıştı. Ne var ki ARustos ayı içinde 
olması nedeni ile sergı beklenen ilgiyi 
toplayamamlttı. Bu yıl özellikle Anka
ra'da çalışan üyelerimizin girişimi ile 
gerçekleşen bu sergi mevsimin ilk büyük 
sergisi olarak sunulabildi. 

• Nasrettin Hoca Karikatür Yarış. 
maları nasıl ve ne ıaman başladı, amaç· 
ları ve etkinliA;i nedir? 

• BilindiRi gibi Akşehir'de Nasred. 
din Hoca adına her yıl şenlikler düzenle
nir. Şenlikler, halk mizahının bu büyük 
ustasının yaşan kişiliei mizahçı kişiliei· 
nin günümüze kadar doJaı olarak sürüp 
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gelmesi oIayHlır. Bu özellili ile de AlE· 
şehir f8klWen dünyadaki benzer ör· 
nekleri arasında ilgi çekici bir ayncalı· 
Iİ sahip olmu,tur. Nllreddin Hoca Ka
ribtür yarışması da Ilk kez 1973 yılın· 
da yine Akşehir şenlikleri içinde yer al· 
dı. Bu· ilk yarışma Türkiye çapında ve 
gençler arasında yapıldı. Karikatüıümü· 
,ün 1950·60 arası gö.tA!rdili büyük et· 
kinlik 60 sonrası azalmaya başlamıştı. 
Bu bir anlamda, deeişen toplumsal ko
,ulların yeni bir kuikatiir anlayışını 
beklemesi olayıydı. Kapitalistleşme sü
recinin hızlanması ile belirginleşen top
lumsal çelişkiler ve yeni boyutlara varan 
ekonomik, politik mücadele ile işçi sını· 
(i sorunlan 70 Icre doRm karikatüre 
yansımaya başladı. Yeni imzalar yeni 
arayışlar görüldü. özellikle 12 Mart dö· 
neminin genç kuşak üzerinde yarattı�ı 
tepkiler çiziliyor olmalıydı. Ne var id o 
gü�lerin kısıtlı yayın olanakları bu çizgi· 
lerin yeterince bilinmesini engelliyordu. 
Bu oluşumu gören ve dolru deeerlendj· 
ren demek, gençler arasında bu yarışma· 
nın yapılmasına karar verdi. Akşehir 
Nasreddin Hoca ve Turizm DemeRinin 
işbirliRi ile yapılan yarışma gerçekten 
büyük ilgi gördü. Yurdun dört bır yanın· 
dan üçyüz genç sanatçı yarışmaya katıl
dı. Gönderilenlerin hemen hepsi 12 Mart 
rejimine çeşitli tepkileri çizgiliyordu. 
Bu yarışmada Ödül alan bir çok genç sa· 
natçı bugün basında görev almış bulunu· 
yor. ıki demek daha sonra Nasreddin 
Hoca yarışmalannın bütün dünya mizah· 
çılarının katıJdlRı uluslararası bir karika· 
Wr ve mizah şöleni olmasını kararlaştır· 
dı. Bu karilfl, iki dernek "mizahın yani 
gUlen düşüncenin ve onun evrensel dili 
olan karikatürün, barışçıl ve hoşgürülU 
bir dünyanın kurulması yolunda gül me· 
yen düşünceye karşı etken bir silah ol· 
duRu inancında birleştikleri" gerekçes
siyle birlikte bütün dünya çizerlerine du· 
yurdu. 

�'dıın Mtlı.lika'ya yirmi _ 
ülkenin sanatçıları yU1fmıya katılcb. 
Aynca ilk yıl, Yugoslay, Bulıu, ıSViçreli 
Romen, Macar, Polonyalı, ıtalyan, i. 
panyol ve Mısırlı olmak üzere onsekiz 
yabancı çizer, konulumuz olarak ülke
mize geldi. Bunların arısında sürgünde 
bulunan ünlü ıspanyol karikat:ürcüsü 
Vasquez de Sola da vardı ve büyük ödillü 
aldı. Başlangıçta böylesi bir ilgiyle karşı· 
laşan yarışmaya gösterilen güven ve say· 
gınlık artarak sürdü. Bu gün Türk karik. 
türü çeşitli ülkelerde aldı�ı deterli ödül· 
lerin yanı sın artık dünya kuikatüriinü 
de delerlendirmekte, ödüUendirmekte-. 
dir. 

KiUe haberleşme araçlaıının büyü· 
yen olanakları ile küçülen dUnyamlZda 
hiç bir sanat dalının içe kapanarak geli. 
şimini sürdünnesi beklenemez. Karşılıklı 
alışverişin ve tanışıklıRın getireceRi zen
ginlik ve yaygınlık dünya halklannın sa· 
nat ve sanatçılar eliyle yakınlaşmasını 
saIiadıRı kadar dünya barışını da katkı· 
da bulunuyor demektir. 

• Yarışmanın gerçekleşmesi için 
hangi olanaklardan yar.ırlanılıyor? 

• Yarışmanın büyük malı yükünü 
yani, çeşitli haberleşme ve basım işleri 
ile, çaRnh konukların Akşehir'e gidiş 
geliş ve orada aRırlanma giderlerini N. 
Hoca DemeRi dolayısrla da Akşehirliler 
karşılıyor. Yabancı konuklarm 
ıstanbul'da alırlanmalııı ise iki yıldır, 
Dışişleri Bakanlılı Kültür ışleri Genci 
MudürlUlünün yardımları ile gerçekıeşe
bildi.. Bunun dışında Tanıtma Genel 
MUdürlüRü ile Basın Yayın Genel Mü· 
dürlURünün de daha önceki yıllarda yar· 
dımları oldu. Ne var ki başarıya ulaşmış 
ve dünya basınında olumlu yınkılar ya· 
pan böylesine uluslararası bir düzenleme 
için devletin katkısı çok az olmaktadır. 
Hele Istanbul Uluslararası Film ve Müzik 
Festivali için aynlan milyonlar ve alınan 

Bir de ba çlpla blr ldillllr "' �'" 
Aqehil'detı .. t ylpı tuııı1ıq/ana8ı ,. 
"'niz k""ı ıonın yua __ . A_ 
ba konudıı büyiit bır ldiltiir liteol DIiII 
bakanlıtı.... projelendirilmit olup y. 
punı betıenmektedir. G<ııçetJ-.meIi du
rumundıı ba sonıo böyük ölçüde çözill. 
miiş olacakbr. 

Yine önemlı bil' IOI1In dıı ba yai"if" 
m.ıua lönderUen yüzle ... yapılm tab
edıimm sallanın... lONDUdur. Çünkü 
sergiler açılıyor, kapanıyor ve ödil alan 
yapıtların .... ındıı k........ çizerleriııe 
ıeri ,önderiliyar. Bu durumda De elde 
bir .. y taiıyor, ne de kablan ü1keleriıı 
sanatçılan birbUierinden hıberti oluyor. 
Bu nedenle karikatürlerin bır tıtapdıı 
toplanmuı zoruDlu. Zorunlu ama zor 
dL lık yd böyle bir kitap 
medi. Buın Yaym Genel MüdirlUIü, yıl· 
niZ kazanantm bir broşürde topIay.bil. 
di. Ikinci yıl bunu da yapmada. ancü 
demelin katkısı ve bir yayıraevinin yu
dımlUl ile ikiyüz sayfalık bir albüm h. 
zınanıbildi ve Y&nfmınlua gönderildi. 
Bu yd dıı seral kapanu kapanınu kitap 
hlZlfhlınl girilecek ve 76 Y&nfI1lULDD 
ki dünya karikıtürleri herkese ul .. abile
cek. 

Bu kitapta yanşmıya katılan ve !e"" 
gilenen ondokuz ülkenin sanatçıları yer 
alıcak. Bu ülkeler şöyle: ABD, Belçika, 
Sulıanstan, ÇekOSıovakya, Danirnun, 
Demokratik Almanya, Federal Almany. 
Fransa, HoUandal Iran, ısviçre, ıtalya, 
Macaristan, Meksika, Polonya., Romanya 
SSCB, Türkıye ve YugOllaVYL 

KATÜRCÜLER DERNECI BAŞKANı TAN ORAL, DER
ANKARA'DA AÇTlCI SERGIYE VE DICER KONULA

OLARAK YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARıNı YANıT· 

ULAŞMıŞ VE DÜNYA BASıNıNDA OLUMLU 
YAPAN ULUSLARARASI DüZENLEMELERE 

KATKıSı ÇOK AZ OLMAKTADıR. HELE ISTAN
ULUSLARARASI FILM VE MüZIK FESTIVALI ıÇIN AY· 

MILYONLAR VE ALINAN SONUÇLAR ORTADA DU· 

Demelinin Anka
ile ilgili bilgi verir

Sanat Galerisinde açılan 
bu sergi, Temmuz 76 da düzenlenen 3. 

Nas::eddin Hoca 
Sergisidir. Burada, 

elverdiRi sayıda kari· 
Sergide Sergide Serg 102 kuilta· 

yarışmaya 150 Ita· 
o kadar da yabancı 

katılmıştı. 
ydıarda oldulu gibi 

Nureddin Hoca şenlikleri kleri kler
Temmuz günleri için· 

düzenlendi. Yarışma &0-

orada açlkJandl. Daha 
ıstanbul Belediyesi 

tstanbullulara su. 
yapıtlann çoklu lu nedeni 

dört bölümde gerçek

geniş kapsamlı, dünya 
örneklerini bir ara. 

serginin İstanbul'la slDlrlı 
iyoruz. DiRer kentlerde 

sanat merkezi oLan 
serginin açılmasını ge· 

1974'de yapılan ı. u· 
yarışmanın sergisi, Ankara'da 

ARustos ayı içinde 
sergı beklenen ilgiyi 

yıl özellikle Anka
üyelerimizin girişimi ile 

mevsimin ilk büyük 
sunulabildi. 

Hoca Karikatür Yarış. 
ıaman başladı, amaç· 

Akşehir'de Nasred. 
yıl şenlikler düzenle

gelmesi oIayHlır. Bu özellili ile de AlE· 
şehir f8klWen dünyadaki benzer ör· 
nekleri arasında ilgi çekici bir ayncalı· 
Iİ sahip olmu,tur. Nllreddin Hoca Ka
ribtür yarışması da Ilk kez 1973 yılın· 
da yine Akşehir şenlikleri içinde yer al· 
dı. Bu· ilk yarışma Türkiye çapında ve 
gençler arasında yapıldı. Karikatüıümü· 
,ün 1950·60 arası gö.tA!rdili büyük et· 
kinlik 60 sonrası azalmaya başlamıştı. 
Bu bir anlamda, deeişen toplumsal ko
,ulların yeni bir kuikatiir anlayışını 
beklemesi olayıydı. Kapitalistleşme sü
recinin hızlanması ile belirginleşen top
lumsal çelişkiler ve yeni boyutlara varan 
ekonomik, politik mücadele ile işçi sını· 
(i sorunlan 70 Icre doRm karikatüre 
yansımaya başladı. Yeni imzalar yeni 
arayışlar görüldü. özellikle 12 Mart dö· 
neminin genç kuşak üzerinde yarattı�ı 
tepkiler çiziliyor olmalıydı. Ne var id o 
gü�lerin kısıtlı yayın olanakları bu çizgi· 
lerin yeterince bilinmesini engelliyordu. 
Bu oluşumu gören ve dolru deeerlendj· 
ren demek, gençler arasında bu yarışma· 
nın yapılmasına karar verdi. Akşehir 
Nasreddin Hoca ve Turizm DemeRinin 
işbirliRi ile yapılan yarışma gerçekten 
büyük ilgi gördü. Yurdun dört bır yanın· 
dan üçyüz genç sanatçı yarışmaya katıl
dı. Gönderilenlerin hemen hepsi 12 Mart 
rejimine çeşitli tepkileri çizgizgi iliyordu. 
Bu yarışmada Ödül alan bir çok genç sa· 
natçı bugün basında görev almış bulunu· 
yor. ıki demek daha sonra Nasreddin 
Hoca yarışmalannın bütün dünya mizah· 
çılarının katıJdlRı uluslararası bir karika· 
Wr ve mizah şöleni olmasını kararlaştır· 
dı. Bu karilfl, iki dernek "mizahın yani 
gUlen düşüncenin ve onun evrensel dili 
olan karikatürün, barışçıl ve hoşgürülU 
bir dünyanın kurulması yolunda gügülgüme· 
yen düşünceye karşı etken bir silah ol· 

�'dıın Mtlı.lika'ya yirmi _ 
ülkenin sanatçıları yU1fmıya katılcb. 
Aynca ilk yıl, Yugoslay, Bulıu, ıSViçreli 
Romen, Macar, Polonyalı, ıtalyan, i. 
panyol ve Mısırlı olmak üzere onsekiz 
yabancı çizer, konulumuz olarak ülke
mize geldi. Bunların arısında sürgünde 
bulunan ünlü ıspanyol karikat:ürcüsü 
Vasquez de Sola da vardı ve büyük ödillü 
aldı. Başlangıçta böylesi bir ilgiyle karşı· 
laşan yarışmaya gösterilen güven ve say· 
gınlık artarak sürdü. Bu gün Türk karik. 
türü çeşitli ülkelerde aldı�ı deterli ödül· 
lerin yanı sın artık dünya kuikatüriinü 
de delerlendirmekte, ödüUendirmekte-. dirmekte-. di
dir. 

KiUe haberleşme araçlaıının büyü· 
yen olanakları ile küçülen dUnyamlZda 
hiç bir sanat dalının içe kapanarak geli. 
şimini sürdünnesi beklenemez. Karşılıklı 
alışverişin ve tanışıklıRın getireceRi zen
ginlik ve yaygınlık dünya halklannın sa· 
nat ve sanatçılar eliyle yakınlaşmasını 
saIiadıRı kadar dünya barışını da katkı· 
da bulunuyor demektir. 

• Yarışmanın gerçekleşmesi için 
hangi olanaklardan yar.ırlanılıyor? 

• Yarışmanın büyük malı yükünü 
yani, çeşitli haberleşme ve basım işleri 
ile, çaRnh konukların Akşehir'e gidiş 
geliş ve orada aRırlanma giderlerini N. 
Hoca DemeRi dolayısrla da Akşehirliler 
karşılıyor. Yabancı 

r
Yabancı 

r
konuklarm 

ıstanbul'da alırlanmalııı ise iki yıldır, 
Dışişleri Bakanlılı Kültür ışleri Genci 
MudürlUlünün yardımları ile gerçekıeşe
bildi.. Bunun dışında Tanıtma Genel 
MUdürlüRü ile Basın Yayın Genel Mü· 
dürlURünün de daha önceki yıllarda yar· 
dımları oldu. Ne var ki başarıya ulaşmış 
ve dünya basınında olumlu yınkılar ya· 

böylesine uluslararası bir düzenleme 
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"'niz k""ı 
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punı betıenmektedir. 
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dL lık yd 
medi. Buın 
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dımlUl ile 
zınanıbildi 
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hlZlfhlınl 
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cek. 

Bu kitapta 
gilenen ondokuz ülkenin 
alıcak. Bu 
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Fransa, HoUandal 
Macaristan, 
SSCB, Türkıye 
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KAPITALIST B EYIN YI KAMA , 
ALMANYMDAKi iSC iLER iM i zi DE 
H ED E F  ALıYO R 

UZUNCA BIR SüRE ALMANYA'Dt. BULUNAN YAZAR 
FüRUiAN, YüRüYüŞ'üN SORULARıNı YANıTLADı' 

• Sayın Füruzon, bir yıl kadar Bah
Berlin 'de DAAD (Alman Akademik Mü
badele Hizmeti) çolnlıı1 olarak bulun
dunuz. Bu sizin herhalde yabancı bir ül
keyi yakındıın tanımantı için ",Ilanmış 
bir olalUllıtı. Gıtdik &ıh-Almanya'ya do 
Bah-Be,lin'in Türkiyeli işçilerin AuruJXI ' 
do en yoğun bulundulu ülkeler olmolon 
oçııındon izlenimleriniz öul bi, değer 
taşıyor. Işçilerimizin durumlonnı yokın
dan inceleyebilmek fırıah bulabildiniz 
mi' 

• Evet. Başta Batı-Berlin'de olmak 
üzere değişik ortamlarda işçilerimizle, 
çocukiMIYIl ve onlarla yakıncb" iIi"ki
ler kurmuş kişilerle tamştım. Bu araştır
nwn sonraları Batı-Alrmnya'cb Ruhr 
bölgesine değin uzanan bir çalışmayı da 
içerdi. 8u girişimlerirnde buen Alman 
makamları tar .. fın�n kolaylık sağlandı, 
buen de bunun wn tersi oldu. Özellikle 
8ıtı-8erlin'deki okullarda Türk çocukla
n ile ilgili Olilnk yaptıiım araştırmalar
da piçlüklerle karşılaştım. Sanırım kar
şılaştığım engellemeler Türk oluşum ya 
da iıçilerle ilgili çalışnular yapmak iste
yişimden ötürü deiildi, böylesi duruma 
kolay bir yanıt vennek olur. Son biruç 
yıldır federal Alman Cumhuriyeti ve 
Batı-Berlin'de etki alanı giderek büyü
yen ve Alman yöneticilerinden de büyük 
destek gören faşist görüşlerin ve önlem
lerin baskınlığından kaynaklanıyordu 
engellemeler. Biliyorsunuz Almanya'ya 
da diğer Batı Avrupa ülkelerinde "ko
nuk" işçi olarak çalışan Türkiyeli işçiler 
üzerine bizde de daha önce araştırma 

ve röportajlar yayınlandı. fakat benim 
orada edindiğim ilk izlenim bu konuyla 
Almanların da en az bizler kadar ilgili ol
maları. Doğal olarak Almanca birçok 
çalışma ve yayın mduğu gibi, Türkçe 
olarak basılmış yayınlar da var. Türkçe 
yayınları özellikle Alman resmi makam
ları yayınlıyonar. Ancak bunlar Türkiye
li işçilerin işyerlerinde yasal açıdan nasıl 
davranmaları gerektiği konusunda ya da 
"konuk" işçilerle ilgili olarak yayınlan· 
mış istatistiklerden öteye geçmiyor. El
bette bu resmi yayınların yanısıra yöne
timde bulunan Alman siyasi partilerinin 
yaptıkları çalışmalar da yok delil, fakat 
bugün Almanya'da yönetimde bulunan 
siyasi partilerin niteliii gözönünde bu
lundurulacak olursa -ki bunlar SDP, 
fDP, CDU, CSU- bu partilerin çalışma
larındaki ilginin tıpkı kendi işçi sınıfla
rına karşı gösterdikleri ilgi gibi asla so
runlara işçi sınıfının çıkarları ve özlem
leri açısından deAii, kapitalist sistemin 
değiş",ezliği kabul edildikten sonra bu 
sorunların ve işçilerin nasıl yönl endi ri 1-

mesi gerektiğini temel alan çalışmalar 
olduiunu ayrıca belirtmeyı;: gerek kal
mıyor. Öte yandan Alman işçi sınıfı par
tisi (DKP) içinde örgütlenmiş ya da ba
ğımsll. çalışan sosyalist, komünist Al
man aydınlarının "konuk" işçiler konu
suna olan ilgileri hiç azalmıyor. Şimdiye 
değin yapılmış çalışmaları yeterli bul
mayarak -ki bunların sayısı hele bizdeki
lerle karşılaştırılacak olursa şaşılacak 
kadar çoktur- her geçen gün bu konuya 
biraz daha artan bir dikkat ve titizlikle 
eğiliyorlar. Almanya'da işçisi bulunan 
öteki Güney Avrupa ülkelerinin işçi sı
nıfı aydınlarının da bu konuya ne denli 
yoğun bir şekilde eğildiklerini düşüne
cek olursak, bunları Almancaya çevrilip 
basılan yayınlardan bile izlemek müm
kün, bizim bu konuyu ne denli az ele al
mış olduğumuz bir kez daha ortaya Çı
kıyor. Oysa yurtdışına en çok işçi "ih
raç" eden Türkiye açısından bu sonuç 
son derece şaşırtıcıdır. 

• AlmGn edebiyatı ile olan ilginizi ge
liştirme olGn�1 bultıbildiniz mi' 

Bunu iki yönlü ele almak gerekir. 
Hefleyden önce Alman okurları ile bir 
dinleyici olarak izlemeleri ve değerlen
dirmeleri açısından da olsa tanışmak 
Olanağım oldu. Iki kez okuma günüm 
yapıldı. Birincisi Türklerle, ikincisi Ai
manlarla. Türk işçilerinin Batı-Berlin'de 
oturdukları en yoğun bölge olan Kreuz
berg'de sanat çalışmalarını yöneten Al
man yöneticilerin sorumlu bulundukları 
bölgedeki Türkiyeli işçileri de göz önün
de bulundurarak Türk sanatını tanımak 
ve tanıtmak konusunda gösterdikleri ti· 
tizlik alışmadığım bir olaydı. Okuma 
günlerinde Alman dinleyicilerin uzun bir 
hikaye okunurken gösterdikleri dinrnez 
dikkat ve ilgi daha sonraları başka oku
ma günlerinde izlediğim bir olguydu. Bu 
Alman okurunun sanata ne denli saygılı 
olduğunu, her sunulana nasıl tartışmaya 
hazır bir birikimle geldiiini göstermesi 
yönünden önemlidir. Batı·Berlin'de sa
nat olaylarını salt edebiyatla sınırı andı
ramayız elbette. Sinema, tiyatro, plastik 
sanatlar gibi sanat kolları kentin yaşantı
sını büyük bir canlılık içinde dipdiri tu
tuyorlar. ızleyebildiğim örnekler ger
çekıen yetkin, kişiyi yeniıeyen, dUşün
cesini bileyen örneklerdi. Özellikle gide
rek dUnyanın belli başlı sinema merkez
lerinden biri olmaya başlayan Berlin'de 
sinema sanatının dünyanın çeşitli Ulkele
rinden gelen en yetkin örneklerini izle
mek fırsatını bulabildim. Bunların arası
da Theo Angelapoulos'un "Gezici Tiyat-

ro Kumpanyası" adlı yapıtı asla unuta
mayacağım ve Yunan sinemasının onur 
duyacağı bir örnek. Hele Türkiye'de son 
yıllarda baskıları gittikçe artan sansür 
mekanizması ve bilinçli bir· seks filmleri 
furyasını destekleyici tavır löz önünde 
bulundurulursa bu karşılaştırmaların öğ
retici dejeri daha. çok ortaya çıkıyor. 
Alman yazarları ile konuşmalar da yapa
bildim. Alman yUMIarının sonnlarını 

anlayabilmek, bizim edebiyatımlZda kar
Şılaştığımız sorunl:ırla bunları karşıl�
tınnak, ve ortak sorunlara onların yılda· 
şımiarını öğrenmek açısından yapılan il
ginç konuşmaJar oldu bunlar. Bu konuş
maJ:ırda Türkiyeli okura. aktanlmasını 
yanrlıbulduiun1Yerler var. Almanya'da
ki işçilerimiz ile ilıili olarak yaptıim 
çalışmatır ıibi bu konuşnuları da birer 
kitap halinde yayınlamak istiyorum. 

TUrkiye Işçi Partisi Merkez Eğitim, Bilim ve Araştırma Bürosu tarafından iki 
ayda bir yayınlanacak inceleme, araştırma ve çeviri dergisi 
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man aydınlarının "konuk" işçiler konu
suna olan ilgileri hiç azalmıyor. Şimdiye 
değin yapılmış çalışmaları yeterli bul
mayarak -ki bunların sayısı hele bizdeki
lerle karşılaştırılacak olursa şaşılacak 
kadar çoktur- her geçen gün bu konuya 
biraz daha artan bir dikkat ve titizlikle 
eğiliyorlar. Almanya'da işçisi bulunan 
öteki Güney Avrupa ülkelerinin işçi sı
nıfı aydınlarının da bu konuya ne denli 
yoğun bir şekilde eğildiklerini düşüne
cek olursak, bunları Almancaya çevrilip 
basılan yayınlardan bile izlemek müm
kün, bizim bu konuyu ne denli az ele al
mış olduğumuz bir kez daha ortaya Çı
kıyor. Oysa yurtdışına en çok işçi "ih
raç" eden Türkiye açısından bu sonuç 
son derece şaşırtıcıdır. 

• AlmGn edebiyatı ile olan ilginizi ge
liştirme olGn�1 bultıbildiniz mi' 

Bunu iki yönlü ele almak gerekir. 
Hefleyden önce Alman okurları ile bir 
dinleyici olarak izlemeleri ve değerlen
dirmeleri açısından da olsa tanışmak 
Olanağım oldu. Iki kez okuma günüm 
yapıldı. Birincisi Türklerle, ikincisi Ai
manlarla. Türk işçilerinin Batı-Berlin'de 
oturdukları en yoğun bölge olan Kreuz
berg'de sanat çalışmalarını yöneten Al
man yöneticilerin sorumlu bulundukları 
bölgedeki Türkiyeli işçileri de göz önün
de bulundurarak Türk sanatını tanımak 
ve tanıtmak konusunda gösterdikleri ti· 
tizlik alışmadığım bir olaydı. Okuma 
günlerinde Alman dinleyicilerin uzun bir 
hikaye okunurken gösterdikleri dinrnez 
dikkat ve ilgi daha sonraları başka oku
ma günlerinde izlediğim bir olguydu. Bu 
Alman okurunun sanata ne denli saygılı 
olduğunu, her sunulana nasıl tartışmaya 
hazır bir birikimle geldiiini göstermesi 
yönünden önemlidir. Batı·Berlin'de sa
nat olaylarını salt edebiyatla sınırı andı
ramayız elbette. Sinema, tiyatro, plastik 
sanatlar gibi sanat kolları kentin yaşantı
sını büyük bir canlılık içinde dipdiri tu
tuyorlar. ızleyebildiğim örnekler ger
çekıen yetkin, kişiyi yeniıeyen, dUşün
cesini bileyen örneklerdi. Özellikle gide
rek dUnyanın belli başlı sinema merkez
lerinden biri olmaya başlayan Berlin'de 
sinema sanatının dünyanın çeşitli Ulkele

ro Kumpanyası" adlı yapıtı asla unuta
mayacağım ve Yunan sinemasının onur 
duyacağı bir örnek. Hele Türkiye'de son 
yıllarda baskıları gittikçe artan sansür 
mekanizması mekanizması mekani ve bilinçli bir· seks filmleri 
furyasını destekleyici tavır löz önünde 
bulundurulursa bu karşılaştırmaların öğ
retici dejeri daha. çok ortaya çıkıyor. 
Alman yazarları ile konuşmalar da yapa
bildim. Alman yUMIarının sonnlarını 

anlayabilmek, bizim 
Şılaştığımız sorunl:ırla 
tınnak, ve ortak sorunlara 
şımiarını öğrenmek 
ginç konuşmaJar oldu 
maJ:ırda Türkiyeli 
yanrlı bulduiun1Yerler 
ki işçilerimiz ile ilıili 
çalışmatır ıibi bu konuşnuları 
kitap halinde yayınlamak istiyorum. 

TUrkiye Işçi Partisi Merkez Eğitim, Bilim ve Araştırma Bürosu tarafından iki 
ayda bir yayınlanacak inceleme, araştırma ve çeviri dergisi 

1 OCAK 1976 SAYıSıNDA: 

• 1976 yılı R,poru ( 1 )  Dünya 
• Demokrasi ve Demokratikleşme Sorunu: Behice Boran 
• Türkiye'de Dış Ticaretin Devletleştiritmesi: Galip Tekin 
• Teorik Çahşmada Nesnellik ve Partizanlık: M. Comforth 

Uluslararası Işçi Hareketi-Tarihsel ve Kuramsal Sorunlar: 

• Eleştiri - Tanıtma - Tartışma 

Yıllık abone ücreti: 7S TL. 
Posta Çeki: 20095893. 

B. Ponomaryev 

Adres: Nur ... Ziya Sokak 17/5 TUnel·ISTANBUL 
(Abone bedeli havalesiyle de gönderilebilir). 



DİSK ÜST YÖNETİMİNİN GÜVENQİGİ 
BAŞKAN TÜRK-METAL'E GEÇTI 

P. GOKTAŞ 

DISK üST YöNETIMININ SERüVENI, KAYSERI'DE DE 
AÇıKÇA GÖRüLOYOR. ıŞÇı SıNıFıNıN NICEL VE NITEL 
OLARAK HIZLA GELIŞTıCı KAYSERI'DE, TüRKIYE ıŞÇı 
PARTISI üYESI BIR SENDIKA YöNETICISINI ŞUBE BAŞKA
Nı YAPMAK ISTEMEYEN DISK üST YÖNETIMI, BULA BULA 
ÇACDAŞ METAL-IŞ'TEN GElEN BIR SENDIKACıYı BULDU 
VE ŞUBE BAŞKANLICINA ATADı' ANCAK DISK üST YöNE
TIMININ GüVENINI KAZANARAK ŞUBE BAŞKANLICINA 
ATANAN BU KIŞI BIR SüRE SONRA MAOEN-IŞ'TEN AYRı
LARAK TORK-IŞ'E BACLI FAŞIST TüRK METAL SENDIKA
SINA GEÇTI. 

DıSK üst yönetiminin siirdürdüeü 
"İstanbul sınırları içine çekilme" politi
kası somut örneklerini her geçen gün da
ha açık bir biçimde veriyor. Anadolu' 
nun çeşitli yörelerinde, işçi sınıfının 
hızla gelişti ei merkezler, çeşitli "gerek
çelerttle DıSK üst yönetiminin baltalaYl
cıhktan başka bir anlama gelmeyen poli
tikası ile karşılaşıyor. 

KA YSERI TEKSTIL ıŞÇILERI 
VE DISK 

İşçi PartilHer de �tkin bir şekilde görev 
alıyorlar. 

Daha önceleri Kayseri'de DISK'in 
karşısında yer alan sendika o zamanlar 
henüz DISK'e katdmayan Çagdaı; Metal· 
Iş idi. Ancak, Çinkur ve Makine sanayii 
gibi önemli işyerlerindeki işçilerin ço
gunlugu DISK'e bagh sendikaya ı kaza· 
nılmıştı. 

Maden.lş'in Kayseri'deki örgütlen
me çalışmalannda Sosyal-Iş Kayseri Şu· 
be Başkanı Mehmet Alpüren aktif bir bi· 
çimde görev aldı. Bu sıralarda DISK üst 
yönetimi AJpliren'den "memnundu". 
Hatta kendisini "gelecekteki bölge tem
sHcimiztt şeklinde tanıtmakta bir sakın
ca gönnüyordu. 

Seçimlerden istedi�i sonucu alama
yaca�ını ve "ikna" yollannın kapalı ol
du�unu gören DISK üst yöntiminin tek 
çaresi olarak "al.ama" kalıyordu. Böyle
ce Karagülle Maden-tş şube başkanı ola
rak DISK üst yönetimi tarafından atan
dı. 

DISK üst yönetimi muradına ermiş
ti. Ancak Karagülle'nin pozisyonu hiç 
de rahat deeildi. Karagülle, işçiler tara
fından istenmeyen, işçilerin güvenine la· 
yık olmayan ve bu güveni kazanamayan 
her "atamalı"nın karşılaştı�ı tepkilerle 
karşılaşıyordu. Korkusundan günlerce 
sendikaya u�rayamadı. 

GERÇEK YERINI BULUYOR 

Karagülle, DISK'in şube başkanı gö
rünürken, bir yandan da raşist 'lUrk-Me
tal Sendikasına üye kaydediyordu. Pat
ronla yaptı eı işbirlieı sonucunda ve bas
kılarla, Makine Sanayii işyerinde önemli 
sayıda işçiyi Türk·Metal 'e kaydettirm. 
Karagüne'nin bu "çalışmalan"na karşı 
direnenler her zaman her yerde oldueu 
gibi, sosyalistlerdi. 

Karagülle, DıSK üst yönetiminin 
adamı olarak getirildi ei DISK şube baş-

kanlı�ında bir süre kaldıktan sonra, isti· 
fa ederek gerçek yerini buldu: Türk-Iş'e 
ba�lı faşist Türk Metal Sendikasına geç. 
ti. Karagülle'nin niteliAi konusunda ya
pılan sayısız uyarıyı dikkate almayan 
DISK üst yönetimi, şimdi şube başkan· 
Iı�ına getirdiei bir sendikacının faşist bir 
sendikaya transferini seyrediyordu. Ama 
belki buna raemen memnundu: Hiç ol
mazsa bir Tİp'liyi getirmemişlerdi görev 
başına. .. 

HER ZAMAN HER YERDE 

Her zaman ve her yerde olanlar 
bunlar. Yalmzca Kayseri 'de deRi!. DISK 
üst yönetimi için DİSK 'in tahribi hiç 
önem taşımıyor. Çünkü DISK'in tahribi
ni "uzun dönemli" bir gelişme olarak 
görüyorlar. Onlar için kısa dönem daha 
önemli. Kısa dönemde yapılması gere
ken ise kendi kariyerlerinin korunması. 
Kendi kariyerlerinin korunmasını ise 
sosyalistlerin her ne pahasına olursa ol
sun işçi sınırından tecrit edilmesinde gi> 
rüyorlar. Artık DISK üst yönetimine 
"burjuvaziden yana mısınız, yoksa işçi 
sınırından mı" diye sonnanın bile anla
mı yok. 

AÇIKLAMA: DISK, DISK'E KARŞI ÖRGOTLENIYOR ...  

YVR UYUŞ 'ün geçen ,ayılannda DISK 3. Bölgeıinin DISK'e Ira", .. n· 
dika örgütleme kontaundaki çabaları iaerinde duruldu. KERAMIK·IŞ'� 1r4rş, 
BETON-IŞ, ASIS'e karşı A(;A Ç-5EN adlı sahte sendikaların burada orpniz� 
edildili yozıldı. Geçen haftaki YURUYUŞ 'de Eylül direnifinde işt�n ohlan 

Kayseri, lçanadolu'da işçi sınıfının 
nicel ve nitel olarak hızla gelişti�j iller· 
den biri. Özellikle tekstilde ve son yıllar
da maden işkolunda, işçi sınıfı hızlı bir 
şekilde gelişiyor. 

Bu ee lltlme paraJel olarak, işçi sım
Inun t.lllnclib1, t" konomik mücadt i� de 
Kayseri'de ön plana çtkmaya başlıyor. 
Bilinçli işçiler ve sosyalistler, yeni geli
şen sanayi merkezlerini ipotek altına al· 
maya çalışan sermaye uşaeı san sendi
kalara karşı amansız bir mücadele veri
yorlar_ 

TUTUM DECIŞIYOR 

Gideı�k erln.e;.t2 (ılan Ça�da� Me
tal-İş sendikasının yöneticileri, kurtulu· 
şu DİSK'e katılmakta buldular. Tabanı
nın büyük bir bölümünü DtSK'e kaptuan 
sendika için son çare idi bu. 

yılların metal ifçi/erinin bir onda marangoz yapıld,lıla" w Zühtii CAN itimli 
bir marangozun yanında çalıtıyor olarlıi: gölt.rildUderi OnJaıaICIı. 

y aRt1l" UŞ ızmir '1'emsılCışjM ılginç bir :eiyont olda ,.çerr ".". 
ARaç-5en kuruculannın yanında çalışıyor olaralt gös/erUdilrleri "..,.,.,.,. 
Zühfü CAN Yürüyüş Yazı Işleri MüdürıÜRüne yozlimış bir açıklamayı 1.".,Uci. 
mize verdi. Açıklamadan önce Zühtü Can 'ı tanımakla yarar uar; 

Tekstil işkolunda bu mücadelenin 
somut ürünleri alınmaya başlandı. Kay
seri'de DISK'e baeıı Tekstil sendikaslOa 
yazılan üyelerin sayısı hızla arttı. Bu ara
da KARSO tekstilde çoeunluk elde edil
di. 

Sendika genel merkezinin katktlan. 
nı saglamak üzere üç kez Istanbul'a gi. 
dildi, Tekstil yöneticilerine başvuruldu. 
Ne var ki, Kayseri'de işçileri DISK çatısı 
altında örgütlerneye çalışanların arasın. 
da TlP'liJerin bulunması ve bu mücadele. 
de etkin bir rol oynamaJan, Tekstil yö. 
neticilerini hoşnut etmedi. üye kaydet
mek üzere Istenen üye fişleri bile sendi
ka yöneticilerince güç bela verildi. Bütün 
bu Isteksizlik ve kayıtsızheın gerekçesi 
ise, yöneticilerin a�zından şöyle ifade e. 
diliyordu: " Biz Kayseri'yi 1978 yılı için 
gündeme aldık. Şimdilik çok fazla ug
raşmıyoruz. to 

Şimdi Kayseri'de sayılan 15 bine 
ulaşan tekstil ışçisini, sosyalistler ve bi
linçli işçiler sendika yönetiminin ciddi 
bir katkısı olmadan san sendika çembe
rinden kurtarmaya çalı.şıyorlar. 

MADEN-IŞ öRGüTLENIYOR 

Tekstil işkolunun yanısıra, Kayseri, 
metal sanayiinde çalışanlar açısından da 
hızlı gelişim gösteren illerden biri. Şu 
anda bu işkolunda çalışanlann sayısı 10 
bine yaklaşıyor. Çinkur'un tamamlan
ması Ile bu sayı daha da artacak. 

DISK'e bagh Maden.lş sendikası 
bir yılı aşkın bir süredir Işkolundaki ör
glitJenmesini airdü.ri.iyor. İşçileri DISK 
içinde örgütleme çalışmalannda Türkıye 

Çagdaş Metal·lş'in DISK'e kahlma· 
sı ile birlikte DİSK üst yönetimi, aradıeı 
yöneticiyi bulmuş oldu. DISK Kayseri 
bölge temsilcili�ine, Ça�daş Metal-Iş 
Sendikası Başkanı Burhan KaragüUe 
atanmak istendi. DISK üst yönetimi, 
böyle münasip görmüştü. 

Işçiler, bu karara şiddetle karşı çık
tılar. Şunu söylüyorlardı: "Biz, Karagül
le 'den ve sendikasından DİSK sayesinde 
kurtulduk. Kendisini lamrız. DıSK'in 
temsilcisi ve bizim başkanımız olamaz 
Karaglille ... . .  

İşçiler bu tepkilerinde haklı idiler. 
Çünkü daha önce, bölge temsilcisi olarak 
istedikleri kişiyi seçme hakkının işçilere 
tanınaca�ı sözü verilmişti kendilerine. 
Üstelik Burhan Karagülle'nin bir daha iş· 
çilerin başına getirilmeyece�ine dair te
minat da verilmişti. 

Işçilerin DıSK üst yönetimine gü. 
venleri böyle sarsıldı. DISK üst yönetimi 
henüz yakalannı kurtardıklan bir kişiye 
yeniden teslim etmek istiyordu onJan. 
Defalarca Iıtanbul'a, DISK Genel Mer
kezine heyetler gönderdiler. 

OYALAMA TAKTıCı VE 
SONUÇ 

Işçilerin bu kararlı ve bilinçli tepki· 
si karşısında DISK üst yönetimi bu kez 
de oyalanıa siyasetine başvurdu. Sürekli 
olarak "seçim yapılaca�ını" vadediyor
du. DISK temsilcileri defalarca Kayseri
ye geldi. Her gelen, Işçilerden "Karagül
le'yl delil, Alpüren'i Istedikleri" cevabı
nı alıyordu. Işçiler Karagülle'yi saeeı, 
patron adamı, DISK'in Ilkeleri ile ilgisi 
olmayan bir kişi olarak görüyorlardı. 
Hiç bır şey bu kanılannı de2lştiremedi. 

Zühtü CAN yıllardır işçi sınıfının bağımsızlık, demokl'Q/li ve ,oıya/izm 
mücadelesinde yer alan bir emekçi. 1965 yılında TIP'e üye olmuş, çeşitli Ita
demelerde göreu almış. 1969 ıeçimlerinde ''göreu bildiği için partiıinden mil. 
letuekili adayı olmuş. Seçim propagandalannda ıosyalizmin propaganda.ını 
yapmış. Partisine ballılılını da ,onuna kadar korumuş. TIp 1971 'de kapatıı
dıRında Iıala "Parti üyesi olmanın onurunu taşıyormuş ". Bugiin de TIP 'in bir 
sempatizanı. 

BETON.lş ve A(;AÇ.sEN olaylan YURUYUŞ 'de yazılınca sendikal 
çeurelerde haklı bir tepki gördü. Bu tepki iaerine nlSK Bölge'deki DISK üst 
yöneliminin uzantıları ue "eğilim uzmanı" Cemal Kıral bu örgiit/erle uzaktan 
yakından ilgileri olmadılını açıklamayo özel bir gayret göııerdiler. Ziihtii 
CAN'ın aç'klaması bu ''gayreti'' açığa çıkarması açısından ilgi çekici. Açıkla. 
may', okuyucularımıza aynen sunuyoruz. 

YüRüYÜŞ Dergisi Yazı işleri Müdürlüğüne, 
ANKARA 

Derginizin 89. sayısında "DiSK, DISK'e karşı örgütleniyor" başlıklı 
yazıda Ağaç-Sen adında bir sendika kurulduğunu ve bu sendikanın kurucula. 
rından beşinin Zühtü Can'ın yanında marangoz olarak çalıştığı yazılıyor. 

Olayın aslı şudur: Bundan birkaç ay önce 1971 öncesi Türkiye işçi hr. 
tisinde birlikte çalıştığımız ve oradan tanıdığım Cemal Kıral dükkanıma gele-
rek bir sendika kurmak istedikleri.,i bu konuda yardımcı olmamı istedi. Ben 
" Elbette işçilerin örgütlenmesine yardımcı olurum. KuraCiğınız sendika OISK 
e bağlı mı olacak?" diye sordum. "Elbette DISK'e bağlı" deyince yapabilece
ğim yardımın ne olduğunu sordum. "Birkaç arkadaşın marangoz işçisi oldu
ğuna dair bir imza atarmısın" dedi. Bende uzattığı kağıdı imzatadım. Olayın 
aslını derginizden okuyunca şaşırdım. Cemal Kıral eski Tlp'li olduğu, mücade
le arkadaşım olduğu için DISK'e karşı bir sendika kuruluşuna bilmeyerek 
yardımcı olmuş duruma düştüm. Ben işçi sınıfının sendikal birliğini bozmaya 
çalışan davranışlara kesin olarak karşıyım. DISK'e karşı kurulan Ağaç-Sen'
in kurulmasına yardımcı olmuş durumuna düşmem yukarıda açıkladıjım gi. 
bi Cemal Kıra!'ı eski TIp'u olarak tanırnam ve bundan dolayı duydujum IÜ
vendendir. 

Bu tür sahte vc bölücü sendikaların örgütlenmesine hiçbir yardımda ke
sinlikle bulunmayacak bilinçte olduğurnun bilinmesini isterim. 

Saygılarımla. 

ZühtU Can 
Adres: 12S0 Sok. 98/2 ıZMIR 
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Çagdaş Metal·lş'in DISK'e kahlma· 
sı ile birlikte DİSK üst yönetimi, aradıeı 
yöneticiyi bulmuş oldu. DISK Kayseri 
bölge temsilcili�ine, Ça�daş Metal-Iş 
Sendikası Başkanı Burhan KaragüUe 
atanmak istendi. DISK üst yönetimi, 
böyle münasip görmüştü. 

Işçiler, bu karara şiddetle karşı çık
tılar. Şunu söylüyorlardı: "Biz, Karagül
le 'den ve sendikasından DİSK sayesinde 
kurtulduk. Kendisini lamrız. DıSK'in 
temsilcisi ve bizim başkanımız olamaz 
Karaglille ... . .  

İşçiler bu tepkilerinde haklı idiler. 
Çünkü daha önce, bölge temsilcisi olarak 
istedikleri kişiyi seçme hakkının işçilere 
tanınaca�ı sözü verilmişti kendilerine. 
Üstelik Burhan Karagülle'nin bir daha iş· 
çilerin başına getirilmeyece�ine dair te
minat da verilmişti. 

Işçilerin DıSK üst yönetimine gü. 
venleri böyle sarsıldı. DISK üst yönetimi 
henüz yakalannı kurtardıklan bir kişiye 
yeniden teslim etmek istiyordu onJan. 
Defalarca Iıtanbul'a, DISK Genel Mer
kezine heyetler gönderdiler. 

OYALAMA TAKTıCı VE 
SONUÇ 

Işçilerin bu kararlı ve bilinçli tepki· 
si karşısında DISK üst yönetimi bu kez 
de oyalanıa siyasetine başvurdu. Sürekli 
olarak "seçim yapılaca�ını" vadediyor
du. DISK temsilcileri defalarca Kayseri
ye geldi. Her gelen, Işçilerden "Karagül
le'yl delil, Alpüren'i Istedikleri" cevabı

Zühtü CAN yıllardır işçi sınıfının bağımsızlık, 
mücadelesinde mücadelesinde yer alan bir emekçi. 1965 yılında TIP'e 
demelerde demelerde göreu almış. 1969 ıeçimlerinde ''göreu bildiği 
letuekili adayı letuekili adayı olmuş. Seçim propagandalannda ıosyaliz
yapmış. yapmış. Partisine ballılılını da ,onuna kadar korumuş. 
dıdıRında Iıala "Parti üyesi olmanın onurunu taşıyormuş ". Bugiin 
sempatizanı. sempatizanı. 

BETON.lş ve A(;AÇ.sEN olaylan YURUYUŞ
çeurelerde çeurelerde haklı bir tepki gördü. Bu tepki iaerine nlSK 
yöneliminin yöneliminin uzantıları ue "eğilim uzmanı" Cemal Kıral 
yakından yakından ilgileri olmadılını açıklamayo özel bir 
CAN'ın CAN'ın aç'klaması bu ''gayreti'' ''gayreti'' ''gayr açığa çıkarması açısından 
may', may', okuyucularımıza aynen sunuyoruz. 

YüRüYÜŞ Dergisi Yazı işleri Müdürlüğüne, 

Derginizin 89. sayısında "DiSK, DISK'e karşı 
yazıda yazıda Ağaç-Sen adında bir sendika kurulduğunu ve 
rından rından beşinin Zühtü Can'ın yanında marangoz olarak 

Olayın aslı şudur: Bundan birkaç ay önce 1971 
tisinde birlikte çalıştığımız ve oradan tanıdığım Cemal 
rek bir sendika kurmak istedikleri.,i bu konuda yardımcı 
" Elbette işçilerin örgütlenmesine yardımcı olurum. 
e bağlı mı olacak?" diye sordum. "Elbette DISK'e 
ğim yardımın ne olduğunu sordum. "Birkaç arkadaşın 
ğuna dair bir imza atarmısın" dedi. Bende uzattığı 
aslını derginizden okuyunca şaşırdım. Cemal Kıral eski 
le arkadaşım olduğu için DISK'e karşı bir sendika 
yardımcı olmuş duruma düştüm. Ben işçi sınıfının 
çalışan davranışlara kesin olarak karşıyım. DISK'e 
in kurulmasına yardımcı olmuş durumuna düşmem 
bi Cemal Kıra!'ı eski TIp'u olarak tanırnam ve bundan 
vendendir. vendendir. 

Bu tür sahte vc bölücü sendikaların örgütlenmesine 
sinlikle sinlikle bulunmayacak bilinçte olduğurnun bilinmesini 

Saygılarımla. 




