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OGTU �,üteveııı Heyeti, yetkilerinin 
bir bölümünü Iptal eden Anayasa Mah
kemesi karannın yiirürlüRe gimıesinden 
bır kaç gün önce, deyim yerindeyse, son 
numarasını yaptı ve ün1ü Prof. Hasan 
Tan'ı rektör atayarak ODTU'yii yeni ve 
derin bir bunalımın Içine iUi. Bu atama 
karan ODTU içinde ve dışında çok geniş 
tepkiler yarattı. Güncel bunalımın bo· 
yuUannl daha iyi an1ayabilmek için 00· 
TU'nün yönetim sistemine bakmak gere. 
kiyor. 

ODTü üZERINDE DEMOKLES'IN 
KılıCı 

özel bir yasa ile kurulmuş olan 00-
TU'nün en yüksek karar organı dokuz 
kişiden oluşan MüteveUi Heyetidit. Bu 
kurul dofrudan dolruya siyasal iktidar 
tarafından atandılı için ODTU üzerinde 
sallanan bir Demokles'in kılıcı niteUli 
taşır. Rektör'den bölümbaşkanlanna ka
dar tüm üniwrsite yöneticileri mütevelli 
Heyeti taraflndan atandıRı gibi öeretim 
üyelerinin atama ve terfileri de bu kurul 
tarafından yapılır. Siyasa1 iktidann ter
cihlerinin bu denli etkili oldueu bir üni
versitenln ise özerk olamayacaRı son de
rece açıktır. Uzun yıllardan beri çeşitli 
boyutlara ulaşan bunalımlar içinde bo
calayan ODTU'nün sorun1annın ardında 
yatan neden işte bu anti·demokratik 
yönetim sistemidir. Bu gerçek bir çok 
kez yadsınamayacak bir biçimde kanıt-
lanmıştır. 

. 

SAYFIYELERDE ALINAN KARAR 

Şimdiki bunahmın başlangıç noktası 
son rektör Prof. ngaz Alyanak'ın Müte
velli Heyeti tarafından görevden alınma
sıdır. San sendika aRalanndan şeriatçı 
ProfJan, halkın saRlıRına ticaret yolu 
yapan doktorlara, her devrin gözdesi mü
teahhitlere uzanan bir yapı gösteren 
şimdiki Mütevelli Heyeti genel olarak 
MHP-MSP çizgisinin aRırlıkta oldulu bir 
bileşimdir. OoTU'�e karşı duyduRu iç
ten sevgi ve demokratik tutumu nede
niyle işçi, öerenci ve öRretim üyelerinin 
güvenini kazanan Prof. Alyanak, Mütevel
ii Heyeti'nin üniversilede bunalım çıkar
mayı amaçladılı apaçık belli olan bir 
karanyla, ve üniversite· tarihinde ilk kez 
görülen bir biçimde, görevden alındı eı 
zaman ODTU, işçisiyle, öRrencisiyle, 
ötretim üyesiyle ayaea kalktl.Çeşitli öR
renei torumlannda, yetkili sendika Sos
yal-ış bildınlerinde ve fakülte genel ku
ruııanndai bu kasıtlı uygulama şiddetle 
kınan�ı. İşe başlayalı aylar olduRu halde 
MütevelJi Heyeti tarafından atanması ya
pılmadılı için maaş alamayan veya terfi
Jeri onaylanmayan birçok öeretim üye
sinin oldulu, Sosyal-ış 'in toplu sözleş
me çalnama hala bir cevap verilmedili 

'JLILtMJ$ 

TAN ODTÜ,' DE 
REKTÖRLÜK' YAPAMAZ_ 

Için hızla artan hayat pahalı hi i karşısın
da Işçilerin sefalete ilildiei ODTU'de 
Mütevelli Heyeti lüks oteller ve sayfiye 
yerlerinde yaptılı bir çok toplanlının 
sonunda Prot. Alyanak'ı görevden aldı
Rmı açıklayınca özellikle üniversite top
lumundan gelen tepki sert oldu. öere
tim üyelerini fakülte genel kurunannda 
oybirliRi ile aldııı kararlarla mütevelli He
yeti'nin bu anti-demokratik karan uzun
luRuna irdelendi ve eleştirildL. Bundan 
sonra alanacak rektörün ODTU'nün de
mokratik olmaya en yakın organı oLan 
Universite Konseyi'nin güvenoyunu iı
mış bir kişi olması gerektigi belirtildI. 

"BIZ ADAM ATAMAYACAK MIYIZ?" 

Hemen bu sıralarda olan bir olaya ise 
yeni rektöriin kim olabileceRi konusun
da küçük de olsa bir ipucu veriyordu. Si
yasal akımlann en salından en saluna 
kadar hepsini denemiş ve şimdilik Mf,;'de 
karar kılmış olan kıdemli doçent Mukbil 
özyörük, Mütevelli Heyeti'nin özel hu
kuk danışmanı olarak hazırladılı bir 
"mütalaa" da OoTO öR retim üyelerini 
akademik ve bilimsel özgürlüklerini orta
dan kaldınnış olan ve kısa bir süre önce 
terkedilen sözleşme sislemin� geri dön
meyi önerdiei zaman "sahi'binin sesi"nin 
kim oldueu ortaya çıktı. öRretim üyele
rinin tümü ve ODTO ölretim Oye!�ri 
Demeli, özel danışman Doçent özyö
riik'ün "mütalaa"sını geriyedönüş olarak 
nitelendirdiler ve karşı olduklannı açık
ladılar. OoTO ölretim Uyeleri Derneel' 
nin İdare HU'kuku konusunda yetkili ol
dulu bilinen bilim adamlanndan aldıeı 
göruşler de eski sisleme dönmenin kabul 
edilmezliRini açıkça ortaya koydu. Bu 
tepkiler karşısında Mütevelli Heyeti Re
isi, Ankara Aydınlar Oeafl Başkanı, Da· 
hiliye Mütehassısı Prof. Dr. Ahmet Sonel 
"Ne yani, biz burada ideolojik nedenler 
yüzünden üneversiteden adam alamaya
cak mıyız?" dediei zaman sözleşme sis
temine dönüş istefinin ardındaki niyet 
de anlaşıJmış oldu. Siyasal görüşlerini 
beeenmedikleri öfre�im üyelerini üniver
siteden atmayı amaçlayan Mütevelli He
yeti'nin bu önerisini Universite Konseyi' 
nde destekleyen ve savunan tek üye 
Prof. Hasan Tan oldu. Aradan kısa bir sü
re geçince de Hasan Tan rektörlüee 
atandı. 

SüNGÜ DESTEGINDE REKTÖRLüK ın TRT genel müdürlUtüne aUlnmaal gıbı' 
Hasan Tan, gene Şaban Karataş gIbi. 
misyonla geldılı bu yerden gitmemek 
için direnecektir, ama sonunda eldecek
tir. Ilerici ve demokratik kamuoyu Ha. 
san Tan'ın OoTU rektörlülünden alın
ması için her çabayı,göst.ennelidir. Ama 
asıl önemli görev ODTU l,çUerine, öR
rendierine ve öeretim üyelerine düşmek· 
tedir. OoTU toplwuRu tam bir birtik ve 
beraberlik içinde tüm yasal olanaklan 
kuııanarak sonuna dek dlrenmetidir. Hı
san Tan bir yalnızlık çemberi içine alın
malıdır. Hasan Tan ile hiç bir biçimde 
işbirlili yapılmamalıdır. Huan Tan'ın 

idari görev önerileri reddedılmelıdir. Hı
san Tan istitaya mecbur bıralolmalıdır. 

GERÇEK ÇÖZüM 

Diler taraftan hiç unutulmamalıdır 
ki sorun Hasan Tan'ın gitmesiyle çözüm
lenmiş olmayacaktır. Anti-demokratik 
Mütevelli Heyeti sistemi varoldulu süre-
'ce daha nice Hasan Tan'lar bulunabilir. 
Hasan Tan olayı klmsenin gözünü asıl h� 

Hasan Tan uzun yıııardan beri ODTU' 
de öeretlm üyelieı yapmaktadır. Kendisi 
EIIlim PSikOlojisi profesörüdür ama ne 
gariptir ki bir süre önce görev almak için 
başVUrduRu Ege Oniversilesi, bilinme· 
yen nedenlerden dolayı, profesörlüRünü 
kabul etmemiştir. Hasan Tan MHP yan· 
Iıs1 olarak bilinir. Gelmiş geçmiş tüm 
OoTU rektörleri arasında şiddet kullan
maya en yatkın kişi oldueu kanısı yay
gındır. En küçük bır bahaneyi bile kul
lanarak öRrencileıe karşı jandannayı kul
lanacalı Izlenimini daha rektörlüRünün 
ilk günü vemıi$tir. Hasan Tan çok inatçı 
bir kişi olarak bilinir. Sosyal BilimlerBö
lümü başkanı iken kan kusturdueu öR
rencilerinin kendisini kınamak için du
varlara ve camlara yapıştırdıklan pul1an, 
bütün işini gücünü bırakıp, elinde tomavi
da tek tek kazıması inatçıheının bir ka
nıtıdır. Hasan Tan ileri derecede hüsnü 
kuruntu sahibidir. Tüm fakÜıtelerin genel 
kunıUan oybirlieiyle rektörlüRüne şid
detle karşı çıktıklan ve kendisinin ancak 
bir tabur jandannanın koruyuculuRu al
tında rektörlük makamına oturdu�u gün 
ziyaretine gelen sınırlı sayıdaki kişiye 
"Beni bu üniversitede çok severler" di
yebilJlıesi hüsnü kurunlusunun en inan
dıncı kanıtıdır. 

def olan Mütevelli Heyeti'nden sapttr. 
mamalıdır. ODTU'nün özerklik ve d� 
mokratlkleşme mücadelesi MüteveUi 
Heyeti heyulası tüm olarak ortadan kai-. 
kıncaya, OoTU kendi yöneticilemi Iten-

Hasan Tan OoTU rektörlüeııne bir 
misyonla gelmiştir. Tıpkı Şaban Karataş' 

disi seçme hakkını elde edinceyedek süt
melidir. ODTO'dekl mücadelenin slogan-
lan "Hasan Tan İstifa!" ve "Mütevellisiz 
özerk ODTU" olmalıdır. 

ODTÜ ıŞÇILERı' ÖCRENCILERI VE öCRETlM üYELERI 
GÜÇ BIRlıCı YAPTıLAR 

ODTO'de 2 bin işçi adına toplu sözleşme yetkilin; elinde bulunduron 
DISK'e ballı Sosyal-Iş Sendikası ile, Tiim Vlretim Vyder; Demeli (TOMVD), 
ODrO Vlrenci Temsilci1iği,ODTV'deki anti-demokratik girişimler korşu,ndo 
güçbirliği yaparak orlak karar aldılar. 

. A dı geçen örgütler, ODTO'deki son gelişmeleri vt bu gelişmeler Iuuş,_ 
sında alınacak lavırları şöyle belirledi/er: 

1· ODTO'nün demokratikleşmes;n; engellemek, işçiler açl&ından toplu 
iş sözleşme yetk.sini işlemez hale getirmek, yani .endika vt üyeleri açmndan 
en lemel kazanılmış bir hakkı ortadan kaldırmak; öğrenciler açııından kaonl
Jan demokratik mevzileri yok etmek; öğretim üyeleri açuından d4. UZ&UI mü
cad

.
e/�lerde� ,o�ra da sözleşme sisteminin kaldırılma.ıı ile kazanılan iş ıüwn

cesını uc yonetıme katılma, serbeıtçe bilimsel çalışma yapabilme ,ibi akade
mik, demokratik hakları ortadan kaldırmak üzere MC'n;n uzantıı, MüleurlU 
Heyet, kendince en uygun bir zamanda MHP eğilimli Ha.ıan Tan'ı atayarok bu 
uygulamaya memıır edilmesini gerçekleştirdi 

2· Işçiler uc on/ann deurimci örgütü So,yal-/, olarak ,endika' haklanrn,. 
zı korumak, kullanmaIı ve bu doğrultuda mücadele edebilmek ölrenciler 0/0-
rak demokratik mevzileri kıskançlıkla korumak ve yeni mevziler elde etmek. 
öğretim üyeleri olarak da iş güvencesi ve akademik özgürlükleri kukançlıkla 
korumail için her türlü demokratik olanaklar sonuna kadar kullanılarak Ha. 
san Tan'ın derhal .örevden düşürülmesi zor�nludur. 

. . 
A ncak, rektörün görevden düşürülme,,' sorunun Çözümü için yeterli de-

HAFTALıK, SiYASi HA BER VE YORUM DERGisi 
ğıldır, olamaz -ia, ayrıca Mütevelli Heyeti zaman geçirilmeden; 

- Işçilerı,. toplu iş sözleşmelerine başlıyacağın" 
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KAPAK: CAOOAS GRAI"'IK 

- Vlrc
,
nc(ıemsilcililini resmen tanıyocağını, 

- Vğretim üyelerinin özlük haklarına ilişkin A naya.ıa Mahkeme.i karo-
"na noktası noktasına uyacağını açıkça ilan etmek mecburiyetinde
dir. 

3- Biz biliyoruz hi, işçi ve emekçi ııınıflarla tüm demokratilr ,üçlerin 
haklarını gCJ8betmek için kıırdurulan MC oe onun ODTO'delri uzanhı, Müle
uclli Heyeti ile bıı kazanılmış hak/arımızln kullanılmasına engel olmaya ,onl.l
na hadar çaba gö&terccektir. Kararlı, inançlı mücadele gücümüz. Mütevelli Hr
ye/;,ıiıı geriletilmesi,,;. giderek hesaplarının bozulmasını mutlaka sallamaya 
yetccelıtir. 

,,- Kamuoyuna açıkça i/an ediyoruz: 
- Sendika olarak toplıı iş !fözleşmcsi görüşmeleriııe işvereniıı olurtu/. 

ma&/lıa. 
- 0Areııci temsildliffirıi" l'C'smcrl kabili edi/diRiııirı açıkla"masına. 
- Vi!re/i/r. iiyelerirıııı (iılııh i�leri"e i·� akademik özerkliklerine yönelli. 

lerı le/ulit ve basl:ılarırı Iwldırılmasırıa 
- Hasarı '1'011 'm rchtörfiıh ;törev;"cferı ı;zaklaştırılmasına uc en kısa .za

manda Iii", toplu/ıığıuıca benimserıebilecek demokrat bir 
lliş;,ıi" rt'l:törWilc seçilmeııine Iıadar, 

Tiim giiciimüzlc uc bir adım bife gerilemedeli miicadele cdeceRiz. 
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özyörük, Mütevelli Heyeti'nin özel hu
kuk danışmanı olarak hazırladılı bir 
"mütalaa" da OoTO öR retim üyelerini 
akademik ve bilimsel özgürlüklerini orta
dan kaldınnış olan ve kısa bir süre önce 
terkedilen sözleşme sislemin� geri dön
meyi önerdiei zaman "sahi'binin sesi"nin 
kim oldueu ortaya çıktı. öRretim üyele
rinin tümü ve ODTO ölretim Oye!�ri 
Demeli, özel danışman Doçent özyö
riik'ün "mütalaa"sını geriyedönüş olarak olarak 
nitelendirdiler ve karşı olduklannı olduklannı açıkaçık
ladılar. OoTO ölretim Uyeleri Derneel' Derneel' 
nin İdare HU'kuku konusunda yetkili olol
dulu bilinen bilim adamlanndan aldıeı aldıeı 
göruşler de eski sisleme dönmenin kabul kabul 
edilmezliRini açıkça ortaya koydu. Bu 
tepkiler karşısında Mütevelli Heyeti Re
isi, Ankara Aydınlar Oeafl Başkanı, Da· 
hiliye Mütehassısı Prof. Dr. Ahmet Sonel 
"Ne yani, biz burada ideolojik nedenler 
yüzünden üneversiteden adam adam alamayaalamaya
cak mıyız?" dediei zaman sözleşme sis
temine dönüş istefinin ardındaki niyet 
de anlaşıJmış oldu. Siyasal görüşlerini 
beeenmedikleri öfre�im üyelerini üniver
siteden atmayı amaçlayan Mütevelli He
yeti'nin bu önerisini Universite Konseyi' 
nde destekleyen ve savunan tek üye 
Prof. Hasan Tan oldu. Aradan kısa bir sü
re geçince de Hasan Tan rektörlüee 
atandı. 

Hasan Tan kunıUan oybirlieiyle rektörlüRüne şid
detle karşı çıktıklan ve kendisinin ancak 
bir tabur jandannanın koruyuculuRu al
tında rektörlük makamına oturdu�u gün 
ziyaretine gelen sınırlı sayıdaki kişiye 
"Beni bu üniversitede çok severler" di
yebilJlıesi hüsnü kurunlusunun en inan
dıncı kanıtıdır. 

def olan Mütevelli 
mamalıdır. 
mokratlkleşme 
Heyeti heyulası 
kıncaya, OoTU 

Hasan Tan OoTU rektörlüeııne bir 
misyonla gelmiştir. Tıpkı Şaban Karataş' 

disi seçme 
melidir. ODTO'dekl 
lan "Hasan 
özerk ODTU" 

ODTÜ ıŞÇILERı' ÖCRENCILERI VE öCRETlM 
GÜÇ BIRlıCı YAPTıLAR 

ODTO'de 2 bin işçi adına toplu sözleşme yetkilin; 
DISK'e DISK'e ballı Sosyal-Iş Sendikası ile, Tiim Vlretim Vyder; 
ODrO ODrO Vlrenci Temsilci1iği,ODTV'deki anti-demokratik 
güçbirliği güçbirliği yaparak orlak karar aldılar. 

. A dı geçen örgütler, ODTO'deki son gelişmeleri 
sında sında 

. 
sında 

. 
alınacak lavırları şöyle belirledi/er: 
1· ODTO'nün demokratikleşmes;n; engellemek, 

iş iş sözleşme yetk.sini işlemez hale getirmek, yani .endika 
en en lemel kazanılmış bir hakkı ortadan kaldırmak; öğrenciler 
Jan Jan demokratik mevzileri yok etmek; öğretim üyeleri 
cadcad

.cesını cesını uc yonetıme katılma, serbeıtçe bilimsel çalışma 
mik, mik, demokratik hakları ortadan kaldırmak üzere MC'n;n 
Heyet, Heyet, kendince en uygun bir zamanda MHP eğilimli 
uygulamaya uygulamaya memıır edilmesini gerçekleştirdi 

2· Işçiler uc on/ann deurimci örgütü So,yal-/, 
zı zı korumak, kullanmaIı ve bu doğrultuda mücadele 
rak rak demokratik mevzileri kıskançlıkla korumak ve yeni 
öğretim öğretim üyeleri olarak da iş güvencesi ve akademik 
korumail korumail için her türlü demokratik olanaklar sonuna 
san san Tan'ın derhal .örevden düşürülmesi zor�nludur. 

A ncak, rektörün görevden düşürülme,,' sorunun 

SiYASi HA BER VE YORUM DERGisi DERGisi 
ğıldır, ğıldır, . . ğıldır, . . olamaz -ia, ayrıca Mütevelli Heyeti zaman geçirilmeden; 

- Işçilerı,. toplu iş sözleşmelerine başlıyacağın" 
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- Vlrc
,
nc(ıemsilcililini resmen tanıyocağını, 

- Vğretim ,Vğretim , üyelerinin özlük haklarına ilişkin A n
"na noktası noktasına uyacağını açıkça ilan 
dir. 

3- Biz biliyoruz hi, işçi ve emekçi ııınıflarla 
haklarını gCJ8betmek haklarını gCJ8betmek için kıırdurulan MC oe onun ODTO'delri 
uclli uclli Heyeti ile bıı kazanılmış hak/arımızln kullanılmasına 
na na hadar çaba gö&terccektir. Kararlı, inançlı mücadele 
ye/;,ıiıı ye/;,ıiıı geriletilmesi,,;. giderek hesaplarının bozulmasını 
yetccelıtir. yetccelıtir. 

,,- Kamuoyuna açıkça i/an ediyoruz: 
- Sendika olarak toplıı iş !fözleşmcsi görüşmeleriııe 

ma&/lıa. 
- 0Areııci temsildliffirıi" temsildliffirıi" l'C'smcrl kabili edi/diRiııirı 
- Vi!re/i/r. iiyelerirıııı iiyelerirıııı (iılııh (iılııh i�leri"e i·� ·� · akademik 
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VERelLER VE PARTILER 
YALÇIN KOÇOK 

Çok basit bir hesapla ortaya konabilir. Bir emekçinin ücreti yUz lira oL
sun. Bunun yüzde kırkı vergi. Kırk lira vergi ödeniyor. Fiyatlar artıyor. Belli 
bir d6nemde fiyat artış oranı yüzde yüz olsun. ücretin, en azından fiyat artış
lM,N, ayak uydurabilmesi için, iki yüz lira olması gerek. Ancak cari ücretler 
3ItJnca verıi dilimleri aynı bl mıyar. ücret, daha yüksek vergi dilimine giri
yor. Dw yüksek Ye'1i dilimi, yüzde elli olsun. Böyle bir durumda yüz lira 
W'Ii 'lefiliyor. Şimdi özet durum şöyle: Fiyatlar ve ücretler yüzde yüz artar· 
ken ödenen verJi de. kırk Hractln yüz liraya ,çıkıyor. fakat fiyatlarla ücretler 
YQıde yüz arttıjı için �lında gerçek ücret değişmiyor. Gerçek ücret, sabit fi· 
yada, yüz: lin olu.ık kalıyor. Buna karşın yüz lira olarak ödenen vergi sabit fi· 
yata indirgendijinde elli lira oluyor. Özetin de özeti yapıldığında şöyle bir 
durum ortıya çıkıyor: Türkiye'de, yürürlükteki vergi sistemine göre, işçiler ve 
emekçiler fıy�t �rtışlarına uygun ücret �rtışı Ağl�y�bilseler bile ellerine geçen 
ıerçek gelir SÜ'ekli olarak azalıyor. Çünkü görünürdeki gelir artışları nedeniyle 
üekliow-ık daN. yüksek vergi oranı ile vergi veriyorlar. 

Son yıllarda Tii'kiye burjuvazisi, Kristof Kolomb'un yumurtasını buldu . 
GöriinüJe bakılırsa vergLsisteminde ve vergi yasalarında işçi ve emekçilerin 
aleyhine hiç bir değişiklik yapmıyor. Görünüşe bakılırsa işçi ve 'emekçilere 
yeni vergi yükleri bindirmiyor. Gerçekte ise işçi ve emekçilerden sürekli ola· 
rak daha yüksek oranda vergi alıyor. Işçi ve erT,ekçilerin gerçek gelirlerinin 
artmımasına, zaman zaman azalmasına karşın, onlardan daha yüksek oranlar
da vergi almanın yolunu buluyor. Bu yol, hızlı enflasyondan geçiyor. Son beş 
�tı yıldır ortalama yüzde yirmibeş çevresindeki enflasyonun en belirgin so
"uçIMından birisi, işçi ve emekçilerin vergi yükünün artması oluyor. Enflasyo
nun gerisinde kalan bir ücret ya da maaş artışı ile işçi ve memurlar ôtomatik 
olarak daha fazla vergi ödüyorlar. Gerçek gelirleri arımıyor. Fakat ödedikleri 
gerçek vergiler artıyor. 

Mülk sahipleri için böyle bir durum söz konusu değiL. Mülk sahiplerinin 
vergileri, yaptıkları bildirimlere göre belirleniyor. Ayrıcalık burada da var. Işçi 
ve emekçinin böyle bir lüksü ya da "özgürlüğü" yok. Ücretini ya da maaşını 
almadan vergisini ödüyor. Mülk sahibinden vergi almak için Önce "bildirimi" 
alınacak. Bildirim önemli ölçüde keyfe bağlı. Vergilenebilir gelir olarak ne bil
direceği, fiilen, mülk sahibinin keyfine bağlı. Denetim ya da kontrol, bütün 
bildirimler içinde, devede kulak ölçüsünde. Lockheed dosyası, bu konuda, 
çok.ıJaçıkl�yıcl bir örnek. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde lockheed 
siwxkiı patlak verip Türkiye'nin adı duyulmasa idi, Lockheed dosyası sanık
larından birisinin bu kadar çok vergi kaçırdığı ortaya çıkmayacaktı. Türkiye' 
de yalnızca lockheed dosyası sanıklarından birisinin bu kadar çok vergi kaçır
dığını düşünmek için çok saf olmak gerek. 

Türkiye'deki sürekli ve yüksek oranlı enflasyon .işçi ve emekçilerin sÜ· 
rekli ol.ınk daha fazla vergi ödemeleri sonucunu doğuruyor. Ancak bunun 
teni de doğru. Sürekli ve yüksek oranı i enflasyon sürekli olarak mülk sahiple· 
rinin daha u vergi ödemeleri sonucunu da doğuruyor. üstelik çok yüksek dü
zeylere ul�n vergi kaçakçılığının .dışında, mülk sahipleri ödemeye razı ol· 
dukları vergiden daha az vergi ödüyor. Mülk sahipleri, vergilenebilir gelirlerini 
bildiriyorlar. Fakat vergi sistemine, yürürlükteki vergi yasalarına göre, vergile· 
rini geliri elde ettikleri yılda ödemiyorlar. Bir yılın vergisini sonraki yılda ödü
yorlar. Her yıl yüzde yirmibeş oranında gerçekleşen fiyat artışları nedeniyle 
de her yıl eksik vergi ödüyorlar. Çünkü bir önceki yılın yüz liralık vergisini bu 
yıl ödediklerinde aslında yetmişbeş lira ödemiş oluyorlar. Bir yıl daha ertele· 
miş olsalar, yüz liralık vergi yerine elli lira ödemiş olacaklar. 

Enflasyona, "bir çeşit" vergi deniliyor. Son yıllarda Türkiye'de enflas
yon "tek çeşit" vergi oldu. Türkiye kapitalizmi, bıı anlamda, çözümünü bul
du. Dünyada şimdiye dek keşfediimiş en adaletsiz vergileme yöntemlerinden 
birisi olan enflasyon yoluyla vergilemeyi tek vergi yöntemi olarak kabul elti. 
Yasama organlarının kararı ile vergi alma yerine doğrudan doğruya mülk sa
hiplerinin eyltmleri ile vergi almayı seçti. Bu anlamda son beş altı yılda Türki
ye'de Anayasa düzeni "iskat" edilmiş oldu. Çünkü Türkiye'de hala yürürlükte 
olması gereken Anayasa'ya göre vergileri ancak yasama organı koyabilir. YÜ
rürlükte olması gereken Anayasa'ya göre vergiler ancak yasa ile konulabilir. 
Fakat artık Türkiye'de yasama organları Anayasa'dan doğan bu haklarını kul
Ianmıyor. Anayasa'daki . "ulus" adına yasama organının vergi koyma hakkı 
g:aspedilmiş durumda. 

Türkiye'de son beş altı yıldır sürekli baskı ve sürekli faşizmi yerleştirme 
girişirr,leri var. Sürekli ve yüksek oranlı enflasyon var. Ve sürekli olarak iki 
"bürÜk" parti arasında yarış var. Iki "büyük" parıi de, vergi almayacaklarını, 
yenı vergıler koymayacaklarıntıaçıklamada biribiriyle yarış halinde. Var olan 
bu üç eğilim de biribiriyle çok yakından ilgili. Aralarında bağlantı var. Arala: 
rında neden-sonuç ilişkisi var. Özellikle sanayi burjuvazisi olmak üzere çeşitli 
mülk sahipleri, slKekli olarak yatırım yapma eğilimi içinde. Daha önce de ya
zıldı, açıklandı. Türkiye sanayicileri, tarihte görülmemiş, şimdi de pek görUI-

meyen ölçlide, kendilerinin olmayan kaynakları yatırma,ıeğilimi içinde. Ister 
adı vergi indirimi olsun, ister vergi bağışıklığı olsun, ister iç kredi ister dış kre
di olsun. Türkiye sanayicileri sürekli olilfak kendilerinin olm�y�n kaynaklMı 
kullanıyor. Mülkierine yeni mülkleri böylece ekliyorlar. Türkiye'de "kalkınma" 
denilent ya da sanayileşme denilen "atılım" böyle yapılıyor. Türkiye'de kay
nakların zorlanması olgusunun arkasında bu mülk sahiplerinin mülklerine 
mülk eklerTıe atılımııvar. Enflasyonun ark4ısında. da, önemli ölçüde, bu olgu 

Buna bir de tekelci işletmelerin yüksek fiyat politikalarını eklemek ge
rek. Ancak bu yüksek fiyat politikaları da aynı olgu ile ilgili. Yalnızca. sonuç 
olarak değiL. Aynı zamanda neden olarak da ilgili. Tekelci yüksek fıyat politi· 
kası karların hızla artması demek. Karların hızla �rıması ise, yenr mülkler 
edinmek için yeni kaynaklar demek. Bu yüzden tekelci yüksek fiya.t politik�
sı, mülk-sahiplerinin yeni yatırımlar ile yeni mülkler edinmeleri_politikasının 
zorunlu bir sonucu oluyor. Fakat zorunluluk burada bitmiyor. Başkalarının 
kaynakları ile mülk edinme politikast.benimsenince, enflasyon, borçlardan 
kurtulmanın da en kestirme yollarından birisi .oluyor. Tahvil çıkarımı yoluyl� 
borçlanma :örneği çok açık. Tahvil yoluyla bir büyük işletme bugün yüz lira. 
borç alırsa, iki yıl sonra ve hızlı bir enflasyon. sonucunda elli lira ile borcun
dan kurtulur. 

Neresinden bakılırsa bakılsın yeni vergilerin söz konusu olmadığı bir or
tamda enflasyon tek. kaynak yaratma yöntemi oluyor. Enfl;;l.$yon ne kadar 
yüksek olursa kaynak da o kadar çok yaratılıyor. Enflasyonun bu kadar yük
sek olduğu bir ortarrda ise işçi ve emekçilerin muhalefetinin yükselmesi kaÇı· 
nılmaz. Böyle bir durumda ise mülk sahiplerinin baskı ve faşizmi yerleştirme 
girişimlerinden başka bir çare görmemelt'ri de kaçınılmaz. Iki;.yıldır �i ve 

\ faşizmi yerleştirme girişimlerinin başını Adalet Partisi'nin liderlijindeki dÖrt 
partili MC hükümeti çekiyor. 

Peki, ikinci "büyük" parti olan CHP ne yapıyor? Cumhuriyet Hoılk Pa.r. 
tisi'nin diğer "büyük" parti olan Adalet Partisi'nden farklı bir "çözüm"ü Yilr 
mı? CHP'nin yeni programından bu yana daha açık olarak ileriye sllrdüğü bir 
çözümü var: "Halk çok verdi, bundan sonra halka biz verecejiz". Edebiyat 
olarak çok güzel. Ancak sadece edebiyat olarOlk çok güzel. Adalet Partisi, kuş
kusuz, böyie güzel edebiyat yapamıyor. Ama yaptığı ortadOiI: Görünüşte twk
lan hiç yeni vergi almıyor. Fakat fiilenmülk sahiplerinin yeni mülkler edinrr.e
sinin bütün yükünü halkın omuzlarına yükıüyor. CHP şimdi hem "biz dOiIha. 
çok yatırım yapacağız" edebiyatını, hem de "bundan sonra halkil biz verece
ğiz" edebiyatını sürdürüyor. Nasıl olacak? Bu iki edebiyatı birden gerçekleş
tirmenin iılsımlı formülü nedir? Ortada gerçekliğini göstermiş bir tek formül 
var:. Eğer mülk sahiplerine yeni vergi yükü getirmezseniz, bütün yük hillkın 
omuzlarına biniyor. Eğer mülk sahiplerine yeni vergi yükü getirmezseniz, mülk 
sahipleri bütün yükü işçi ve emekçilerin omuzlarına bindiriyor. 

CHP Genel Başkanı, bütçe konuşmasının bir yerinde şunları söyledi: 
"AP Genel Başkanı, böyle bir hükümetle I<arşılaşacağr sıkıntıları ve ülkenin 
uğrayacağı zararları biliyordu. Bile bile bu hükümeti kurdu ve bile bile bugüne 
kadar sürdürdü'" Eksik olmakla birlikte çok doğru bir değerlendirme. Eksikli
ği şurada: Bunları bilen sadece AP Genel Başkanı değildi. Bütünüyle büyük 
burjuvazi de bunu biliyordu. MC Hükümeti kurulurken büyük burjuvazi hep 
bir ağızdan "bize seçim değil icrant gerek" diyordu. Şimdi Sanayi Odalart 
Başkanının ağzıyla yapılan açıklamada "tek çare, seçim" deniliyor. Iki yıl 
yüksek enflasyonun yarattığı ;kaynaklarla mülklerine mülk katıılar. Şimdi '(e
ni bir hükümet kurulur. Bir süre de bu yeni hükümetin enflasyonu ile yeni 
mülkler edinirler. 

Eksik olmasına karşın CHP Genel Başkanı'nın değerlendirmesi gerçekçi 
bir değerlendirme. Yalnız böyle bir değerlendirme,,;n mantıksal uzantıları var. 
CHP, beş altı yıldır süren,yüksek oranlı enflasyonu nasıl önleyecek? Bu soru
nun cevabı bugüne kadar verilmedi. Ne CHP programında verildi, ne de CHP 
Genel Başkanı'nın bütçe konuşmasında. "Biz gelirsek her şey düzelir" edebi· 
yatı inandırıcılığını çoktan yitirdi. Hem de çok yitirdi. Bugün yasama orga
nında birisi MC, diğeri CHP'li parlarrenterler tarafından hazırlanmış iki bele
diye gelirleri yasası tasarısı var. Bugün için belediye gelirleri yasası, MC parti le- . 
rinden çok CHP'nin önde gelen sorunu. CHP'li parlamenterlerin haz.ırladığı ta
sarıyı MC tasarısından daha "ileri" olarak niteleyebilmek için gerçekleri çok 
zorlamak gerek. 

de "özgürlük getirme" vaadieri de soyut olmaktan çok uzak. 
Somut çözümleri ;olmayanlar özgürlük getiremez. Somut çözümleri olmayan· 
lar baskı ve faşizmi yerleştirme girişimıerinin karşısında da tutarlı bir direnç 
göstererT.ezler. Bugün mülk s<ıhiplerini karşısına almayanlar yarın hiç alamaz
lar. Bütiin bunların öıesinde sosyalistler, kum,Hoynamazlar.lşçi ye emekçile
rin özlemlerinin gerçekleştirilmesini "ya lularsa" anlayışına bırakmazlar. 

Türkiye'de, yürürlükteki vergi sistemine göre, işçiler ve 
�rtışlarına uygun ücret �rtışı Ağl�y�bilseler bile ellerine geçen 

olarak azalıyor. Çünkü görünürdeki gelir artışları nedeniyle 
yüksek vergi oranı ile vergi veriyorlar. 

Tii'kiye burjuvazisi, Kristof Kolomb'un yumurtasını buldu . 
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örnek. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde lockheed 
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yirmibeş oranında gerçekleşen fiyat artışları nedeniyle 
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ödediklerinde aslında yetmişbeş lira ödemiş oluyorlar. Bir yıl daha ertele· 
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yasama organları Anayasa'dan doğan bu haklarını kul
. "ulus" adına yasama organının vergi koyma hakkı 

beş altı yıldır sürekli baskı ve sürekli faşizmi yerleştirme 
ve yüksek oranlı enflasyon var. Ve sürekli olarak iki 
yarış var. Iki "büyük" parıi de, vergi almayacaklarını, 

koymayacaklarıntıaçıklamada biribiriyle yarış halinde. Var olan 
biribiriyle çok yakından ilgili. Aralarında bağlantı var. Arala: 

ilişkisi var. Özellikle sanayi burjuvazisi olmak üzere çeşitli 

kası karların hızla artması demek. Karların hızla �rıması ise, 
edinmek için yeni kaynaklar demek. Bu yüzden tekelci yüksek fiya.t 
sı, mülk-
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için 
sahiplerinin yeni yatırımlar ile yeni mülkler edinmeleri_

zorunlu bir sonucu oluyor. Fakat zorunluluk burada bitmiyor. 
kaynakları ile mülk edinme politikast.benimsenince, enflasyon, 
kurtulmanın da en kestirme yollarından birisi .oluyor. Tahvil çıkarımı 
borçlanma :örneği çok açık. Tahvil yoluyla bir büyük işletme bugün 
borç alırsa, iki yıl sonra ve hızlı bir enflasyon. sonucunda elli lira 
dan kurtulur. 

Neresinden bakılırsa bakılsın yeni vergilerin söz konusu olmadığı 
tamda enflasyon tek. kaynak yaratma yöntemi oluyor. Enfl;;l.$yon 
yüksek olursa kaynak da o kadar çok yaratılıyor. Enflasyonun bu 
sek olduğu bir ortarrda ise işçi ve emekçilerin muhalefetinin yükselmesi 
nılmaz. Böyle bir durumda ise mülk sahiplerinin baskı ve faşizmi 
girişimlerinden başka bir çare görmemelt'ri de kaçınılmaz. Iki;.yıldır 

\ faşizmi yerleştirme girişimlerinin başını Adalet Partisi'nin liderlijindeki 
partili MC hükümeti çekiyor. 

Peki, ikinci "büyük" parti olan CHP ne yapıyor? Cumhuriyet 
tisi'nin diğer "büyük" parti olan Adalet Partisi'nden farklı bir "çözüm"ü 
mı? CHP'nin yeni programından bu yana daha açık olarak ileriye 
çözümü var: "Halk çok verdi, bundan sonra halka biz verecejiz". Edebiyat 
olarak çok güzel. Ancak sadece edebiyat olarOlk çok güzel. Adalet 
kusuz, böyie güzel edebiyat yapamıyor. Ama yaptığı ortadOiI: Görünüşte 
lan hiç yeni vergi almıyor. Fakat fiilenmülk sahiplerinin yeni mülkler 
sinin bütün yükünü halkın omuzlarına yükıüyor. CHP şimdi hem 
çok yatırım yapacağız" edebiyatını, hem de "bundan sonra halkil 
ğiz" edebiyatını sürdürüyor. Nasıl olacak? Bu iki edebiyatı birden 
tirmenin iılsımlı formülü nedir? Ortada gerçekliğini göstermiş bir 
var:. Eğer mülk sahiplerine yeni vergi yükü getirmezseniz, bütün 
omuzlarına biniyor. Eğer mülk sahiplerine yeni vergi yükü getirmezseniz, 
sahipleri bütün yükü işçi ve emekçilerin omuzlarına bindiriyor. 

CHP Genel Başkanı, bütçe konuşmasının bir yerinde şunları 
"AP Genel Başkanı, böyle bir hükümetle I<arşılaşacağr sıkıntıları 
uğrayacağı zararları biliyordu. Bile bile bu hükümeti kurdu ve bile 
kadar sürdürdü'" Eksik olmakla birlikte çok doğru bir değerlendirme. 
ği şurada: Bunları bilen sadece AP Genel Başkanı değildi. Bütünüyle 
burjuvazi de bunu biliyordu. MC Hükümeti kurulurken büyük burjuvazi 
bir ağızdan "bize seçim değil icrant gerek" diyordu. Şimdi Sanayi 
Başkanının ağzıyla yapılan açıklamada "tek çare, seçim" deniliyor. 
yüksek enflasyonun yarattığı ;kaynaklarla mülklerine mülk katıılar. 
ni bir hükümet kurulur. Bir süre de bu yeni hükümetin enflasyonu 
mülkler edinirler. 

Eksik olmasına karşın CHP Genel Başkanı'nın değerlendirmesi gerçekçi 
bir değerlendirme. Yalnız böyle bir değerlendirme,,;n mantıksal uzantıları 
CHP, beş altı yıldır süren,yüksek oranlı enflasyonu nasıl önleyecek? 
nun cevabı bugüne kadar verilmedi. Ne CHP programında verildi, 
Genel Başkanı'nın bütçe konuşmasında. "Biz gelirsek her şey düzelir" 
yatı inandırıcılığını çoktan yitirdi. Hem de çok yitirdi. Bugün 
nında birisi MC, diğeri CHP'li parlarrenterler tarafından hazırlanmış 
diye gelirleri yasası tasarısı var. Bugün için belediye gelirleri yasası, 
rinden çok CHP'nin önde gelen sorunu. CHP'li parlamenterlerin haz.ırladığı 
sarıyı MC tasarısından daha "ileri" olarak niteleyebilmek için gerçekleri 
zorlamak gerek. 

de "özgürlük getirme" vaadieri de soyut olmaktan 
Somut çözümleri ;olmayanlar özgürlük getiremez. Somut çözümleri 
lar baskı ve faşizmi yerleştirme girişimıerinin karşısında da tutarlı 
göstererT.ezler. Bugün mülk s<ıhiplerini karşısına almayanlar yarın 



Tt:1RKiYE"DE YIJRIJY/JS 

1977 BÜTÇESİ: 
•• •• • 

ÇOK YONLU IFLAS 

"- Kabul edenler, kabul etmeyen-
ler!..." 

Sonuç: 
Kabul edenler: 233 
Kabul etmeyenler: 189 
tki yı1ınl doldurmak üzere olan MC' 

nin 1977 mali yılı bütçesi geçti�imiz 
haftanın perşembe günü millet meclisin
de 44 oy farkla kabul edilirken, dikkat· 
ler sal1 "erken seçim" noktası üzerinde 
dülümlenip kaldı. 

Ecevit erken seçim konusunda ne de
mişti? 

Süleyman Demirel nasıl kaçmıştı? 
!f Demir topu ayaA'ında tutmuştu; Ecc

vit alıp ayaA:ından topu aRiara takmışt.! 
Iki yıldır Türkiye'nin toplumsal, siya

sal ya.şamı üzerine çöreklenen MC yöne
timi, 1977 mali yılı bütçesi adı altında. 
halkın sırtına aA It bir ekonomik yük ve 
yıkıntı getiriyordu ama bu olgunun po
litik boyutlarıyla birlikte ciddi bir şc
kil'de Iime lime ediljp toplum&.a! muba
lefete mal edilmesi yerine "erken se
çim"in 'bitmez tükenmez gürültüsü tercih 
edilmekle kalındı. 

Oysa, bütün bu gürültü ve natırtının 
örtemediA:i bir gerçek vardı: 

Geçen yLl 208 kırmızı oya karfl 229 
beyaz oy ile bütçesini meclisten geçir
meyi bB,4aran MC, ieçen yılki 21 oy (ar
kı bu yıl, 44'e çıkarmı,t.. 

PARLAMENTOiçi MUHALEFET! 

Bütçe oylamasına 8 CHP'li, 10 DP'Ii, 
3 ba�ımsız ve i AP'Ii katılmamıştı. 

MC, oylama sırasında mecliste bir ek
sj�iyle tam kadro hazır bulunmuş vı; si
yasal mefrepleri ne olursa olsun önemli 
&ayıda balımsızı kendi dolrultusunda 
oy kuııandırmuitı. 

CHP ana muhaleCetinin !>On bir yıllık 
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sürede parlamento içi mücadelesinin cid
diyet, kararlılık ve tutarlılılının da bir o
randa aynasını tefkil eden sonuç pek iç 
açıcı olmasa gerekir. 

Genel Başkanı ve manyetikleri aRzıy· 
la "MHP" dlfındaki bütün &.a�a son dö
nemde buketler atan bir CHP, bütçe oy
laması gibi önemli bir tartıda, deRiI mec
liste yanı başındaki bir sal partiyi kendi 
oy doRrultusunda genel kurula getir
mek, kendi 8 millelvekilini bile oylarna
da hazır bulunduramıyordu. 

Sabah akşam "MC dururken CHP'yi 
eleştirmek günahtır" benzeri göz yafl 
döken CHP marka sahibinin sesi plik bir 
an durdurulup, aklı-selim dinlense 
ortaya ciddi ve önemli ders ve sonuçlar 
çıksa gerektir. 

Geçen yıl 21 fark! .. 
Bu yıl 44 (ark!. .. 

SALT ARITMETIK MI? 

Elbette olayın salt aritmetiksel yanı 
deRi id ir önemli olan. Ancak CHP politi
kası adına sayısal farkın hemen yanı ba
şında siyasal anlam taşıdılını da inkar 
etmek mümkün delildir. 

Demokrasi ve insanlık suçlusu bir 
cephe blogunun her ne yoldan olursa ol
sun parlamento içinde saflarını 'Pekişti' 

rebilmesi salt "kumar borcuna" bağlan· 
sa bile geçen yıl CHP ile aynı renkte oy 
kullanan DP'liIerin ve de bizzat bazı 
CHP 'iii erin bütçe oylamasına dahi 
gelmemelerinin izahı nasıl yapılacaktır'! 

CHP'nin salt, parlamento içinde de· 
Iii parlamento dışında da, demokratik 
mücadeleyi ciddi, kararlı ve tutarlı . çiz' 
gide sürdürmedi�i ya da sürdüremedi�i 
söylendiei zaman şaha kalkan CHP'den 
çok CHP'ci azgınlı�ın lava deliRi tıkan-

, dıRında orlaya düşündürücü bir soru 
işareti çıkmaktadır. 

- Ha 21, ha 44 fark! Isterse 70 Cark 
olsun, denebilir mi? 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşme· 
ler, salt "Ecevit'in Demirel'e attıeı gol
ler" açısından alıp deRerlendirildi bütün 
bir hafta boyunca. 

OY68 ne sonuç, ne de görüşmelerin 
ayrıntıları "gollerin" hiç de gösterilme
ye çalışıidıRı gibi Demirel'in kalesine 
gim1pdiğini gösterdi. 

MUHALEFETIN SESI! 

Ecevit, geçtiRimiz hananın çarşam' 
ba akşamı bütçenin tümü üzerindeki ko
nUşm8$ınB başlarken şöyle demifti: 

"- Böyle �bir hükümetin bütçesi as
lında kimseyi ilgilendirmemekLedir." 

Ecevit'e göre hükümetin görünümü 
"Lunapark aynalarını" andırıyordu! Hü

ortakları bile hükümeti fazlaca 
ciddiye almıyorlardı! 

Bütçe eleştirisi böyle başlıyordu E> 
cevit'in. 

CHP Genel Başkanı, önceki yıllarda 
yaptıı i bütçe ele.ştirilerine oranla dahA 
fazla sayılara yer verdiği konuşmasında 
"komünizm tehlikesi" ticaretine bir baş· 
ka biçimde başvurmayı da ihmal etmi
yordu. 

Ecevit'e göre, Türkiye'de CHP 27 yıl· 
dan beri iktidar olmamıştı. Bu dönemin 
sorumluları kimdi? Devam ediyordu: 

"- Bu dönemde komünizm ve anarşi 
gerçekten tehlike haline gelmi.şse bunun 
için gerekli ortamı, elverişli ortamı sal
layanlar kimler" di? 

Buna benzer soru ve çağrışımiarı ko
nuşmasına serpen Ecevit, salır aralarında 
CHP 'nin. büyük sermayeee soru işaretli 
hanelerini temizleme yarışına girişmişti. 

Konu.şmanın bütünlüRü, Ecevit'in, ge
çenlerde "MHP dışında" sağ partiler€.\.. 
yaptığı çağrının içtenliğini yansıtmak· 
tan öte yenilik taşımıyordu. 

CHP Genel Başkanı konuşmasının 
bir yerindc de. toplumsal ve ekonomik 
görüşleri ne olun.a olsun siyasal partiler
le "demokrasi anlayışında ve kuralla
rında anlaşmak" için çaba gÖ�lerdikle' 
rini bplirtiyor ama üzüntüsiinii dile getiri· 
yordu: 

"- Biz bunun için yıllardır AP dahil 
herkese cl uzatıyoruz, ama elimiz bo.ş
lukta kalıyor! ... " 

BIRAZ DEMOKRASI! 

tki yıllık cephe uygulamasıyla "de
mokrasi anlayışı" kanla, cinayetle tescil 
ve mahkum olan AP'den, CHP Genel 
Başkanı biraz "demokrasi anlayışı" ri
ca ediyordu! 

AP "erken seçim" mi diyordu? Ecc+ 
vit "hay hay" diyordu: 

"- Iki yıl önce seçim dedik kaçtınız. 
Iki ay sonra. seçim, deyin biz kaçmaya· 
caRız!. .. " 

Ecevit'in attı�ı "goller" bunlardı! 
Bir umanlar "erken şeçim"den vaz 

geçilmiş, böylece MSP'y1 MC'den kopa· 
rilcak muhtemel taktikler politika nAm i 
altında ıergilenmiş. şimdi iı;e MSP'ye 
dirsek döndürülmüştü. 

CHP Genel Ba.şkanının Çarşamba ak· 
şamı yaJllI�1 bu konuşmayı Demirel bir 
gun ımıırn l'ıwHplarkcn MSP'yi MC'ye iyi
den iyiyı' mıhlaınanın verdi�i rahathkla 
konu.şuyıırdu. 

ilıi arada N,N'llwLLin Erbnknn mecliı
Lt·ki ziyılrt'!int' �elnıiş ve lisanı 
IllÜnLl�il)lı' kl'nelisindl'll, bıil/,'t>nin, mec
ligten geçnH'sini isi "yiıı iSll'Iııediltini �ur
muştu. 

Sorunun il.;l'ri�indf'ki anlam ııı,'ıklı. 
Oemirl'I, Erbakıın'a "l'vı·t" ctt'lıli::,;!i .. 
Sonra dn kürsiidC'n. kı'ndi,.ıııl' "hııydi 

"ERKEN SEçiM"' TOPU 

Aylardan beri CHP'nin gözüne "er
ken seçim" bandını yapittırmaya Çalı
şan Demirel, bütçe konuşmasını yaptılı 
günün ertesinde de, kendi ,rubundan bir 
milletvekiline "erken seçim"öneriai yap
tırmakta gecikmiyordu. 

CHP yetkili kurulları "erken seçim" 
önerisini olgunlaştırma konusunda fikir 
alış verişi yaparken AP Mani. Millet .... 
kili Süleyman çatlar meclis bqkanlılı-
na önerisini çoktan iletmiş bulunuyor-
dU'

Gelişmeıere salt erken seçim konu- e 
sunela "golü kim attı. kim yedi" açwo-
dan bakmak herhalde yanıltıcı ol .. i. 
rekir. 

Demirel gerek MC içindeki insiyatifi
ni peki.ştinnek gerekse ana muhalefetin 
ipini daha sıkıca ele geçirmek açısından 
istediği rahatlıRı sallanıış görünmekte
dir. 

Büyük sermayenin tam ve kesin kont
rolüne düne oranla daha çok çekilmi, 
bir CHP'yi kendi eliyle sola duvar ördüre 
ördüre hemen yanı ba.şında bulan bir AP 
bundan böyle "erken seçime" di1ene 
karar verecek dilerse cephesini kanlı yo
kuşa birn daha sürebileeektir. 

CHP 'nin sennayeye ,üvence, daha 
çok güvence politikası, parlamento için
de bir yıl öncesine oranla daha çok te
dik alırken, toplumsal muhalefette de 
daha çok iflasa sürüklenmiştir. 

Kendi içinde birlik ve beraberli'ini 
sallayıp, demokrasi mücadelesinin ortak 
alan ve hedeflerini ancak sosyalist hare
ketle kura.caeı diyalogta araması .ere
ken CHP. adına keşmeke.ş denebilecek 
bir politik çıkman biraz daha saplan· 
mı,tır. 

AP'YE KAPTIRILAN 

Kanlı cephe yönetiminin baş so· 
rumlusu AP için sorun, önümüzdekı 
Mart ayını çıkarmaktır. 

ODTO'deki gelişmelerin de gösterdi' 
Ri gibi Mart ayında cephe saldırısı tekrar 
yoRunla,tırllaca{ta benzemektedir. CHP' 
nin bütün "demokrasi anlayı,," ric.ları· 
na raRmen Demirel açısından CHP "d.f-

kabul etmeyen-

189 
doldurmak üzere olan MC' 

bütçesi geçti�imiz 
günü millet meclisin

edilirken, dikkat· 
seçim" noktası üzerinde 

konusunda ne de

nasıl kaçmıştı? 
ayaA'ında tutmuştu; Ecc

topu aRiara takmışt.! 
Türkiye'nin toplumsal, siya

çöreklenen MC yöne
bütçesi adı altında. 

ekonomik yük ve 
ama bu olgunun po

birlikte ciddi bir şc
Iime lime ediljp toplum&.a! muba

yerine "erken se
tükenmez gürültüsü tercih 

gürültü ve natırtının 
vardı: 

kırmızı oya karfl 229 
bütçesini meclisten geçir

ieçen yılki 21 oy (ar
çıkarmı,t.. 

MUHALEFET! 

8 CHP'li, 10 DP'Ii, 
katılmamıştı. 

sırasında mecliste bir ek
hazır bulunmuş vı; si

ortaya ciddi ve önemli ders ve sonuçlar 
çıksa gerektir. 

Geçen yıl 21 fark! .. 
Bu yıl 44 (ark!. .. 

SALT ARITMETIK MI? 

Elbette olayın salt aritmetiksel yanı 
deRi id ir önemli olan. Ancak CHP politi
kası adına sayısal farkın hemen yanı ba
şında siyasal anlam taşıdılını da inkar 
etmek mümkün delildir. 

Demokrasi ve insanlık suçlusu bir 
cephe blogunun her ne yoldan olursa ol
sun parlamento içinde saflarını 'Pekişti' 

rebilmesi salt "kumar borcuna" bağlan· 
sa bile geçen yıl CHP ile aynı renkte oy 
kullanan DP'liIerin ve de bizzat bazı 
CHP 'iii erin bütçe oylamasına dahi 
gelmemelerinin izahı nasıl yapılacaktır'! 

CHP'nin salt, parlamento içinde de· 
Iii parlamento dışında da, demokratik 
mücadeleyi ciddi, kararlı ve tutarlı . çiz' 
gide sürdürmedi�i ya da sürdüremedi�i 
söylendiei zaman şaha kalkan CHP'den 
çok CHP'ci azgınlı�ın lava deliRi tıkan-

, dıRında orlaya düşündürücü bir soru 
işareti çıkmaktadır. 

- Ha 21, ha 44 fark! Isterse 70 Cark 
olsun, denebilir mi? 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşme· 
ler, salt "Ecevit'in Demirel'e attıeı gol
ler" açısından alıp deRerlendirildi bütün 
bir hafta boyunca. 

OY68 ne sonuç, ne de görüşmelerin 
ayrıntıları "gollerin" hiç de gösterilme
ye çalışıidıRı gibi Demirel'in kalesine 
gim1pdiğini gösterdi. 

MUHALEFETIN SESI! 

Ecevit, geçtiRimiz hananın çarşam' 
ba akşamı bütçenin tümü üzerindeki ko
nUşm8$ınB başlarken şöyle demifti: 

"- Böyle �bir hükümetin bütçesi as
lında kimseyi ilgilendirmemekLedir." 

Ecevit'e göre hükümetin görünümü 
"Lunapark aynalarını" andırıyordu! Hü

ortakları bile hükümeti fazlaca 
ciddiye almıyorlardı! 

Bütçe eleştirisi böyle başlıyordu E> 
cevit'in. 

CHP Genel Başkanı, önceki yıllarda 
yaptıı i bütçe ele.ştirilerine oranla dahA 

Ecevit'e göre, Türkiye'de CHP 27 yıl· 
dan beri iktidar olmamıştı. Bu dönemin 
sorumluları kimdi? Devam ediyordu: 

"- Bu dönemde komünizm ve anarşi 
gerçekten tehlike haline gelmi.şse bunun 
için gerekli ortamı, elverişli ortamı sal
layanlar kimler" di? 

Buna benzer soru ve çağrışımiarı ko
nuşmasına serpen Ecevit, salır aralarında 
CHP 'nin. büyük sermayeee soru işaretli 
hanelerini temizleme yarışına girişmişti. 

Konu.şmanın bütünlüRü, Ecevit'in, ge
çenlerde "MHP dışında" sağ partiler€.\.. 
yaptığı çağrının içtenliğini yansıtmak· 
tan öte yenilik taşımıyordu. 

CHP Genel Başkanı konuşmasının 
bir yerindc de. toplumsal ve ekonomik 
görüşleri ne olun.a olsun siyasal partiler
le "demokrasi anlayışında ve kuralla
rında anlaşmak" için çaba gÖ�lerdikle' 
rini bplirtiyor ama üzüntüsiinii dile getiri· 
yordu: 

"- Biz bunun için yıllardır AP dahil 
herkese cl uzatıyoruz, ama elimiz bo.ş
lukta kalıyor! ... lukta kalıyor! ... lukta kalıyor! " 

BIRAZ DEMOKRASI! 

tki yıllık cephe uygulamasıyla "de
mokrasi anlayışı" kanla, cinayetle tescil 
ve mahkum olan AP'den, CHP Genel 
Başkanı biraz "demokrasi anlayışı" ri
ca ediyordu! 

AP "erken seçim" mi diyordu? Ecc+ 
vit "hay hay" diyordu: 

"- Iki yıl önce seçim dedik kaçtınız. 
Iki ay sonra. seçim, deyin Iime deyin Iime lime ediljp toplum&.a! deyin lime ediljp toplum&.a! biz lime ediljp toplum&.a! biz lime ediljp toplum&.a! kaçmaya· lime ediljp toplum&.a! kaçmaya· lime ediljp toplum&.a! 
caRız!. .. " 

Ecevit'in attı�ı "goller" bunlardı! 
Bir umanlar "erken şeçim"den vaz 

geçilmiş, böylece MSP'y1 MC'den 
şeçim"den 

böylece MSP'y1 MC'den 
şeçim"den 

kopa· 
rilcak muhtemel taktikler politika nAm i 
altında ıergilenmiş. şimdi iı;e MSP'ye 
dirsek döndürülmüştü. 

CHP Genel Ba.şkanının Çarşamba ak· 
şamı yaJllI�1 bu konuşmayı Demirel bir 
gun ımıırn l'ıwHplarkcn MSP'yi MC'ye iyi
den iyiyı' mıhlaınanın verdi�i rahathkla 
konu.şuyıırdu. 

ilıi arada N,N'llwLLin Erbnknn mecliı
Lt·ki ziyılrt'!int' �elnıiş ve lisanı 
IllÜnLl�il)lı' kl'nelisindl'll, bıil/,'t>nin, mec
ligten geçnH'sini isi "yiıı iSll'Iııediltini �ur

"ERKEN 

Aylardan 
ken seçim" 
şan Demirel, 
günün ertesinde 
milletvekiline 
tırmakta gecikmiyordu. 

CHP yetkili 
önerisini olgunlaştırma 
alış verişi yaparken 
kili Süleyman 
na önerisini 
dU'

Gelişmeıere 
sunela "golü 
dan bakmak 
rekir. 

Demirel 
ni peki.ştinnek 
ipini daha 
istediği rahatlıRı 
dir. 

Büyük sermayenin 
rolüne düne 
bir CHP'yi 
ördüre hemen 
bundan böyle 
karar verecek 
kuşa birn 

CHP 'nin 
çok güvence 
de lime ediljp toplum&.a! de lime ediljp toplum&.a! mubade mubabir mubabir mubayıl mubayıl muba
dik alırken, 
daha çok iflasa 

Kendi içinde 
sallayıp, demokrasi 
alan ve hedeflerini 
ketle kura.caeı 
ken CHP. 
bir politik 
mı,tır. 

AP'YE 

Kanlı cephe 
rumlusu AP 
Mart ayını 

ODTO'deki 



teri muhakkak dürülmesi gereken" si ya
sa] bir varlıktır_ 

Önümüzdeki ayın politik bileşkeleri 
AP için hangi yönü gösterirse, Demirel, 
hem de CHP politika.sıyla &aitiadıR'ı ra
hatlık içinde kararını verebilecektir_ 

CHP ise MC'yi düşürecek politik sup
lekslerden daha çok uzaklaşmıştır. MC' 
nin düşürülmesi ve "MHP'nin dı,ında" 
bir seçim hükümetinin olu,turulması 
oluıllRı yok edilmi,tir. AP'yi MC suç 
ortaklıRından ibra etmenin sonucu do
ital olarak bu noktaya vannlljtır. 

Bu noktada AP "seçim seçim, ama 
niçin F.kim'de olmasın?" sorusunu daha 
rahatlıkla soramayacak mıdır? 

CHP 'DE LISTELER 

CHP adına sürdüriılen <,'1�lrlkanlıA:ın 
düzeysiz, kör ve her bakımdan batak<;ı 

gürültüsi.! altında, CHP ljimdiden se(;im 
sonrası millet meclisinde kuracaitı diken
siz gül bahçesi görünümundeki grubunun 
yapısıyla meşgüldür. 

Illerden adaylıitını koyacak kişilerin 
listeleri yapılmakta, kimlerin karşısına 
çarpı, kimlerin üstüne çizgi çekilece�i 
planlanmaktadır. 

Kimlerin "zararlı" oldukları sıkı bir 
soruşturmadan geçirilmektc Vi.! tuzucün 
hangi maddelerine çarpılacağı 
makladır. 

Bu arada yerel se<,'ımlerde 
gösterilecek belediye haljkan da 
saptanmaktadır. 

Özellikle buyi.!k kentlerdeki belediye 
başkan adayları saptanırkcn "Diliokay 
benzerlerinden "sııkınılıııl\ktadır.! 

CHP Iı örguııı bu konuda "ca
zip" hir öneri de hazırlamılt bulunmak· 
tadır. 

Henüz CHP Genel Merkezinden "o
lur" alıp almadılı:! belli olmayan bir bu
luşa göre ısmail Cem ıpekçi Ankara Be
lediye Başkan adayllRına gösterilen isim· 
dir. 

TRT Genel MüdürlüRündeki becerik
�.:zlig:i, gazete batırıcllıRında tekrarlanan 
deneyleri, ısmail Cem ıpekçi'nin, Anka
ra Belediye Baljkanlı�ına aday gösteril· 
mesi bir yana, -odından söz ettirmeye bi
le yetLi�inc gör� CHP "Iisteleri"nin bKs;
reti şimdiden bellidir! .... 

PARAVANA 

Nereden bakılır-sa bakılsın CHP'nin, 
gerek parlamento içi gerekse parlamen
to dışı muhalefetinin gerek ve görevleri
ni yerine getim1esi hem eksik hem de 
yetersiz boyutlar anelrnektedir. 

"Cog:ulcu parlamenter düzen" adına 

ahkam kesen ve polilikalar �eren ide.2;, 
uç l)uçuk yılliK 

parlamento içi mücadelenin konum ve 
sonuçları bellidir. 

Hele hele son iki yıldır ülkenin yaşa
mına kabus gibi çöken MC yönetiminin 
deredilmesi yönünde her alanda uaranı
lan bozgunlar da gözler önündedir. 

CHP'nin, tum bu görünümler önün
de eleştirilmesini hem de "ilericilik" ve 
"demokratlık" adına engellemeae çalı· 
şan kör, kısır ve batakçı paravana, Ec+:: 
vit'in son CHP kuruııayında deRindigi 
"kompleksi" daA:ıtacak güç ve zengin
likte değildir. 

Bülent Ecevit son kurullay konuşma
sında "bizim dışımızdaki sol her zaman 
yerle bir olmuştur ama biz dimdik ayak' 
tayız" derken açıkça tarihi çarpıtarak 
ve biraz da yalan atarak malüm "demok
ratlığa" doping yapmayı denemişti. 

Düne kadar CHP'nin tarihine sahip 
çıkmayan ama bugün "27 yıldan" söz 
eden Ecevit biraz daha gerilere gider-se 
bizzat partisinin Türkiye'de sol hareketi 
"yerle bir etme" çabalarıf'a tanık ola· 
caktır. 

Türkiye'de kariyerist ve düA:mesine 
basıldığ:ında "ilerici" olmaktan öte reC
leksi kalmamış bir takım irili uCaklı ka· 
lem tutanının fikri çaresizHA:ine sıRına
rak CHP kendisini "iktidara" götürecek 
yolu aramaktadır. 

Ancak bu yol, önce bugünden, de
mokrası mücadelesinin yürütülmesi gere
ken konum, boyut ve tutarlılıklannı 
inandırıcı biçimde kanıtlamaktan geç' 
mektedir. 

TRT'DE SüREN KıYıM 

Geçtiğimiz hafta TRT'de Haber Mer
mezi müdürlerinden Aycan Giritliogıu 
görevinden alındı. Giritlioglu'nun suçu, 
TöB·DER, TOM-DER ve TOTED'in ka
patılma kararını veren Ankara Valisine 
karşı bu kuruluş temsilcilerinin cevap 
haklarını kullandınnasıydı. 

TRT y<ıyın ilkeleri açısından oldu
A:u kadar haberciligin gereklerini yerine 
getiren GiritlioA:lu MC gasp ve işgal al
tında bulundurduRu TRT yönetiminin 
gadrine ugradı. 

TRT Seçim Kurulu CHP'nin başvu
rusu üzerinden aylar geçmesine raRmen 
usandırıcı bir çalışmanın içersinde! 

CHP'nin, TRT yayınlarını denetle
mekle görevlendirdigi kurul, başvuru
nun yaplldıA:ı tarihlen bu yana çalışma
larına ara venniş durumda olsa gerektir! 

TRT'deki yasa dışı işlem ve uygula
malar her gün devam etmektedir oysa. 

Sözleşmeli 67 görevlinin bir kalem
de işlerine son verilmesi CHP 'nin TRT 
yayınlarını denetlemekle görevli kurulu
nu harekete geçinnemiştir! 

Cephe yayılması iSe TRT'de olanca 
hız ve a�ırlı�ıyla sum\ekledir. 

TRT yönetimi 67 sözleşmeli görevli
nin işine son verirken aynı statüde yeni 
elemanlar almaA:'a başlamıştır. 

Geçti�imiz haftalarda "hizmetine ih
tiyaç duyulmayan" bu görevlere özellik
le CGP cenahlarından hücum başlamış
tır. 

Sezai Ürkunt ile Ali ıhsan Göttüş'ün 
çocuklan bir kalemde bu kadrolarda is
tihdam edilmiştir. 

Boşalan yerlerin cepht' il(' �ıhrıyet 
ilişkisi bulunan kişilerce doldurulacağı 
bellidir. . 

Gerek radyo Gerekse telt>vizyon YK
yınları, cephed kuşatmanın kaba ve yı' 
kıcı etkisi altında sürdürilimektedir. 

Milyonlarca dinleyici ve seyircinin 
gözü önünde cereyan eden kuşatma her 
"landa olduRu gibi yetersiz CHP muhale
Cetinin sessizlik duvarına çnrpmaktndır. 
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gereken" si ya

bileşkeleri 
Demirel, 

&aitiadıR'ı ra
verebilecektir_ 

politik sup
uzaklaşmıştır. MC' 

dı,ında" 
olu,turulması 

MC suç 
sonucu do

vannlljtır. 
seçim, ama 

sorusunu daha 

gürültüsi.! altında, CHP ljimdiden se(;im 
sonrası millet meclisinde kuracaitı diken
siz gül bahçesi görünümundeki grubunun 
yapısıyla meşgüldür. 

Illerden adaylıitını koyacak kişilerin 
listeleri yapılmakta, kimlerin karşısına 
çarpı, kimlerin üstüne çizgi çekilece�i 
planlanmaktadır. 

Kimlerin "zararlı" oldukları sıkı bir 
soruşturmadan geçirilmektc Vi.! tuzucün 
hangi maddelerine çarpılacağı 
makladır. 

Bu arada yerel se<,'ımlerde 
gösterilecek belediye haljkan da 
saptanmaktadır. 

Özellikle buyi.!k kentlerdeki belediye 
başkan adayları saptanırkcn "Diliokay 

Henüz CHP Genel Merkezinden "o
lur" alıp almadılı:! belli olmayan bir bu
luşa göre ısmail Cem ıpekçi Ankara Be
lediye Başkan adayllRına gösterilen isim· 
dir. 

TRT Genel MüdürlüRündeki becerik
�.:zlig:i, gazete batırıcllıRında tekrarlanan 
deneyleri, ısmail Cem ıpekçi'nin, Anka
ra Belediye Baljkanlı�ına aday gösteril· 
mesi bir yana, -odından söz ettirmeye bi
le yetLi�inc gör� CHP "Iisteleri"nin bKs;
reti şimdiden bellidir! .... 

PARAVANA 

Nereden bakılır-sa bakılsın CHP'nin, 
gerek parlamento içi gerekse parlamen

"yerle çabalarıf'a 
caktır. 

Türkiye'de kariyerist 
basıldığ:ında "ilerici" 
leksi kalmamış bir 
lem tutanının fikri 
rak CHP kendisini 
yolu aramaktadır. 

Ancak bu yol, 
mokrası mücadelesinin 
ken konum, boyut 
inandırıcı biçimde 
mektedir. 

TRT'DE SüREN 

Geçtiğimiz hafta 
mezi müdürlerinden 
görevinden alındı. Giritlioglu'nun 
TöB·DER, TOM-DER 
patılma kararını veren 
karşı bu kuruluş temsilcilerinin 
haklarını kullandınnasıydı

TRT y<ıyın ilkeleri 
A:u kadar haberciligin 
getiren GiritlioA:lu MC 
tında bulundurduRu 
gadrine ugradı. 

TRT Seçim Kurulu 
rusu üzerinden aylar 
usandırıcı bir çalışmanın 

CHP'nin, TRT 
mekle görevlendirdigi 
nun yaplldıA:ı tarihlen 
larına ara venniş durumda 

TRT'deki yasa dışı 
malar her gün devam 

Sözleşmeli 67 görevlinin 
de işlerine son verilmesi 
yayınlarını denetlemekle 
nu harekete geçinnemiştir! 

Cephe yayılması 
hız ve a�ırlı�ıyla sum\ekledir. 

TRT yönetimi 67 
nin işine son verirken 
elemanlar almaA:'a başlamıştır. 

Geçti�imiz haftalarda 
tiyaç duyulmayan" 
le CGP cenahlarından 
tır. 

Sezai Ürkunt ile 
çocuklan bir kalemde 
tihdam edilmiştir. 

Boşalan yerlerin 
ilişkisi bulunan kişilerce 
bellidir. 

Gerek radyo Gerekse 
yınları, cephed kuşatmanın 
kıcı etkisi altında sürdürilimektedir. 

Milyonlarca dinleyici 
gözü önünde cereyan 
"landa olduRu gibi yetersiz 
Cetinin sessizlik duvarına 



NEZİH D URAL DA 
Bu ayın başında 1t!aliye Bakanhgı he

sap Uzmanlan Kurulu tarafından yürü. 
tülmekte oLan bir inceleme tamamlana
rak rapor haline getirilmiştir. Rapordan 
anlaşıldııı kadanyla, son zamanlarda 
Türk paraszrun deeerinin korunmasında 
"elinden geleni yapmamaktan" dolayı 
yargılanmakta olan (YOROYOŞ, Sayı 
93) Nezih Mete Dural 1975 ydında 2 
müyon 171 bin lira vergi kaçırmıştır. 
6.5 milyon lira da ceza ödemesi gerek
mektedir. 

2 Şubat 1977 tarih ve 194/678·5 sa· 
yili ek. vergi inceleme raporunda belir
tildiline göre Nezih Dural ve temsilcisi 
oldugu Altay Kollektif Şirket;"ne iliş. 
kin yürütülmekte olan vergi incelemele-

yor." Bu bilgilerin Amerıka'da günlük 
gazetelerde bile yayınlanmış oldulu bi
liniyor. Aynca gönderilen bilgiler çok 
aydınlatıcı ... ıçinde "yüz bin (ısbkçı" 
Japon Kodama Yoshio'nun ve başka ül· 
kelerden rüşvetçilerin de bulundu tu bir 
ııste var. Lockheed firması çeşitli ülke· 
lerdeki temsilcilerine hangi yıllarda, ne 
kadar ve ne amaçla kullanılmak üzere 
komisyon ödediRinin bir dökümünü (!) 
çıkanruş ve Senato Komisyonu k na· 
hyla açıklamış. . 

Sıralanan amaçlar arasından bir iki 
örnek: Resmi temsilcilikı halkla ilişkiler 
ve kanuni harcamalar. Böyle harcamalan 
içeren bir listeden keskin araştınnacıJar 
yolsuzluk girişimleri üzerine saRlıklı bil· 

MALIYE BAKANLıCı HESAP UZMANLARı RAPORU 

Raporu hazırlayanlar ' 

Raporun Tarihi ve Numarası 

Hakkında Inceleme Yapılan 

Bulgular 

Sonuç ve Istek 

Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanları 
Ziya Gökalp Kaya ve Mehmet Karabağ 

2 Şubat 1977, 294/578·5 

Nezih. M. Dural (Altay KoII.Şti.ortağl) 
Kızdınnak Cd. No:2 Bakanlıklar · Ankara 
Mümessillik - Ithala� : Taahhüt 

1975 yılı geliri 3.618.275,40 TL. ek�ğiy. 
i� 21.286.428.TL. olarak gösterilerek 
vergi kaçakçılığı yapılmış. 

. 

Ek olarak 2.1 70.965 TL. vergi ve 
6.512.89S.TL. ceza kesilmesi 

r 

rinin bir aşamasında Nezih Dural için 
1971 - 75 yıllarını kapsayan gelir vergisi 
yükümlülükleri saptanımştır. Gene ra· 
porda bildirildieine göre bu &aptamanın 
yapıldıeı tarih geçen yılın Temmuz so
nudur. Dural'ın . bazı vergilerinln, deeil 
toplanması, saptanması bile beş yıl beko 
letllebilmektedir. Ancak önemli olan 
nokta bu de�ldir. 

gi derliyorlar ve çok ivedi . zata mahsus 
olarak Türkiye'ye postalıyorlar. Bu liste 
de bile 1975 sonuna kadar Dural'a veri
len 876 bin dolann üçüncü kimselere 
" hediyeler" olarak harcandı eı belirtili· 
yor. Gelelim bürokrasinin belge topla· 
maktaki yeteneklerine. Geçen yılın ba· 
(tında Amerika'dan postaıanan ve beko 
lenmekte olan tek sayfalık belge, rapor· 
törlerin eline geçtilimiz Temmuz ayın· 
da henüz geçmemiş. "Beklenilmekte" YABANCI KÖKENLI BELGE! 
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'BaŞ lia8ap 

Ziya ) 
oldueu bildiriliyor. Bu belgelerin deler· 
lendirilmesi sonucu hazırlanan rapor, he· 
nüz bu �y başında tamamlanabiliyor. 

KAÇıRılAN VERGI 

Raporda belirtildi ei ne göre Altay Kol· 
lektif Şirketi, 1971 yılından beri Lock
heed temsilcisidir ve şu gibi gelirleri var· 
dır: 

· Daimi ve maktu bir temsilcilik Ücre· 
ti. 

· Muhtelir masraf karşıtıklan ve, 
· Uçak satışı�yla ilgili komisyon. 
Bu adlar altında 1975 sonuna kadar 

Lockheed'den alınmış olarak şirket def
terlerinde görülen 635 bin dolar. Dolayı· 
sıyla, Türkiye dışından edinilen bilgilerle 
Altay Şirketinin kayıtları arasında 241 
bin dolarlık bir fark var. Rapor bundan 
sonra bu farkın doeuracaeı vergi matra· 
hı farkının, ve bunu'n gerektireceei ek 
vergi ile cezanın hesaplanmasıyla sürüyor. 

Rapor, sonuç olarak, 2 milyon 171 
bin lira vergi kaçakçıheı saptandıemı ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 344. 
vt 345 . maddeleri gereei bunun 3 katı· 
nın ceza olarak, ve gene aynı kanunun 
333. maddesi gereli de Altay Şirketi a· 
dına kesilmesi karanna vanyor. Rapo
run, vergi ve ceza duyurulannın ilgili bö· 
lümlerinin fotokopilerinin incelenmesin
den kesin rakamlara ilişkin bilgi açıkca 

CijI NO. , � 

görülmektedir. 

lOCKHEED NASil ÇAlıŞıR 

Türk parasırun korunmuana (!) eere
ken özeni gÖltenneyen bir ,aıustan Türk 
wrgi kanunluına uym.ua beklenmerueU. 
Bunun başka gerekçeleri de YU. Yalıuz, 
bunlara geçmeden önce Dural'in teDllll
cili�ini yaptıtı şirketin, Loctheed'ln, 
başka bazı becerierine bakmakta yuar 
var. Tam bir yd önceki YOROYOŞ (u
yı 45) bununla i1glli geniş bilgller oaııı. 
yor. Burada özetle bir iki noktayı de
�inilecek. Lockheed uçak yapar; bqlıa 
ülkelerde kendi patentlyle uçak yapı!. 

ve satılmasını denetler. $atışlan 
saelamak için temsilcileri eliyle !'Üfwt 
ve "hediyeler" dalıbr. Bu rüşvet te be. 
diyelere dadanmı,lar arumda prens ve 
kraliçeler, eski ve yeDi babnlu, .... 
raller ve her düzeyden devlet memudUI 
vardır. Bunlann baztlan az mJlrtarlaıta 
yetinirler, bazdan ise çok Isterler. öme-
ein, Lockheed genel müdürüne göre 
"Türkiyede'ki komisyon ücretleri çok 
mütevazidir ... " 

Bütün bunlua karşın şirket gene de 
zarar etmenin yolunu buıur ...• Amerikan 
hükümetinin zaran kapatmak için açtı .. 
kredileri ise bu kirli' işler için tullanmu. 
Lockheed başkanı bu noktada ol ... ylU' 
lış düşünceleri düzeltmeyi görev bWyor: 

Rapordan anlaşddıgına göre 1971. 
75 vergi yükİeri saptanırken hazırlanan 
raporlardan birinde Türkiye dışından is
tenilen ve gelmesi beklenilen bazı önem
li bilgi ve belgelerin henüz gelmemiş ol. 
ması ve bunlar geldiei zaman inceleme 
yaptıması tasarlaruyor. "Beklenilen" ve 
" Lockbeed Flnnası ile "gili yolsuzlukla
n araştıran ABD Senatosu'nun llgili Alt 
Komitesinden sallanmış" olan belgenin 
gelmesiyle bunlann deeerlendirilmesin
den elde edilen sonuçlara geçmeden ön
ce bürokrasinin belge elde etmekteki ye· 
teneklerine ilişkin bir iki gözlem yapma 
olanaeımız var. Belge beklendifinin be· 
lirtildl�i rapor 29 Temmuz 1976'da ya. 
ztlımş. Gelen belgenin incelenmesinden 
sonra hazırlanan raporun tarihi ise yu. 
kanda belirtlldi�1 gibi 2 Şubat 1977 ! 
Geleıım yararlanıldı� söylenen belgeye. 

CEZA 

"Rüşvet verdik ama, devletin salladılt 
kredilerden vennedik. Başka yerden buı. 
duk verdik. üstelik, rüşvet sonucu aata, 
gerçekleşirse, verilen rüşvet miktannı 
mal fiyatına ekliyoruz. Böylece de ıert 
alıyoruz." Bereket versin, ne demeU. 
Yalnız bu gibi girişimlerin yurt içindekl 
uzantılan üzerine denebilecek bazı tey. 
ler var. Lockheed'ln F·I04 'leri yaptıtı 
biliniyor. Bunlan İtalya'daki patent an· 
laşmalı şirketlerine de yaptınyor. Türk 
hava kuvvetlerinin elinde F - 104 buıun. 
duRu da biliniyor. Ortada e.rçekle,ml, 
bir satış var. Verilmiş 876 bin dolarlık 
rusvet var. Bunun uçak fiyatlanna ek. 
lendiRini şirketin başkanı kendisi söylü-
yor. O zaman, yapılmw gereken açık. 
Aldlfı . komisyonun şu kadannı yurda 
sokmamış, deyip Dural'ı mahkeme tu
tukevi dolaştınp üstüne üstlük hastalan. 
masına neden olmak neye ? 2 milyon 'u 
kadar vergi kaçırmış, ceZtw da 6.5 mil. 
yon tutuyor deyip, bu hesaplamalan da 
Wasington Büyükelçisi gibi yetenekli bır 
araştıncının postaladıeı çok salhkb bel. 
gelere dayandınnak neye? 

14 Şubat 1976 tarihii ,268.810/222. 
170 saydı ve "çok ivedi · ZATA MAH· 
SUS" Waşington Büyük E1çili�i yazısı, 
Büyükelçi Melih Esenbel tararınuan Imza· 
lanmış. Büyükelçilerin nelerle ufraştık. 
lannı göstennesl ötesinde yeni bir şey 
içennlyor. "Lockheed finnasının Türki. 
ye'deki temsilcisi Nezih Dwal'a yaptlAı 
ödemeler hakkında Senato'nun Ugill alt 
komitesince yayınlanmış olan belgelerin 
örnekleri'nln ekte sunulmuı arzedili. 
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ka No. : 

DUzenleme tarihi : ._.f. ... -I 19··11-
C E Z A  I l e  I L G I LJ 

V E R G I N I N  VERGI IHBARNAMESINiN 

tl U r �lıc!l.fJ 13 :!. . NEZIH DURAL NASil ÇAlıŞıR 

Lockheed başkanına göre Nezih Dural 
Türkiye'nin açıktan 14,5 milyon Iin.� 
yulmasına aracı olmuştur. Bu paranın 

Numarası 

Yapılan 

Ziya Gökalp Kaya ve Mehmet Karabağ Karabağ 

2 Şubat 1977, 294/578·5 

Nezih. M. Dural (Altay KoII.Şti.ortağl) 
Kızdınnak Cd. No:2 Bakanlıklar · Ankara · Ankara 
Mümessillik - Ithala� : Taahhüt 

1975 yılı geliri 3.618.275,40 TL. TL. ek�ğiy. ek�ğiy. 
i� 21.286.428.TL. olarak gösterilerek gösterilerek 
vergi vergi kaçakçılığı yapılmış. 

. 

Ek olarak 2.12.1 70.965 70.965 TL. vergi ve 
6.516.512.89S.TL. 2.89S.TL. ceza ceza kesilmesi kesilmesi 

r 

aşamasında Nezih Dural için 
kapsayan gelir vergisi 

saptanımştır. Gene ra· 
göre bu &aptamanın 

yılın Temmuz so
vergilerinln, deeil 

saptanması bile beş yıl beko 
Ancak önemli olan 

gi derliyorlar derliyorlar derl ve çok ivedi . . zata mahsus 
olarak Türkiye'ye postalıyorlar. postalıyorlar. Bu liste 
de bile 1975 sonuna kadar Dural'a veri
len 876 bin dolann üçüncü kimselere 
" h" hediyeler" olarak harcandı eı belirtili· belirtili· 
yor. Gelelim bürokrasinin belge topla· topla· 
maktaki yeteneklerine. Geçen maktaki yeteneklerine. Geçen yılın ba· 
(t(tında ında (tında (t(tında (t Amerika'dan postaıanan ve beko 
lenmekte olan tek sayfalık belge, rapor· 
törlerin eline geçtilimiz Temmuz ayın· 
da henüz geçmemiş. geçmemiş. "Beklenilmekte" YABANCI KÖKENLI BELGE! 

KAÇıRılAN VERGI 

Raporda belirtildi ei ne göre Altay Kol· 
lektif Şirketi, 1971 yılından beri Lock
heed temsilcisidir ve şu gibi gelirleri var· 
dır: 

· Daimi ve maktu bir temsilcilik Ücre· 
ti. 

· Muhtelir masraf karşıtıklan ve, 
· Uçak satışı�yla ilgili komisyon. 
Bu adlar altında 1975 sonuna kadar 

Lockheed'den alınmış olarak şirket def
terlerinde görülen 635 bin dolar. Dolayı· 
sıyla, Türkiye Türkiye Türk dışından edinilen bilgilerle 
Altay Şirketinin Şirketinin kayıtları arasında 241 
bin dolarlık dolarlık bir fark var. Rapor bundan 
sonra bu farkın doeuracaeı vergi matra· 
hı farkının, ve bunu'n gerektireceei ek 
vergi ile cezanın hesaplanmasıyla sürüyor. 

Rapor, sonuç olarak, 2 milyon 171 
bin lira vergi kaçakçıheı saptandıemı ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 344. 
vt 345 . maddeleri gereei bunun 3 katı· 
nın ceza olarak, ve gene aynı kanunun kanunun 
333. maddesi gereli de Altay Şirketi a· 
dına kesilmesi karanna vanyor. Rapo
run, run, vergi ve ceza duyurulannın ilgili bö· 
lümlerinin lümlerinin fotokopilerinin incelenmesin
den kesin rakamlara ilişkin bilgi açıkca 

CijI NO. , � 

Türk parasırun 
ken özeni gÖltenneyen 
wrgi kanunluına 
Bunun başka 
bunlara geçmeden 
cili�ini yaptıtı 
başka bazı 
var. Tam bir 
yı 45) bununla 
yor. Burada 
�inilecek. Lockheed 
ülkelerde kendi 

ve 
saelamak 
ve "hediyeler" 
diyelere dadanmı,lar arumda prens ve 
kraliçeler, 
raller ve her 
vardır. Bunlann baztlan 
yetinirler, 
ein, Lockheed 
"Türkiyede'ki 
mütevazidir 

Bütün Bütün bunlua karşın bunlua karşın 
zarar etmenin 
hükümetinin 
kredileri ise 
Lockheed başkanı bu noktada 
lış lış düşünceleri düşünceleri 

anlaşddıgına göre 1971. 
saptanırken hazırlanan 

Türkiye dışından is
beklenilen bazı önem

henüz gelmemiş ol. 
bunlar geldiei zaman inceleme 

tasarlaruyor. "Beklenilen" ve 
ile "gili yolsuzlukla

Senatosu'nun llgili Alt 
mış" olan belgenin 
deeerlendirilmesin

sonuçlara geçmeden ön
elde etmekteki ye· 

bir iki gözlem yapma 
beklendifinin be· 

Temmuz 1976'da ya. 
belgenin incelenmesinden 

raporun tarihi ise yu. 
gibi 2 Şubat 1977 ! 

söylenen belgeye. 

CEZA 

"Rüşvet verdik 
kredilerden 
duk verdik. 
gerçekleşirse, 
mal fiyatına 
alıyoruz." 
Yalnız bu 
uzantılan üzerine denebilecek 
ler var. Lockheed'ln 
biliniyor. Bunlan 
laşmalı şirketlerine 
hava kuvvetlerinin 
duRu da biliniyor. 
bir satış var. 
rusvet var. 
lendiRini şirketin 
yor. O zaman, 
Aldlfı . komisyonun 
sokmamış, 
tukevi dolaştınp 
masına neden 
kadar vergi 
yon tutuyor deyip, bu hesaplamalan 
Wasington 
araştıncının 
gelere dayandınnak 

tarihii ,268.810/222. 
ivedi · ZATA MAH· 

Büyük E1çili�i yazısı, 
Esenbel tararınuan Imza· 

Büyükelçilerin nelerle ufraştık. 
ötesinde yeni bir şey 

"Lockheed finnasının Türki. 
Nezih Dwal'a yaptlAı 

ka No. : 
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ÇıKAR 
oldulunu ya da nereye gittleını 

Nezih Dural bilmektedir. Ondan alınma· 
sı gereken bilgi toplamı en az budur. Bu, 
bu kadar açık. Açık ama hiç de gerçek
çi degU. Çünkü, Nezih Dural'ın ilişkileri 
biliniyor. Denebilir Id, öyleyse neden tu
tukevlnde? Yanıt açık: Yahya Demirel 
de bır süre ordaydı, fakat alınan sonuç 
ortada. Aynca. Nezih Dural'ın tutukevin
de oldugu o kadar kesin degU. Tutukevi 
yolunda huta1anabLlen birisi orada du
rur mu? Durmayıcılt Dural • Demirel 
uı,kilerinde" ve Y &by. - Nezih benzer
UId.rlnde. Kısaca bakalım bu ilişki .. 
benzerlJklere. 

1975 y1lında 4 milyon Ura zarar etti· 
ginl bUdlren Yoby. Demirel'in Iş alaru 
ithalat - ihracat. Bu arada Vietnam har· 
binden kalan eski helikopterleri boyayıp 
model Dum.ansmı dellştirerek kara kuv
.. U.ri ıçın Ithal etme gırışımı biliniyor. zarar gösterdıgı yılda biraraya geUrdigı 
TIR mosunun boyuttan ortada. zarar 
gösterip, vergi vennedl� gibi listüne bir 
de 20 milyon vergi iadesi aldıtı biliniyor. 
Nezih Dural ise Türk parasını konımadı· 
Rı gibi vergi de kaçınyor. Onun da iş a· 
lanı ithalat · ihracat. O da bu alanda u
ça.klarda uzmwaşıyor. Boyayıp piya
saya sürdülü birşeyler oldugu kuşku gö-

türmez. 
Bu benzerlikler ötesinde dolrudan I' 

Uişkileri de var. Nezih Dural'ın kardeşi 
Atilla Dural'ın yıllar önce Demirel kar
deşlerle bır halı ticaretinde ortaklık yap
tıklan söyleniyor. Aynca Hacı Ali De· 
mirel lle Dural kardeşler arasında bır o· 
tel yoluyla mülk sahlbl • klracı ilişkisi 
bulundulu, kendi sözleri. Bütün bunla· 
nn öteslnde Nazmiye Demirel'in Demirel 
SÜıalesi Için söyledikleri belleklerden si· 
Unmedl. "Biz çok stkı bır aileyiz, birbi· 
rimizi gözetiriz ... " Nezih Dural 'm da,i· 
çinde bulundulu UI.şktler sonucu, göze
tiJeceıınden kuşku duyulmuyor. Aynca, 
Lockheed soruŞturması henüz sonuçlan· 
mış da degU. 

Bütün bu bilgiler ışılmda. Dural'ın 
saptanan ek vergi yükünden ve bundan 
dolayı yüklenen cezadan çok rahatsız 
olacaRı söylenemez. Henüz 1971 yılının 
vergileri ortadayken 1975 yılı için acele 
etmek de gerekmek. Birçok neden du· 
rurken Türk Parasının korunmasına mş· 
kin olarak yargılanması da bunun gös· 
tergesi. Nasıl olsa Nezih Dural Türk pa
rasını korumayı ölrenit ... Vergi kaçınna 
ya da rüşvetle ulraşma da o kadar ö
nemli deliL. 
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ITlOSYA' 

ARSA SATMAK KÖKLÜ ÇÖZÜM OLAMAZ 
ISTANBUL BELEDIYESI, GIDERLERINI KARŞıLAMAK, ıŞÇı 
ÜCRETLERINI öDEYEBILMEK ıÇIN ARSA SATMA YOLU· 
NA BAŞVURUYOR. BU YOLLA KAUCI BIR ÇÖZÜME ULA· 
ŞIUP ULAŞıLAMA Y ACM;1 KONUSUNDA, YÜRÜYÜŞ ıLHAN 
TEKELI'NIN GÖRÜŞLERINE BAŞVURDU. YÜRÜYÜŞ'ÜN 
SORULARı VE TEKELI'NIN YANıTLARı AŞACIDA 

o ı.tanbul Belediye.i geçtiRimiz 
fuJlta içinde Gümüfluyılndakj delerli 
bir arıoıını MU 'ye MJth. Bu olay, rt48ı1 
delerkndiriyol"lunuz' 

• Çok yönlü bir olgu. Bu olguyu' 
dolru olarak tanışabilmek için önce 
şehirsel arsıların niteliğini belirlemek 
gerekir. Kapitalist sistemin işleyişi şehir
sel topraklar üzerinde çok yüksek rant· 
lar oluımasına neden oluyor. Bunun bir 
kanıtı MKE'ye satılan arsa.. M2si 70000 
TL. Kapitalist sistemde bu rantı şehirsel 
arsa sahipleri alıyor. Oysa bu rantın o
luın.ıasında toprak sahibinin hiçbir kat· 
kısı yok. Şehirlerin büyümesi, belediye
nin şehirsel alt yapıyı getirmesi vb. et
kenler bu rantı doluruyor. Başka bir de
yişle bu rantı toplum yaratıyor arsa sa· 
hibi sahip çıkıyor. Şehirsel arsa sahipliği 
toplumda yaratılan aı1.1-üriinden yüksek 
pay alabilmenin mekanizmalarından biri 
haline geliyor. Ve ıehirlerde spekülatif 
bir arsa piyasası doluyor. 

o Bu tü, ,ehirlerde Belediyelerin ar
MJ politikMı ne olnuılul,,' 

• Bugün belediyelerin büyük arsa 
stoklarına sahip olması tartışma götür
mez bir belediyecilik ilkesi olarak bütün 
dünyada benimseniyor. Bu ilke 1950'Ier 
sonruının acı deneylerinden sonra Tür
kiye'de de tartışılmu bir ııke olarak or
taya Çıktı. Savaş sonrasının hızlı şehir
leıme ortamı ıçınde önemli ölçüde be
lediye ve hazine anası özel kesimin eline 
geçti. Bunun acılı sonuçları gözlendi. 
Belediyelerin büyük ölçtide arsa stokları
� sahip �I�sı i�i nedenle iste.nHi.YQr, 

Birincisi, oluşan yüksek rantın kamu e
linde kalmasının ancak bu halde olanaklı 
olması. Ikincisi ise faydacı bir nedene 
dayanıyor. Belediye hizmetlerinin ucuza 
mal edilmesi ve şehrin sağlıklı büyümesi 
için belediyenin arsa mülkiyetine sahip 
olması kaçınılmaz. 

o Sizce belediyeler, kendi kulltJnml
yacokları araalan bile ıatmamalı mıdır? 

• Ben katı bir ilkeden söz etmiyo
rum. Onemli olan ne için satıldığı. Bele
diye eğer değerli ama şehre hizmet ge· 
tirmekte yararlanamıyacağı bir arsasını, 
örneğin şehrin gelişme alanlarında çok 
daha büyük alanları kamulaıtırmak için 
satarsa, eleştirilmeyebilir. Ama arsa satı
ıı cari giderleri karşılamak ve işçi ücreti
ni ödemek için yapılırsa mutlaka eleştir
rnek gerekir. Belediyeler için arsa sata
rak cari giderleri karşılamak çıkar bir 
yol değildir. 

o ı.tanbul Belediye.inin böyle bi, 
durumda kalmış olmaıı /.IC'nin büyük 
şehir belediyelerin; mali bOlk. altına 
olmtUından dolmuyar mu' 

• Kuşkusuz, bUyük belediyelerimi
zin mali durumları bozuk. Bugünkü 
belediye gelirleri kanunu ile, bUyük şe
hirlerin yönetilmesi olanalı yok.Böyle 
olunca merkezi hükUmeti kontrol eden 
siyasal iktidarlar, mahalli idareler Uzerin
de güçlü bir denetim sağlıyorlar. Mer
kezden, belediyelere transfer edilecek 
fonları yalnız işçi ücretlerini ödeyecek 
dUzeyde tutarak, belediyelerin yatırım 
yapmasını önliyebillyorlar. Ve böylece 
belediyeler halkın gözünde beceriksiz o-

larak gösterilebiliyor. Bu durum aslında 
Anayasaya aykırı. Anayasaya göre bele
diyelere görevleri ile orantılı gelir sağlan
ması gerekiyor. Belediyeler gelirsiz bıra· 
kılarak mahalli idarelerin otonomisi ta
mamen ortadan kaldırılmış oluyor. 

Bu durum belediyelerin yapısal bir 
hastalığı. ÇözümU arsa satmaktan geçmi
yor. Çözüm siyasaL. Merkezi hükümetle
re böyle bir belediye yapısını $Ürdünneyi 
siyasal olarak taşınamaz hale getirmekle 
kabiL. Tüm büyük belediyelerin bu konu
da işbirliği yapması gerekli. Başka bir 
deyişle bu konuda bir siyasaı bunalım 
yaratılırsa, iktidarlar belediyelerin so
runlarını çözmek zorunda kalacaklardır. 
Bunalımları arsa satarak ötelemlk hem 
birşeyi çözmiyecek, hem de satılan arsa
lara yazık olacaktır. 

o Bu önerinize d4ho aç,.,,1I ,etin. 
bilir misiniz' 

• Somut bir �rnek vereyim. Istanbul' 
da Geneı-iş greve gitti. Sokaklarda çöp 
ler yığıldı ve toplumda açık olarak bir 
gerilim doğdu. Bu gerilim doğduktan 
sonra bunun pı."ıuını ya belediye ya da 
onu , gelirini kısarak bu dururm düşüren 
hükümet ödiyecektir. Işte bu durumda 
hüner bunun siyasal ınhasını hükümete 
ödeterek, belediye gelirleri yasasının Çı
karılması için baskı yaratmaktır. 

Tam bu bunalım ortamında sorumlu
luk bölüşülii'ken, basındaki yakınma la
nn etkisi altında kal�k grevi kıldınnak 
için, içiniz yanarakta olsa ars;r. satacağı
nlZl ilan 'ederseniz, bütün sorumluluk si
zin üstünüzde kalır. Şehri bu bunalırm i
ten hükümet de sorumluluktan sıyrılır. 
Belediye gelirleri yasasının görüşülmesini 
engellemekten çekinmez. 

Arsa satmanın alternatif bir yol oldu
ğunu kabul ettiğiniz zaman, daha önce 
grevin doğmasına neden razı oldulunu
zu açıklayamazsınız. Oysa aynı bunalı
ma sahip çıkarak siyasal pahasını mer
kezi hükümete ödetmek olanağı bululU.
bilirdi. 

o Ozetlersek, ı.tanbul Be/ediye.inin 
arsa .atışını, hem uzun dönemli politika
lar. hem de kısa dönemU .iyOlOI taktik
ler bakımından yanlış buluyortunuz di
yebilir miyiz' 

• Evet, her iki bakımdan da dolru 
delil. Ama belediyenin böyle bir karara 
itilmiş olmasının tüm sorumluluiu, bele
diyeye bırakılamaz. Belediyenin bu ka
rarı istemiye istemiye vermek zorund .. 
kaldığı başkanın demeçlerinden anl"ııl
ma ktadır. Böyle bir kama ulaşmada 
çöp grevi sırasında, basının ve rmhalli 
parti teşkilatının önemli payı olmuştur. 
Sorumlulukları dalıtırken bu payluı 
unutmama'k gerekir. 

. 
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biliniyor. 
konımadı· 

Onun da iş a· 
alanda u

Boyayıp piya
kuşku gö-gö-

kin olarak yargılanması gös· 
tergesi. tergesi. terg Nasıl olsa Nezih Dural Türk pa
rasını korumayı ölrenit ... Vergi kaçınna 
ya da rüşvetle ulraşma da o kadar ö
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geçtiRimiz 
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Birincisi, oluşan yüksek rantın kamu e
linde kalmasının ancak bu halde olanaklı 
olması. Ikincisi ise faydacı bir nedene 
dayanıyor. Belediye hizmetlerinin ucuza 
mal edilmesi ve şehrin sağlıklı büyümesi 
için belediyenin arsa mülkiyetine sahip 
olması kaçınılmaz. 

o Sizce belediyeler, ediyeler, edi kendi kulltJnml
yacokları araalan bile ıatmamalı mıdır? 

• Ben katı bir ilkeden söz etmiyo
rum. Onemli olan ne için satıldığı. Bele
diye eğer değerli ama şehre hizmet ge· 
tirmekte yararlanamıyacağı bir arsasını, 
örneğin şehrin gelişme alanlarında çok 
daha büyük alanları kamulaıtırmak için 
satarsa, eleştirilmeyebilir. Ama arsa satı
ıı cari giderleri karşılamak ve işçi ücreti
ni ödemek için yapılırsa mutlaka eleştir
rnek gerekir. Belediyeler için arsa sata
rak cari giderleri karşılamak karşılamak çıkar bir 
yol değildir. 

o ı.tanbul Belediye.inin böyle bi, 
durumda kalmış olmaıı /.IC'nin /.IC'nin /.IC'ni büyük 
şehir belediyelerin; mali bOlk. altına 
olmtUından dolmuyar mu' 

• Kuşkusuz, bUyük belediyelerimi
zin mali durumları bozuk. Bugünkü 
belediye gelirleri kanunu ile, bUyük şe
hirlerin yönetilmesi olanalı yok.Böyle 
olunca olunca merkezi hükUmeti kontrol eden 
siyasal siyasal iktidarlar, iktidarlar, mahalli idareler Uzerin
de güçlü bir denetim sağlıyorlar. Mer
kezden, belediyelere transfer edilecek edilecek 
fonları yalnız işçi ücretlerini ödeyecek 

larak larak göstgösterilebiliyor. erilebiliyor. gösterilebiliyor. göstgösterilebiliyor. göst Bu durum Bu durum aslında aslında 
Anayasaya Anayasaya aykırı. Anayasaya göre belebele
diyelere diyelere görevleri ile orantılı gelir sağlansağlan
ması ması gerekiyor. Belediyeler gelirsiz bıra· bıra· 
kılarak mahalli idarelerin otonomisi tata
mamen ortadan kaldırılmış kaldırılmış oluyor. oluyor. 

Bu durum belediyelerin yapısal bir 
hastalığı. ÇözümU 

belediyelerin 
U 

belediyelerin 
arsa satmaktan geçmi

yor. Çözüm siyasaL. Merkezi hükümetle
re böyle bir belediye yapısını $Ürdünneyi 
siyasal olarak taşınamaz hale getirmekle 
kabiL. Tüm büyük belediyelerin bu konu
da işbirliği yapması gerekli. Başka bir 
deyişle bu konuda bir siyasaı bunalım 
yaratılırsa, iktidarlar belediyelerin so
runlarını çözmek zorunda kalacaklardır. 

o Bu önerinize d4ho 
bilir misiniz' 

• Somut bir �rnek 
da da Geneı-iş Geneı-iş greve greve gitti. gitti. 
ler ler yığıldı ve toplumda 
gerilim gerilim doğdu. Bu gerilim 
sonra sonra bunun pı."ıuını pı."ıuını pı.
onuonu , gelirini kısarak bu dururm gelirini kısarak bu dururm 
hükümet hükümet ödiyecektir. 
hüner bunun hüner bunun siyasal 
ödeterek, ödeterek, belediye gelirleri yasasının Çı
karılması için karılması için baskı yaratm

Tam bu bunalım ortamında 
luk luk bölüşülii'ken, basındaki 
nn nn etkisi altında kal�k grevi 
için, içiniz yanarakta için, içiniz yanarakta 
nlZl nlZl ilan 'ederseniz, bütün 
zin zin üstünüzde kalır. Şehri bu 
ten ten hükümet de sorumluluktan sıyrılır. 
Belediye Belediye gelirleri yasasının 
engellemekten engellemekten çekinmez. 

Arsa satmArsa satmanın alternatif 
ğunu ğunu kabul ettiğiniz 
grevin grevin doğmasına neden 
zu açıklayamazsınız. 
ma sahip çıkarak siyasal 
kezi hükümete kezi hükümete ödetmek ödetmek 
bilirdi. bilirdi. 

o Ozetlersek, ı.ı.tan
arsa .atışını, hem uzun 
lar. hem de kısa dönemU 
ler bakımından yanlış 
yebilir miyiz' 

• Evet, her iki bakımdan 
delil. Ama belediyenin 
itilmiş olmasının tüm 
diyeye bırakılamaz. Belediyenin 
rarı istemiye istemiye 
kaldığı başkanın demeçlerinden anl"ııl
ma ktadır. Böyle bir 
çöp grevi sırasında, 
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VERG I LE R : BURJUVAZIYE 
H. MERTOOLU 

Türkiye büroksasisi son yıllarda tarihinin en zor 
döneminden geçiyor. Geçmişinin ne denli başarılı ya 
da başarısız olduğunu tartışmaya gerek yok. Bu gün 
geldiği nokta, geçmişini� niteliğini açıkça ortaya ko· 
yuyor. 

MUHAFAZAKAR BÜROKRATLAK TARTıŞıYOR 

Genelde Maliye bürokrasisi, muhafazakarlığı ve 
geleneksel yapısı ile, Türkiye bürokrasisinin somut 
temsilcisi. Ozelde Maliye Müfettişieri kurulu, maliye 
bürokmisinin somut temsilcisi. Kısa bir süre sonra 
kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacak olan ku
rul, son girişimleri ile, Tür1<;iye büroksrasisinin karşı
laştığı "tükenmeyi" belirleme çabasında. Tür1<;iye bü· 
rokrasisinin günümüzde içinde bulundulu durumu 
salt MC iktidarının varlığına bağlamak sakıncalı. Bel
ki şu söylerı,ebilirj MC'nin genel tavrı, Türkiye bürok· 
rasisinin deşilmesi gereken ama geciken pisliklerini 
deşme yolunda, talihsizde 0153, gerekli uyarıyı yap· 
mıştır. 

Maliye Teftiş Kurulu, kuruluşundan bu yana, 
Mıliye Bakanlığına ve diğer bakanlıklara üst düzeyde 
yönetici eleman yetişti""iştir. Böylesine önemli ve 
iddiillı bir görevi üstlenen kurulun günümüzdeki işler
Iiii, Maliye Bıkanlığı teşkilatına bakıldığında çok tar· 
tışmalı görünmektedir. Maliye Bakanlığı, büyükçe bir 
vergi dairesi durumuna gelmiştir. 40 bin personel ile 
çalışan bakanlık, ha.sbelkader hazırlanan bütçeler ve 
spontane olarak toplanan vergiler dışında, maliye ve 
PiU'3 politikasına yön ve""ekten çok uzaktır. 

Kamuoyundan uzak durmayı yeğleyen kurulun 
geçtiğimiz günlerde düzenlediği seminer, geç de olsa 
maliye bürokratlarının kamu oyu ile birlikte tartışma· 
ları gereken pek çok konunun olduğunu gösterdi. 

"Türkiye'de Vergi Yükü" Maliye Müfettişieri Der
neğinin düzenlediği tartışmalı seminerin konusu. Ko
nu, Türkiye'de geçmişte çokça tartışıldı. Gören göz
lere batarcasına ortaya çıkan gerçekleri içeriyor vergi 
yükü. 1977 yılında konuyu yeniden tartışılır hale ge· 
tirmek, bilenler açısından önemli değiL. Onemli olan 
yanı, konuyla direkt ilişkisi olanlar tarafından tartışı· 
Iır kılınması. Tebliği sunanlar, tartışmaya katılanlar 
dil önemli değiL. Bir noktada seçılen konunun şu ya 
d� bu olması da önemli değiL. Onemli olan, sorunun 
m�liyenin yüksek bürokratları tarafından muhafaza
kar bürokratlar tarafından tartışılır kıl ınması. Vurgu· 
Ianması gereken nokta burda. 

Türkiye'de vergi yasaları, vergi potansiyeli, söz 
konusu potansiyelin vergilendirilebilme oranı, vergi 
yükü, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı geçmişte ve 
günümüzde hep global rakamlar olarak tartışıldı. Suç, 
gene Maliye Bakanlığında. Araştırmaya, değerlendir
meye, verilendirmeye imkan tanımayan bir yapı için· 
deki bakanlık, söz konusu konulardaki araştırma im
kanlarına baştan ortadan kaldırmıştır. 

Vergi sisteminin genel düzenlenmesi 1950 yılla
rında gerçekleştirildi. Sonraki değişiklikler, düzenli 
veri toplamayı, ve serileri engelleyici ve karıştırıcı ni
telikte değiL. Yaklaşık 27 yıllık bir geçmişe karşılık, 
en azından bu 27 yıllık dönemi düzenli bir biçimde 
değerlendirmeye imkan tanıyacak düzenli bilgiler yok 
ortada. Maliye bürokrasisinin pratikten bilgisi, mevcut 
verilerle somuta indirgenmedikçe yetersiz. 

TÜRKIYE'DE VERGIYI KIM ÖDÜYOR? 

Çalışma bakanının bütçe görüşmeleri sonrasında 
senatoda açıkladığına göre, sigortalı işçi sayısı 2 mil· 
yon 800 bini geçmiştir. Genel, katma bütçeler ile ma
halli idarelerde çalışan kamu görevlilerinin sayısı ise 
1976 tahminlerine göre 1 . 3  milyon olarak saptanmak· 
ta. Maaş ve ücret geliri elde eden ve stopaja tabi olan 
bu vergi yükümlülerinin sayısı 4.1 milyon'u bulmakta· 
dır. Vergi sistemi içinde en istikrarlı vergi olar'\J< gelir 
vergisi gösterilir. Vergi gelirleri içinde geliri vergisinin 
payı yüzde 4S'j bulur. Toplam kamu gelirleri içinde 

ise gelir vergisinin payı yüzde 34 civarındadır. 1977 
yılı gelir bütçesinde yer alan vergiler, 220 milyar lira
lık genel kamu gelirlerinin yüzde 40'ının gelirler üze
rinden alınacağını o�aya koymaktadır. 

Maliye müfettişieri derneğinin düzenlediği semi· 
nere sunulan tebliğler bir noktayı açıkça ortaya koy· 
du. Geçmişte maliye dışındaki araştırmacıların kısıtlı 
verilerle belirledikleri bir konu: Türkiye'de gelir ver· 
gisinin üçte ikisini ücretliler ve maaşıılar ödemekte. 
Seminere katılan eski maliye müfettişIerinden Müez· 
zinoğlu ve Yuluğ bu konuyu açıkça ortaya koydular. 
Onların verilerine göre Türkiye'de gelir vergisinin yüz· 
de 68'ini çalnanlar ödemektedir. Bir başka nokta da
ha var: Mali Denge Vergisi. 1977 bütçe tahminlerine 
göre hasılatı 7 milyarı aşacak olan bu verginin önemli 
bir kısmını da çalışanlar ödüyor. 

TORK E'DE GELIR VERGISININ Oç
TE IKISINI OCRETULER VE MAAŞU· 
LAR öDOYOR. 1 977 YLU TAHMINLE
RINE GÖRE HASı LATı 7 MILYARı A· 
ŞACAK MALI DENGE VERGISININ Ö
NEMLI BIR BöLOMO DE YINE çAIJ· 
ŞANLAR TARAFINDAN öDENECEK. 
1977 BOTÇESININ GELIR VERGISI 
TAHMINI 62 MILYAR. BUNUN 44 MIL
YARıNı OCRETLlLER VE MAAŞUI.AR 
öDEYECEK. 

1977 bütçesinin gelir vergisi tahmini 62 milyar. 
Bunun 4 milyarını ücretliler ve maaşlılar ödeyecek. 
Konsolide kamu gelirlerinin yüzde 20'sini oluştur
maktadır bu oran. 

Seminere sunduğu tebliğinde, Müezzinoğlu bu 
konuyu şöylece değerlendiriyor: T oplam gelir vergisi
nin yüzde 70'ini bulduğu tahmin edilen bu grubun 
vergi yükü, tüm rezervlerin değerlendirilmemesine kar· 
şın gelir vergisini, vergi sistemimiz içinde en istikrarlı 
hasılat sağlayan kaynak haline getirmiştir. 

30 MILYARlıK KAÇAK 

Gelir vergisinin 1977 yılı hasılatının 62 milyar'a 
ulaşması beklenmektedir. Bu tahsilat, tahminidir. Oy
sa bir de çeşitli mııanıklar, ist isnalar ve vt'rgi yasala· 
rındaki boşluklardan doğan kayıplar var. Muanık ve 
istisnaların yarattığı vergi kaybına değinmeden, teb
liğde yer alan verilere göre; incelenen beyannameler
den çıkartılan kaba bir tahmin yer almaktil. Bu tahmi· 
ne göre; gelir ve kurumlar vergilerinde yasa boşlukla· 
rından yararlanılarak kaçırılan gelir ve kurumlar vergi
si miktarı açısından,tahsilatın yüzde 40'1 oranında bir 

. kayıp söz konusu. 1977 yılı gelir ve kurumlar vergisi 
toplam tahsilat tahmininin 70 milyar lirayı bulacağı 
düşünülürse, yasa boşluklarından yararlanılarak kaçırı· 
lan vergi miktarının 30 milyar lirayı bulaqğı kuşku
suz söylenebilir. 

Ote yandan istisna ve muanıklar nedeni ile devle· 
tin ulradığı vergi kaybı 1976 yılı verileri ile 17 milyar 
olarak tebliğdeı saptanmakta. Bu gelir kaybının tümü
nün teşvik önlemlerinin uygulanmasından kaynaklan· 
dığı anlaşılıyor. Söz konusu kayıp, 1976 yılı devlet 
gelirleri tahmininin yüzde 1 3.5'unu oluşturuyor. 

Gelir vergisinden sonra vergi sistemimiz içinde en 
istikrarlı gelir kaynağı, kurumlar vergisi. Bu eğilimin 
sürmesi için kurumlar vergisinde vergiden kaçınıııa 
yollarının tıkanması gerekmektedir. Vergiden kaçın
manın önlenebilmesi içinse, dağıtılmayan kurum ka· 
zancı yolunun kapatılması gerekiyor. 

Tebliğin ortaya koyduğu bu veriler "Vergi Yil· 
künün" kimlerin üzerinde olduğunu açıkça ortaya ko· 
yuyor. Giderek süreklilik kazanan ennasyon, ilcret ve 

maaşııların daha yüksek oranlarda vergilendirilmeleri· 

ne neden olmaktadır. Katsayı artırımı ya da toplu iş 

sözleşmeleri ile sağlanan nominal ücret artışları, çalı· 

şanların, artan oranh tarife ve kaynakta kesintiye tabi 

olmaları nedeniyle vergiden kaçınmalarını önlediği 
gibi, giderek daha ağır bir vergi yükü altına girmeleri· 
ne neden olmaktadır. Son yıllarda gelir vergisi hasdil

tında görülen hızlı artış eğilimi tam anıilmı ile enfln-
yonun, gelir vergisi yasası ile birlikte ortaya çıkardığı 

bir gelişmedir. Kamu görevlilerinin maaşlarını arttıran 
her bir katsayının yüzde 42'si geriye, huineye gelir 
olarak dönmektedir. Bu nedenle alt gelir gruplarındil 
bulunan kamu görevlilerinin nominal gelir seviyesi art
tırıldıkça gelir vergisinin hasılatı artmaktadır. 

TARIM 290 MILYON VERGI ÖDÜYOR 

Türkiye'de tarımın vergilendirilmesi konusu i. plan 
çalışmalarından bu yana tabu haline gelmiştir. Doku· 
nulmaz, üzerinde konuşulmaz. Yalnız son z.ımanları:b 
büyük sermaye tarımın vergilendirilmesi konusunda ıS. 
rarlı görünüyor. 1974 yılında GSMH içinde tarım ve 
sanayi sektörlerinin payı i lk kez birbirine eşitlendi. 
Ya da tarımın payı nisbi önemini yitirirken, sanayiin 
payı arttı. Payı gerçekte artan sektÖf ise, hizmetler. 

1976 yılı verilerine gÖfe tarım kesiminin milli gelire 
içindeki payı 167 milyarı bulmuştur. Buna karşılık 
tarım kesiminin ödediği gelir vergisi 290 milyon lir .. 
civarındadır. Tebliğinde kesimler �rnı vergi yükü s0-
rununu vurgulaYiln Mustafa Yu lu!, tarım kesiminde 
toplam tarım gelirinin yüzde 1 2.3'ünün, lMım kesi· 
mindeki nüfusun binde S'jni" eline geçtiAini, 1973 ae· 
lir dağılımı araştırmasınil dilYilniU'3k OruYil koymak· 
tadır. Söz konusu binde S nüfusun yıllık geliri 200 bin 
liranın üzerindedir. Bu gelir grubunun tarım kesimi 
milli gelirinin 21.7 milYilr liralık kısmına el koyduju 
anlaşılmaktadır. Tarım kesiminde ödenen tüm YerJi· 
nin bu gelir grubu tarafındiın ödendiğini varsaymımız 
halinde, yaklaşık 22 milyar lirillık gelir elde eden bu 
grubun ödediği vergi 290 milyon lirayı geçmemekte-
dir. Bu da oran olarak yüzde 3.9 civarındadır. 

Global rakamlara dayanılarak derlenen veriler b· 
rım kesimindeki vergi rezervini ortaya koymaktadır. 
i. Plan çalışmaları sırasında tarımdan 1.S mily .. liril' 
iık vergi tahmini karşısında, plan t�slağı z.ımanın baş·e 
bakanı tarafından reddedilmişti. Günümüzde tarım ke· 
simindeki rezervi tahmin etmek ise olanaksızdır. 

Tarım kesiminde, nüfusun bindc S'j tarım gelirinin 
yüzde 12.3'ünü elde edip buna karşılık, yüzde 3.9 ora· 
nında vergi verdiği ·iyimser tahmin�- kabul edilirken, 
bir başka ilginç nokta Yuluğ'un tebliğinde vurguliln
maktadır. "Tarım kesiminde hane halkı gelirlerine ha
ne halkındaki çalışanların tümünün kaıkıda bulunma-

sı, bu kesimde hanelerin diger kesimlere göre daha ge· 
n,ş olması, ortdlama geliri diişürerek vergi yükünü di
ğer kesimlere göre yükselten unsur olmakudır." Ott' 
yandan tarım kesiminde üretilen m,ıl ve hizmet çeşit· 
!{'ri diAcr kcsimlere �öre d.ıhJ azdır. Bu dJ, St'ı...ıörck' 
�cçiııılik üret im,  kiiçük işletme y.ıpılarınııı enflasyuıı· 
daıı <1.11101 şiddt'tle otkilelll1lcsine neden uln1.lı...1 •• dır. 

Maliye Teftiş Kurulu, kuruluşundan bu yana, yana, 
Bakanlığına ve diğer bakanlıklara üst düzeyde 

yetişti""iştir. Böylesine önemli ve 
görevi üstlenen kurulun günümüzdeki işlerişlerişler

Bıkanlığı teşkilatına bakıldığında çok tar· 
görünmektedir. Maliye Bakanlığı, büyükçe bir 

durumuna gelmiştir. 40 bin personel ile 
bakanlık, ha.sbelkader hazırlanan bütçeler ve 

toplanan vergiler vergiler ver dışında, maliye ve 
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Kamuoyundan uzak durmayı yeğleyen kurulun 
günlerde düzenlediği seminer, geç de olsa 

atlarının kamu oyu ile birlikte tartışma· 
çok konunun olduğunu gösterdi. 
Vergi Yükü" Maliye Müfettişieri Der

düzenlediği tartışmalı seminerin konusu. Ko
geçmişte çokça tartışıldı. Gören göz
ortaya çıkan gerçekleri içeriyor vergi 

yılında konuyu yeniden tartışılır hale ge· ge· 
açısından önemli değiL. Onemli olan Onemli olan 
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Yaklaşık 27 yıllık bir geçmişe karşılık, 
27 yıllık dönemi düzenli bir biçimde 

imkan tanıyacak düzenli bilgiler yok 
bürokrasisinin pratikten bilgisi, mevcut 
indirgenmedikçe yetersiz. 

TÜRKIYE'DE VERGIYI KIM ÖDÜYOR? 

bakanının bütçe görüşmeleri sonrasında 
açıkladığına göre, sigortalı işçi sayısı 2 mil· 

geçmiştir. Genel, katma bütçeler ile ma
çalışan kamu görevlilerinin sayısı ise 

tahminlerine göre 1 . 3  milyon olarak saptanmak· 
ücret geliri elde eden ve stopaja tabi olan 

yükümlülerinin sayısı 4 1 milyon'u bulmakta· 

TORK E'DE GELIR VERGISININ Oç
TE IKISINI OCRETULER VE MAAŞU· 
LAR öDOYOR. 1 977 YLU TAHMINLE
RINE GÖRE HASı LATı 7 MILYARı A· 
ŞACAK MALI DENGE VERGISININ Ö
NEMLI BIR BöLOMO DE YINE çAIJ· 
ŞANLAR TARAFINDAN öDENECEK. 
1977 BOTÇESININ GELIR VERGISI 
TAHMINI 62 MILYAR. BUNUN 44 MIL
YARıNı OCRETLlLER VE MAAŞUI.AR 
öDEYECEK. 

1977 bütçesinin gelir vergisi tahmini 62 milyar. 
Bunun 4 milyarını ücretliler ve maaşlılar ödeyecek. ödeyecek. 
Konsolide kamu gelirlerinin yüzde 20'sini gelirlerinin yüzde 20'sini oluştur
maktadır bu oran. 

Seminere sunduğu tebliğinde, Müezzinoğlu Müezzinoğlu bu bu 
konuyu şöylece konuyu şöylece değerlendiriyor: T oplam gelir vergisivergisi
nin nin yüzde 70'ini bulduğu tahmin edilen bu grubun grubun 
vergi vergi yükü, tüm rezervlerin değerlendirilmemesine kar· kar· 
şın şın gelir vergisini, vergi sistemimiz içinde en en istikrarlı istikrarlı 
hasılat hasılat sağlayan sağlayan kaynak kaynak haline getirmiştir. getirmiştir. 

30 MILYARlıK KAÇAK 

Gelir Gelir vergisinin gisinin 1977 1977 yılı hasılatının yılı hasılatının 62 62 milymilyar'a ar'a 
ulaşması beklenmektedir. Bu tahsilat, tahminidir. OyOy
sa bir de çeşitli mııanıklar, ist isnalar ve vt'rgi yasala· yasala· 
rındaki boşluklardan doğan kayıplar var. Muanık ve ve 
istisnaların yarattığı vergi kaybına değinmeden, tebteb
liğde yer alan verilere göre; incelenen beyannamelerbeyannameler
den çıkartılan kaba bir tahmin yer almaktil. Bu tahmi· tahmi· 
ne göre; gelir ve kurumlar vergilerinde yasa boşlukla· · 
rından yararlanılarak kaçırılan gelir ve kurumlar vergivergi
si miktarı açısından,tahsilatın yüzde 40'1 oranında bir bir 

. kayıp söz konusu. 1977 yılı gelir ve kurumlar vergisi vergisi 
toplam tahsilat tahmininin 70 milyar lirayı bulacağı bulacağı 
düşünülürse, yasa boşluklarından yararlanılarak kaçırı· kaçırı· 
lan vergi miktarının 30 milyar lirayı lirayı lir bulaqğı kuşkukuşku
suz söylenebilir. 

Ote yandan istisna ve muanıklar nedeni ile devle· devle· 
tin ulradığı vergi kaybı 1976 yılı verileri ile 17 milyar 17 milyar 
olarak tebliğdeı saptanmakta. Bu gelir kaybının tümükaybının tümü
nün teşvik önlemlerinin uygulanmasından kaynaklan· uygulanmasından kaynaklan· 
dığı anlaşılıyor. Söz konusu kayıp, 1976 yılı devlet 
gelirleri tahmininin yüzde 1 3.5'unu oluşturuyor. 

Gelir vergisinden vergisinden ver sonra vergi sistemimiz içinde sonra vergi sistemimiz içinde en 
istikrarlı gelir kaynağı, kurumlar vergisi. Bu eğilimin eğilimin 
sürmesi için kurumlar vergisinde vergisinde ver vergiden kaçınıııa 
yollarının tıkanması gerekmektedir. Vergiden kaçın
manın önlenebilmesi içinse, dağıtılmayan kurum ka· · 
zancı yolunun kapatılması gerekiyor. 

rarlı rarlı görünüyor. 1974 
sanayi sanayi sektörlerinin payı 
Ya Ya da da tarımın tarımın payı payı nisbi önemini nisbi önemini 
payı arttı. Payı gerçekte 

1976 yılı verilerine 
içindeki payı 167 milyarı 
tarım tarım kesiminin kesiminin ödediği ödediği 
civarındadır. Tebliğinde civarındadır. Tebliğinde 
rununu vurgulaYiln rununu vurgulaYiln Mustafa 
toplam toplam tarım gelirinin 
mindeki nüfusun binde 
lir dağılımı araştırmasınil 
tadır. Söz konusu binde 
liranın üzerindedir. Bu 
milli milli gelirinin gelirinin 21.7 21.7 milYilr milYilr 
anlaşılmanlaşılmaktadır. Tarım kesiminde ödenen 
nin nin bu gelir grubu tarafındiın 
halinde, halinde, yaklaşık 22 
grubun grubun ödediği vergi 
dir. dir. Bu Bu da da oran oran olarak olarak 

Global rakamlara 
rım kesimindeki vergi 
i. Plan çalışmaları sırasında 
iık vergi tahmini karşısında, 
bakanı tarafından redded
simindeki rezervi tahmin 

Tarım kesiminde, nüfusun 
yüzde yüzde 12.3'ünü elde edip edip 
nında nında vergi verdiği ·iyimser 
bir bir başka ilginç nokta 
maktadır. maktadır. "Tarım kesiminde 
ne ne halkındaki çalışanların çalışanların 

sı, sı, bu kesimde hanelerin 
n,ş n,ş olması, ortdlama geliri 
ğer ğer kesimlere göre yükselten 
yandan tarım kesimin



LAVLI K ,  CALISAN LARA VÜ K 

KAMUNUN DIGER GELIR KA YNAKLAıuNıN 
YÜKÜ DE ÇAUŞANLARIN SıRTıNDA 

Toplam kamu gelirlerinin son yıllarda. izlediği ge
lişme bir başka önemli noktayı daha açığa çıkartıyor. 
Toplam kamu gelirleri içinde reel kaynakların payı gi
derek ;;ı..ulmaktadır. Vergi gelirlerinin payı giderek 
düşme eğilimi içindedir. Buna karşılık iç borçlanma 
artmaktadır. 1977 yılı bütçesinde yer alan verilerle iç 
istikraz 19.5 milyar olarak tahmin edilmektedir. Ka
mu harcamaları"ı" giderek reel kaynaklardan uzaklaş
ması sonucu, bu kaynaklardan elde edilen fonlar enf· 
lasyonun hızlanmasına neden olmaktadır. Enflasyon' 
un maliyetini ise tümüyle çalışanlar ödemektedir. e Planlı döneme girdiğimiz tarihten bu yana toplam 
vergi yükünde ancak yüzde 6.8 oranında bir artış sağ
lanabilmiştir. Yıl ortalaması olarak alındığında binde 
S'lik bir artış düşmektedir. 1967 yılında toplam kamu 
gelirlerinin yüzde 2'sini oluşturan iç borçlanma 1977 
yılı bütçesinde yüzde S.4'e ulaşmıştır. Iç istikrazların 
vergi yerine giderek daha çok ikame edilmesine karşın 
bütçelerin finansmanında hazine imkanları giderek da-

l yoğun olarak kullanılmaya başlanan bir kaynak 
olarak ortaya çıkmaktadır. Mevsimlik ihtiyaçlar için 
bir kaynak olarak düşünülen hazine kanalıyla merkez 
bankası finansmanı, giderek hazinenin sürekli kaynak
ları arasına girmiştir. 

Öte yandilll Klrlerin finansmanı nedeniyle girişi
len borçlanmaların ve bu kuruluşların işletme açıkıa:
rından doğan urarların hazine tarafından yüklenilme
si sonucu doğan yükler de net olarak çalışanların sır
tına yüklenmektedir. işletme açıklarını kapatmak için 
başvurulan fiyat ayarlamaları ile çalışanlar bu yükü 
karşılamaktadır. 

VERGIDEN BEKLENEN 

Teorik olarak vergileme çabalarından gelir dağılı
mını etkileme, kaynak yaratma ve stratejik sektörleri 
özendirmeye yön vermesi beklenir. Türkiye'de vergi 
sistemi yapısı itibariyle bu özelliklerini kaybetmiştir. 
Gelir dağılımını düzeltmek �öyle dursun giderek dağı
lımın daha bozulmasında etken bir unsur haline gel
miştir. Stratejik sektörleri özendirme çabası yoktur. 
Giderek yaygınlaşan teşvik önlemleri, devlet gelirleri
nin net kaybına yol açmaktadır. 

Maliye Müfetti�lerj Derneğinin düzenlediği 5emine-

re sunduğu tebliğinde bu sorunları Yuluğ.şöYlece de
ğerlendirmektedir: Aslında Türkiye'de herhangi .bir 
"gelir" politikasının var olduğu söylenemez. Hükü
metler, gelirlerin vergi politikası ile değerlendirilmesi 
şöyle dursun, ücretler arasında bile denge sağlayabil
mekten uzak görünmektedir. .. Taban fiyatları türün
den uygulamalar da temel dengesizlikler nedeniyle ge
lir dağılımını iyileştirid bir etki yapmamaktadır. 

Türkiye'de vergi sistemi ve uygulaması, vergi yükü
nün çok adaletsiz dağılımına yol açmaktadır. Bu geli
şim de gelir dağılımının giderek adaletsizleşmesine 
yol açmaktadır. Bu adaletsiz vergi yükü bir yanda va
sıtasız vergilerin yapısından ve uygulanmasından kay
naklanırken, öte yandan da dolaylı vergilerden ileri 
gelmektedir. Vergi sisteminin azalan oranlı yapısı so
nucu yüksek gelirlilerden daha düşük 

'
oranda düşük ge

lirlilerden daha yüksek oranda vergi alma şeklinde uy
gulamaya yansıyan gelişme, gelir dağılımını eşitsizliği 
azaltıcı yönde etkileyemediği gibi, biraz daha denge
sizleştirmektedir. 

Kaynak yaratma fonksiyonu ise en açık biçimde 
1977 yılı bütçesi ile ortaya konabilir. 1977 yılı bütçe- , 
si bir fonlar bütçesi niteliğinde. Bütçe kanununun son 
maddesi yıl içinde uygulanmayacak kanun hükümleri
ni içerir. Uygulanmayacak yasa hükümlerinden 1977 
yılı içinde beklenen fonlar 10 milyarı aşmaktıdır. Bu 
fonlar da bütçe gelirleri arasında görülmektedir. Öte 

VERGI SISTEMININ YAPıSı, VERGI 
YOKONON ÇAlıŞANLARıN SıRTıNDA 
OLMASıNı ISTIYOR. BU, AÇIK OLA· 
RAK SöYLENDı' SANAYI ODALARı· 
NIN TEMSILCISI, "ÇALIŞTIRDlCIMIZ 
EMEKÇILERDEN KESTICIMIZ VERGI· 
LERI ÖDÜYORUZ" DIYOR. SISTEMIN 
TANIDlcı MUAFLIKLARıN VE TEŞVIK 
öNLEMLERININ KARŞILICINI HAZINE 
öDüYOR. HAZINE ISE YOKO ÇAlı· 
ŞANLARıN SıRTıNA VERIYOR. 

yandan iç istikraz bütçe içinde yüzde S'lik bir pay 
oluşturmaktadır. Vergi gelirlerinin yarattığı fonlar ise 
ka'!lunun cari harcamalarını ancak karşılamaktadır. 

Bu durumda her yıl hızlı or.ınlard� büyüme gösteren 
kamu gelirleri bir yandan enflasyonun çalışanların 
ödedikleri .vergilerde yarattığı fiktif artıılardMl etkile
nirken, öte yandan özel fonlardan elde edilen, nitelili 
tartışmalı kaynaklardan beslenmektedir. Yatırımların 
finansmanı konusunda 1977 yılı bütçesinde yer alan 
25 milyar liralık dış kaynak gereksinimi ise kaynak 
yaratamayan gelir bütçelerinin durumunu açıkça or
taya koymaktadır. 

SisTEMIN YAPıSı 

Twkiye'de vergi sisteminin günümüz ekonomik ya
pısı içinde geneldeki görünümden farklı olması bekle
nemez. lşleyiş de bu yönde. Ekonominin genel işleyi
şinden farklılık .beklemek hatalı. Yıllardır tam bir hi
mayeci politika ile geliştirilen sanayi, ödediği vergiyi 
yeterli buluyor. Tarım kesimi 167 milyar liralık gelir 
payına karşılık ödenen vergi 290 milyon. Onlar da 
ödedikleri vergiyi yeterli buluyor. Hizmetler kesimi 
GSMH içinde en büyük payı;,.alıyor. Ödedili vergi di
ğer kesimlerle kıyas kabul etmiyor. 

Durumu saptayacak Maliye Bakanlıjı, arna onun 
da niyeti yok. Her şeyden önce durum saptamasını 
yapabilecek ölçekte veri sahibi değiL. Seminere katı
lan konuşmacıların söylediği gibi; Maliye Bakanlılı
nın merkez gelirler örgütü bir bUyük vergi dairesi ol
maktan öte geçememiş. . 

Sistemin yapısı vergi yükünün çalışanlar üzerinde 
olmasını istiyor. Bu açık olarak söylendi. Seminere 
katılan Sanayi Odalarının temsilcisi, "calıştırdığımız 
emekçilerden kestiğimiz vergileri ödüyoruz" dedi. Bu 
önemli. Sistemin tanıdığı muaf1lklar ve teşvik önlem
leri karşılığını hazine ödüyor. Çalışanların sırtından 
ödeniyor. 

Sistem içinde vergi yükünün çalışanlar dışında 
ödenmesini beklemek;iyimserlik. 

Başta da söylendi. Konu önemli değiL. Biliniyor. 
Sistemin yapısı bunu kaba rakamlarla açığa çıkartrna
da yartımcı oluyor. Onemli olan taraf konunun tartı
şılması. Tartışmaya katılanlar. Tartışmaya olanak sağ
layanlar. Geçmişin tecrübeleri öncelikle Maliye'nin 
yüksek bürokratlarının bu konuları tartışılır kılması 
gereğini ortaya koyuyor. Ama şartlı; daha geniş kitle
lerle birlikte, 

KA YNAKLAıuNıN 
ÇAUŞANLARIN SıRTıNDA 

son yıllarda. izlediği ge
daha açığa daha açığa çıkartıyor. çıkartıyor. 

reel kaynakların payı gi
gelirlerinin payı giderek 

karşılık iç borçlanma 
bütçesinde yer alan verilerle iç 

tahmin edilmektedir. Ka
kaynaklardan uzaklaş
elde edilen fonlar enf· 

neden olmaktadır. Enflasyon' 
anlar ödemektedir. 

tarihten bu yana toplam 
oranında bir artış sağ

olarak alındığında binde 
yılında toplam kamu 

oluşturan iç borçlanma 1977 
ulaşmıştır. Iç istikrazların 

çok ikame edilmesine karşın 
imkanları giderek da-
başlanan bir kaynak 

Mevsimlik ihtiyaçlar için 
hazine kanalıyla merkez 

hazinenin sürekli kaynak

finansmanı nedeniyle girişi
kuruluşların işletme açıkıa:

tarafından yüklenilme
olarak çalışanların sır

açıklarını kapatmak için 
ile ile çalışanlar çalışanlar bu bu yükü yükü 

EKLENEN 

çabalarından çabalarından gelir gelir dağılıdağılı
ve stratejik sektörleri 

beklenir. Türkiye'de vergi 
özelliklerini kaybetmiştir. 

dursun giderek dağı
bir unsur haline gel

Stratejik sektörleri özendirme çabası yoktur. 

re re sunduğu tebliğinde bu sorunları Yuluğ.şöYYlece dede
ğerlendirmekteğerlendirmektedir: Aslında Türkiye'de herhangi .bir .bir 
"gelir" "gelir" politikasının var olduğu söylenemez. Hüküsöylenemez. Hükü
metler, metler, gelirlerin vergi politikası ile değerlendirilmesi değerlendirilmesi 
şöyle dursun, şöyle dursun, ücretler arasında bile denge sağlayabilsağlayabil
mekten mekten uzak görünmektedir. .. Taban fiyatları türüntürün
den den uygulamalar da temel dengesizlikler nedeniyle gege
lir lir dağılımını iyileştirid bir etki yapmamaktadır. yapmamaktadır. 

Türkiye'de vergi sistemi ve uygulaması, vergi yüküyükü
nün nün çok adaletsiz dağılımına yol açmaktadır. Bu geligeli
şim şim de gelir dağılımının giderek adaletsizleşmesine adaletsizleşmesine 
yol yol açmaktadır. Bu adaletsiz vergi yükü bir yanda vava
sıtasız vergilerin yapısından ve uygulanmasından kaykay
naklanırken, öte yandan da dolaylı vergilerden ileri 
gelmektedir. Vergi sisteminin azalan oranlı yapısı soso
nucu yüksek gelirlilerden daha düşük 

'
oranda düşük gege

lirlilerden daha yüksek oranda vergi alma şeklinde uyuy
gulamaya yansıyan gelişme, gelir dağılımını eşitsizliği eşitsizliği 
azaltıcı yönde etkileyemediği gibi, biraz daha dengedenge
sizleştirmektedir. 

Kaynak yaratma fonksiyonu ise en açık biçimde açık biçimde 
1977 yılı bütçesi ile ortaya konabilir. 1977 yılı bütçe-bütçe- , 
si bir fonlar bütçesi niteliğinde. Bütçe kanununun son son 
maddesi yıl içinde uygulanmayacak kanun hükümlerihükümleri
ni içerir. Uygulanmayacak yasa hükümlerinden 1977 1977 
yılı içinde beklenen fonlar 10 milyarı aşmaktıdır. Bu Bu 
fonlar fonlar da da bütçe bütçe gelirleri gelirleri arasında arasında görülmektedir. görülmektedir. Öte Öte 

VERGI SISTEMININ YAPıSı, VERGI 
YOKONON YOKONON ÇAlıŞANLARıN SıRTıNDA SıRTıNDA 
OLMASıNı OLMASıNı ISTIYOR. BU, AÇIK OLA· OLA· 
RAK RAK SöYLENDı' SANAYI ODALARı· ODALARı· 
NIN NIN TEMSILCISI, "ÇALIŞTIRDlCIMIZ IZ 
EMEKÇILERDEN EMEKÇILERDEN KESTICIMIZ VERGI· VERGI· 
LERI LERI ÖDÜYORUZ" ÖDÜYORUZ" DIYOR. SISTEMIN SISTEMIN 
TANIDlcı TANIDlcı MUAFLIKLARıN VE TEŞVIK TEŞVIK 
öNLEMLERININ öNLEMLERININ KARŞILICINI HAZINE HAZINE 
öDüYOR. öDüYOR. HAZINE ISE YOKO ÇAlı· ÇAlı· 
ŞANLARıN SıRTıNA ŞANLARıN SıRTıNA VERIYOR. VERIYOR. 

Bu durumda her yıl hızlı or.ınlard� büyüme 
kamu kamu gelirleri gelirleri bir bir yandan enflasyonun 
ödedikleri ödedikleri .vergilerde .vergilerde yarattığı yarattığı fiktif artıılardMl artıılardMl 
nirken, öte yandan özel fonlardan elde edilen, 
tartışmalı kaynaklardan beslenmektedir. 
finansmanı konusunda 1977 yılı bütçesinde 
25 milyar liralık dış kaynak gereksinimi 
yaratamayan gelir yaratamayan gelir bütçelerinin bütçelerinin durumunu durumunu 
taya taya koymaktadır. koymaktadır. 

SisTEMIN YAPıSı 

Twkiye'de vergi sisteminin günümüz 
pısı içinde geneldeki görünümden fark
nemez. lşleyiş de bu yönde. Ekonominin 
şinden şinden farklılık .beklemek hatalı. Yıllardır 
mayeci mayeci politika ile geliştirilen sanayi, ödediği 
yeterli buluyor. Tarım kesimi 167 milyar 
payına karşılık ödenen vergi 290 milyon. 
ödedikleri vergiyi yeterli buluyor. Hizmetler 
GSMH GSMH içiiçinde nde en en büyük büyük payı;,.alıyor. payı;,.alıyor. Ödedili Ödedili 
ğer kesimlerle kıyas kabul etmiyor. 

Durumu Durumu saptayacak saptayacak Maliye Maliye BakanlBakanl
da da niyeti yok. Her şeyden önce durum 
yapabilecek ölçekte veri sahibi değiL. 
lan konuşmacıların söylediği gibi; Maliye 
nın merkez gelirler örgütü bir bUyük vergi 
maktan öte geçememiş. . 

Sistemin yapısı vergi yükünün çalışanlar 
olmasını istiyor. Bu açık olarak söylendi. 
katılan Sanayi Odalarının temsilcisi, "cal
emekçilerden kestiğimiz vergileri ödüyoruz" 
önemli. Sistemin tanıdığı muaf1lklar ve 
leri karşılığını hazine ödüyor. Çalışanların 
ödeniyor. 

Sistem içinde vergi yükünün çalışanlar 
ödenmesini beklemek;iyimserlik. 

Başta da söylendi. Konu önemli değiL. 
Sistemin yapısı bunu kaba rakamlarla açığa 
da yartımcı oluyor. Onemli olan taraf 
şılması. Tartışmaya katılanlar. Tartışmaya 
layanlar. Geçmişin tecrübeleri öncelikle 



Bundan bir ay kadar önce Ankara sokaklarını yeni bir afiş kirletmeye 
başladı. "Mühendis ve Mimar Odalarını Kızıl Işgalden Kurtaracağız" diyordu 
bu afişte. Afiş ülkü·T ek denen faşisı örgüt tarafından hazırlanmış, ülkü 
Ocakıl bozkurtlar tarafından da asıımıştı. 

Mühendis ve Mimar Odalarındalv1C taraftarlarının, hele hele ülkü-Tek 'Ii 
faşistlerin gücünü bilenler bu afişin anlamını.kavramakta gecikmediler. Yıllar· 
dır Odalarda bozguna uğratılan bu grup, MC iktidarının sağladığı olanaklardan 
yararlanarak ve polisle işbirliği yaparak Oda Genel Kurullarına silahlı saldırılar 
düzenleme çabası içindeydiler. 

Nitekim geride bıraktığımız haftalarda Orman Mühendisleri Odası ve Zi
raat Mühendisleri Odası Kongreleri faşist sürülerin saldırısına uğradı. Ancak 
Yldırılu bu kongrelerle başlamıyordu. Daha önce Inşaat Mühendisleri Odası 
ElulA temsilciliği seçimleri sırasında faşistler bir ilericiyi bıçaklaml�lardl. Ay
nı Odanın Adma temsilciliği Genel Kurulunda olaylar çıkarmış ve Odaların 
ortak lok�ini işgal etmişlerdi. Ziraat Mühendisleri Odası Urfa Temsilciliği se
çimlerinde de polislerle işbirliği yaparak ileriei-demokrat unsurlara saldırmak
tan geri kalmamışlardı_ 

Ancak tüm bu baskıların sonu faşistler için hüsran oldu. Güçlü oldukla
rını sandıkları Adana ilinde son bir gövde gösterisi yapmaya çabaladılar. Maki
ne Mühendisleri Odası Adana Şubesi kongresinde tüm güçlerini ve tüm olanak
larını seferber ettiler. Iıericileri işten atmakla, dövmekle tehdit'ettiler. Eli si
lahlı beslemeleri kongre salonu kapısında bekleterek içerdeki demokrat, dev
rimci güçleri sindirmeye çalıştılar. Sonuç gene hüsran oldu ve faşist sürü arka
sına baka baka kongreyi terketmek zorunda kaldı. 

Ilerici demokrat güçleri Odalardan söküp atmak gibi bir iddia ile ortaya 
çıkan bu çetenin yapabileceği tek bir şey kalmıştı. Polisle işbirliği yaparak 
kongrelere saldırmak ve kongreleri yaptırmamak. Planlarını ıık önce Ziraat, 
daha sonra da Orman Mühendisleri kongresinde uygulamaya çalıştılar. Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı Orhan Akbulut'un belirttiği gibi herkesin gözü 
önünde polise "her olanağı sağlayacaksınız" emri verilmişti. Bu garantiyi alan 
faşist bozkurtlar kongrelere saldırmaya başladılar. 

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulunun yapıldığı Makine Mühendis
leri Odası Konferans Salonu önünde biriken bozkurt sürüsünün polisten bazı 
talepleri oldu. Salon içinde bulunan Yönetim Kurulunu ve onun görevli kıldı· 
ğı Ziraat Mühendislerinin dışarı çıkarılması gibi. Bu talebi emir sayan polis 
içerdeki görevlileri ve Yönetim Kurulunu hemen dışarı çıkardı. 

MC yanlılarının salona yerleşmelerini, ilericilerin salonun dışında kalma
larını sağladı. Dışardan masa getiren MC savunucusu bir avuç Ziraat Mühendi
si polis himayesinde, Yönetim Kurulunun yapması gerekeni yapmaya başladı. 
Yani'delegelere delege kartı dağıtıldı. Bu kartları faşistlerin daha önce hazırla
mış olduklarını söylemek gereksiz. Sonuçta hiç bir yasal geçerliliği olmayan 
bir kongre yapıldı. Oda Yönetim Kurulunun ve ilerici unsurların dışarda bıra· 
kıldığı bir kongre. faşistler kendileri söyleyip kendileri dinlediler. 

Oda. Yönetim Kurulu kongreyi erteledi. Bir hafta sonra yapılan ve ya�al 
geçerlije sahip olar\, bu kongre ilericiler tarafından kazanıldı. 

Orman Mühendisleri Odası kongresinde faşistler daha da saldırgan laştı
lar. Acizlikleri saldırganlıklarının tek nedeniydi. Kongre sabahı delegelerden 
önce Makine Mühendisleri Odası Konferans Salonuna gelen Ülkü Ocaklı boz
kurtlar silah tehdidiyle içerdeki Yönetim Kurulu üyelerini ve görevlileri dışarı 
çıkardılar. Saldırganlıkıarı yağrnaCllığa dönüştü. Makine Mühendisleri Odası
nın kapılarını kırarak teksir makineıerini, amplifikatörü. hesap makinelerini, 
radyoyu vb. gibi eşyaları yağmaladılar. Odayı tahrip ettiler. Oda mühürünü 
çaldıı .... 

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu polisten Kongrenin -yapıla
bilmesi için içerdeki saldırganların dışarı çıkarılmasını talep etti. Kongrenin 
yapılmasının Oda Yönetim Kurulunun sorumluluğunda olduğunu belirtti. Bu 
arada Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu odayı işgal ve tahrip eden, 
Oda personelini döven faşist çetenin dışarı çıkarılmasını istedi. Doğrudan 
doğruya Içişleri Bakanından emir alan polisler salonu boşalttırmadılar. Salo
nun ve binanın sahiplerini, yani Makine MUhendisleri Odası Yöneticilerini dört 
saat içeri sokmadılar. 

CARK .. .  
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faıistler, adına Kongre dedikleri bir toplantı yaptılv. 460 MC yanlısı 
bu toplantıda yeni Oda Yönetim Kurulunu seçtiklerini sandılar. Ve sonundı 
polis himayesinde Orman Mühendisleri Odasını işgal ettiler. Orman Mühendis
leii Yönetim Kurulu ertesi gün, kendi sorumluluğunda olan Kongreyi aynı 
yerde düzenledi. 6OO'ün üzerinde ilerici, yeni Yönetim Kurulunu belirledi. Or. 
man Mühendisleri Odanın faşist işgalcilerden kurtarılması için Savcılığa baı
vurdu. Bu başvurmanın sonuçsuz bırakıldığını eklerneye gerek yok. 

faşistlerin diğer Oda Kongrelerinde de benzeri saldırılar yapacaklarına 
kuşku duyulmuyor. MC iktidarının emriyle polisin onlara yardımcı olaa.ğına 
da. Ancak, Odalara da böylesine gözü dönmüş saldırıların yapılması bir niyeti 
daha açıkça gösteriyor. Onemli olan bunun ortaya çıkması. O da, MC'nin em
rindeki faşist çetelerin saldırılarını bundan böyle daha cüretli, daha kanlı bir 
biçimde sürdüreceği. Büyük burjuvazinin çıkarları böyle gerektiriyor. 
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çetenin yapabileceği tek bir şey kalmıştı. Polisle işbirliği yaparak 
saldırmak saldırmak ve kongreleri yaptırmamak. Planlarını ıık önce Ziraat, 

Orman Mühendisleri kongresinde uygulamaya çalıştılar. çalıştılar. Ziraat 
Odası Başkanı Orhan Akbulut'un belirttiği gibi herkesin gözü 
"her olanağı sağlayacasağlayacaksınız" emri verilmişti. Bu garantiyi alan 

bozkurtlar kongrelere saldırmaya başladılar. 
Mühendisleri Odası Genel Kurulunun yapıldığı Makine Mühendis

Konferans Salonu önünde biriken bozkurt sürüsünün polisten bazı 
Salon içinde bulunan Yönetim Kurulunu ve onun görevli kıldı· 

Mühendislerinin dışarı çıkarılması gibi. Bu talebi emir sayan polis 
lileri ve Yönetim Kurulunu hemen dışarı çıkardı. 

yanlılarının salona yerleşmelerini, ilericilerin salonun dışında kalma
Dışardan masa getiren MC savunucusu bir avuç Ziraat Mühendi

himayesinde, Yönetim Kurulunun yapması gerekeni yapmaya başladı. 
delege kartı dağıtıldı. Bu kartları faşistlerin daha önce hazırla
söylemek gereksiz. Sonuçta hiç bir yasal geçerliliği olmayan 

kongre yapıldı. Oda Yönetim Kurulunun ve ilerici unsurların dışarda bıra· 
kongre. faşistler kendileri söyleyip kendileri dinlediler. 
Yönetim Kurulu kongreyi erteledi. Bir hafta sonra yapılan ve ya�al 

sahip olar\, bu kongre ilericiler tarafından kazanıldı. 
Mühendisleri Odası kongresinde faşistler daha da saldırgan laştı

Acizlikleri saldırganlıklarının tek nedeniydi. Kongre sabahı delegelerden 
Makine Mühendisleri Odası Konferans Salonuna gelen Ülkü Ocaklı boz

tehdidiyle içerdeki Yönetim Kurulu üyelerini ve görevlileri dışarı 
Saldırganlıkıarı yağrnaCllığa dönüştü. Makine Mühendisleri Odası

kırarak teksir makineıerini, amplifikatörü. hesap makinelerini, 
gibi eşyaları yağmaladılar. Odayı tahrip ettiler. Oda mühürünü 

Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu polisten Kongrenin -yapıla
içerdeki saldırganların dışarı çıkarılmasını talep etti. Kongrenin 
Oda Yönetim Kurulunun sorumluluğunda olduğunu belirtti. Bu 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu odayı işgal ve tahrip eden, 

Oda personelini döven faşist çetenin dışarı çıkarılmasını istedi. Doğrudan 
Bakanından emir alan polisler salonu boşalttırmadılar. Salo

sahiplerini, yani Makine MUhendisleri Odası Yöneticilerini dört 
içeri sokmadılar. 

CARK .. .  
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ıŞÇı sıNıFıNıN ÖNCÜLERINE VE • 
TÜM ÇALı ŞANLARA YÖNELIK BASKıLAR OKUYUCUDAN: 

FAŞIST KıYıM MEKANIZMASı. 

BURSA'DA PROVOKASYON 
BOŞA ÇıKARıLDı 

Bursa'da bulunan BİSAŞ adlı tekstil 
işyerinde 1600 işçi çalışıyor. Işyerinde, 
TURK.IŞ·e baglı Tekstil Sendikası yet· 
kili bulunuyor. lşveren·Türk-İş işbirlili 
sonucunda, işçiler üzerinde oynanan 
oyun ve uygulanan baskılan kestirmek, 
güç delil. 

İşçilerin kıpırdanıı;ı üzerine, işyeri 
temsilcisi işten attlıyor. Bunun üzerine 
�ISAŞ işçileri 8 saatlik bir direniş uy· 
guluyorlar, Bu direnişlen ürken işveren 
önce 25, daha sonra 5 olmak üzere top· 
lam 30 işçiyi işten atıyor. 

İşveren baskılan ve sarı Teksif'in vur· 
dumduymaz tutumu üzerine, işçiler 
DİSK'e ballı Tekstil Sendikasına geç· 
rnek istiyorlar. 

İşçilerin, iş bitiminde toplu halde 
Tekstil Sendikasına gitmeleri, işveren ve 
san Teksiri ürkütmektedir. Bunun üzeri· 
ne SİSAŞ tarafından beslenen "ülkücü· 
ler" ve " güreş takımı" adı altında vuru· 
cu güç olarak kullanılmak istenen ne 
idütü belirsiz kişiler, Teksit'in de çaba. 
lanyla, DİSK'e yönelen akımı durdUr· 
maya çalıı;ıyorlar. 

e Tekstil Sendikasına gitmek üzere yola 
çıkan iı;çilerin üç durakta yolu kesili· 
yor. Daha önce, Sırameşeler duraeında, 
işçileri Tekstire götürmek üzere arala· 
nnda TİP Bursa 11 Başkanı Osman Özde· 
mir'in de oldueu bir grup bulunmakta· 
dır. Iı;çilerin arasında ise, bayan işçiler' 
de bulunmaktadır. Daha sonra duralt 
basan illkücii·güreşçi karmlSl işveren 
beslemeleri, olay çıkmasından korkarak 
batır&.n kadın işçilerin tutumundan da 
yararlanarak, TİP Bursa İl Başkanı Os· 
man özdemir'e "sarkıntılık etme" ve 
"kız kaçırmaya teşebbüs" suçlan yükle· 
yerek ihbar ediyorlar. 

Osman özdemir, I gün gözaltında ka· 
byor. Emniyet görevlilerinin "belki de 
sizi kaçıracakb" yolundaki dolduruşlan· 
na ralrnen, polis oyunu sökmüyor. Ka· 
dın işçiler sorunun Tekstil Sendikasına 
gitme sorunu oldulunu söylüyorlar. 

__ Osman özdemir serbest bırakılıyor. 
Bir oyun böyle bozulurken, raşist yayın 
brganlaıı "TİP Bursa İl Başkanının silah 
zoruyla otobüs basıp kız kaçırmak iste· 
dieini", "yakalandıktan sonra üzerinde 
yasak yayın bulundu�unu" yazarak, bo· 
zulan oyunu, canlandırmaya çalışıyor· 
lar. 

Boşuna çaba ... 

DURDURULMAlıDıR 

ZIRAI DONATıM KURUMU GENEL M UDURLUGU. IHBAR Gaziantep Güneydolu Tanm Satış 
VE TASFIYE MEKANIZMASıNı NASIL ÇAlıŞTıRıYOR =ı Kooperatifleri birliklerinde çalışan biz 

işçiler üzerinde uzun süreden beri süre· 
Devlet mekanizmasının "dikensiz gill de çolıuoun askerlık yapoıamış bulun- gelmekte olan baskılar gider ayak bizler 

bahçesi" halıne getirilmesi için MC ikti- duRu anlaşılıyor. j ve daha sayılan 600'ü bulan ilerici yurt-
danndan bu yana uygulanan plan, Zirai Askerlik yapmamalan işe alınmamak sever, demokrat işçi arkadaşlarımız üze· 
Donatım Kurumu'nda da bu kez MSP'Ii· için bir gerekçe olmadı elbette. Cünkü rinde yoRunlaştınlmış , zaman zaman 
leri n girişimleriyle hız kazanmış bulunu· kendilerinden başka "görev"ler bekleni· çeşitli provokasyonlara getirilmek iste· 
yor. yor. Yeni personel, yerleştirildikleri yer· nilmiş, provokasyona getirilemedilimiz 

"İçki içiyor musun, de kız memurelere yönelttikleri "tırnak· takdirde de; 
"Oruç tutup namaz kılıyor musun?" lann niçin uzun", "abdest alıyor musu· Daha önce demokrat görünümde olan 
Bu ve benzeri sorular, Zirai Donatım nuz?" cinsinden münasebetsiz sorularla adıgeçen Birlile balh Konsantre Uzüm 

Kurumu 'nun personel seçerken, adayla· yeni görevlerine hemen ısınmaya başlı· Suyu Fabrikası Müdürü ısmet Karalar 
ra yönelttifi sorulardan bir bölümü. Tü· yorlar. AP çevrelerince basit kişisel çıkar saf· 
mü buna benzer sorulardan oluşuyor. Ancak yüzlerce MSP damgalı perso· Ianmak suretiyle devreye sokulmuş ve 
Millakatı kimler mi yapıyor? Kururr.un nelin Zirai Donatım Kurumuna balh çe· biz ilerici, yurtsever, demokrat işçileri 
genel müdürlütü adına Cevat Ayhan, Ce· şitli bölgelere yerleştirilmesinin nedeni, yıldırmak için giderek silahlı tehditlere 
lal Güzel ve İbrahim DüzyoL. Bir de MSP' elbette yalnızca abdest ve tırnak kontro· kadar vardınImış; eler AP'ye iltihak eL· 
nin kesin denetimi altındaki Sanayi ve tü delil. Daha önemli görevlerin yerine mezsek her türlü baskının yapılacalını 
Teknoloji Bakanhfı'ndan, bu işlerde uz· getirilebitmesi için, genel müdürlük bir ve bizlerin bu işyerlerinde banndınlma· 
man oldulu anlaşılan Talat Yılmaz var kolaylık da düşünmüş. Görevlilerin ihbar yacalımızı çekinmeden belirtmiş, raşist 
seçici kuruldu. Yukanda andılımız tip· işlevlerini kolaylaştınnak amacıyla Ge· komandolan silahlandırarak üzerimize 
ten sorulann büyük bölümü, Talat Yıl· nel Müdürlük tarafından yayınlanan ta· saldırtabileceklerini ima etmişlerdir. Biz. 
maz'ın test sisteminin sonuç!an. mim, "Türk Ceza Kanunu'nu ilgilendi· lerin işyerinde bulunan Günko.lş sendi· 

Bu "kıstas"lar sonucunda, Genel Mü· 
dürlük sayılan lODO'i bulan yeni perso· 
nel alımını gerçekleştirdi. Nitelikleri bel· 
li bu yeni personel, Kurumun 22 böige. 
sindeki alt kuruluşlara dalıtdıyor. 

Ancak giriş sınavında "atlanma" ola· 
sılıeı dikkate aJınatak, başka bir uygula· 
maya daha gidildi ii görülüyor. Işe yeni 
girenlerı bir de Gıda Tarım ve Hayvancı
lık Bakanhfı tararından hazırlanan "Inti· 
bak eeitimi semineri"ne katıhyorlar. Yi· 
ne MSP'li bir bakanın başında bulundu· 
lu bu seminer'in niteliei hakkında da 
çok fazla düşünmeye gerek yok. 

Bu intibak elitiminden sonra iyice 
hızlanan yeni merr urlar, birer ikişer iş· 
yerlerine dalıtılıp, "görev"lerine başlı· 
yorlar. Buntann çok büyük bir bölümü 
Imam Hatip Okulu mezunlan. Üstelik 

ren konularda, doerudan doRruya Geneı 
Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlıeı'na" 
haber verilmesini istiyor. 

Yerel amirierin, istenilen kıyımı t!n· 
gelleyici mütalaalan karşısında da tedbir 
düşünülmüş. Yeni personelin yapacaRı şi·· 
kayetler karşısında, disiplin cezası ver· 
meye yetkili amir, hiç bir işlem yapma
dan dosyayı Genel Müdürlüle gönder· 
mekle yükürıW: Böylece Genel Müdürlük 
ile Genel MüdürlüRün seçme militanlan 
arasında dolrudan ba� kurulmuş oluyor. 

Şimdi, "tırnak uzatmak"tan, "abdest 
almamaya" ordan da "solcu gazetelerin 
okunmasına" kadar çeşitli "suçların" ,  
Zirai Donatım Genel Müdürlü�ü tararın· 
dan anında haber alınaca�ına mutlak gö· 
zü ile bakmak gerekiyor. 

kasına karşı başlatmış oldulumuz sendi· 
kalaşma mücadelemizi kırmak amacı gü
den bu baskılar, MC'nin kurutuı;undan 
beri emekçi kitleler üzerinde kurmuı; ol· 
dulu faşizan baskılann bir uzantısı ol· 
dulu açıkça gözler önündedir. 

Bütün bu saydılımız baskılarla biz· 
leri yıldıramayacalını gören MC yanlısı 
idareciler, ger,k sendikanın yaprnı, 01· 
dulu sözleşmede belirtilen ilk giren son 
çıkar maddesini, gerekse yasa hükümleri· 

'ni hiçe sayarak yasal bir gerekçeye da· 
yanılmadan işlerimize son vermiştir. Bi· 
zim dışımızda 2000 kişiyi aşan işçi içe
risinde 600'e yakın ilerici, yurtsever \le 
demokrat işçi arkadaı;lanmızl da bu 
oyunlar çerçevesinde kısa aralıklarla 
gruplar halinde işlerine son verecekleri 
açık görünmektedir. 

Me'nin emekçi kitleler üzerindeki fa· 
şizan baskılannın bir uzantısı olan ve 
bizlerin üzerinde oynanan oyunun kamu 
oyu nezdinde protesto edilmesinin yayı· 
nınız yoluyla yapılmasını dileriz. 

Güneydoeu Tanm SatıŞ 
Kooperatineri Işçileri 

Mehmet öztürk, Abbas Aladaş, Sara 
Tekeli, Abdurrahman Durgut, Nihat 
Göktekin, Muharrem Mor, Şerer Özmen 
Safret Yenmez, Yıldız kale,Serpil Kimya 

• 
TIP ISTANBUL IL YöNETIM KURULU UYESI TUTUKLANDı 

T E V K i F  M U Z 2 K K E R S ı ı  

Mamunun .dı ve soyadı : ..... �.� ..... 
Türkiye işçi Partisi Istanbul I ı  Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Temel, 

il ve merkez ilçe kongrelerini hazırlamak için geldiği Edirne'de tutuklandı. 
Edirne lı Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaşını görmek üzere 10.2.1977 günü 
Avarız Köyüne giden Bjjnyamin Temel, Köy Muhtarının ihbarı sonucu "halkı 
isyana teşvik etmek, bölücülük, sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde )a. 
hakkümünü tesis etmek" suçundan Edirne Sulh Ceza Mahkemesince tutuklan· 
dı. Bünyamin Temel'in üzerinden çıkan Parti yayınları, C. Savcılığınca delil 
olarak gösterilmiş ve Mahkeme de "suçun mahiyeti ve mevcut deliller"; sebep 
göstererek tutuklama kararı vermiştir. 

Bünyamin Temel, Avarız Köyünde Muhtar'dan başkasıyle görüşmemiş· 
tir. 13 Şubat'ta yazdığı ve Edirne Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçe· 
sinde de "Böyle bir suç olmadığı gibi suçun mahiyeti de mevcut değildir" de· 
mektedir. 

Temel'in itirazının yanısıra, ıstanbul'dan gelen Avukatı da karara itiraz 
etmiş, fakat Edirne Asliye Ceza Mahkemesi itiraz i reddetmiştir. 

Edirne'li ve ıstanbul'dan Parti tarafından gönderilen Uç Partili arkadaşı 
ile, Avukatından başka kimse ile görüştürülemeyeceği gerekçesi ile görüştü· 
rülmeye" Bünyamin Temel, şimdi Edirne Kapalı Cezaevinde bulunuyor. 
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nel alımını gerçekleştirdi. Nitelikleri bel· 
li bu yeni personel, Kurumun 22 böige. 
sindeki alt kuruluşlara dalıtdıyor. 

Ancak giriş sınavında "atlanma" ola· 
sılıeı dikkate aJınatak, başka bir uygula· 
maya daha daha gidildi ii görülüyor. Işe yeni 
girenlerı bir de Gıda Tarım ve Hayvancı
lık Bakanhfı tararından hazırlanan "Inti· 
bak eeitimi semineri"ne katıhyorlar. Yi· 
ne MSP'li bir bakanın başında bulundu· 
lu bu seminer'in niteliei hakkında da 
çok fazla düşünmeye gerek yok. 

Bu intibak elitiminden sonra iyice 
hızlanan yeni merr urlar, birer ikişer iş· 
yerlerine dalıtılıp, "görev"lerine başlı· 
yorlar. yorlar. Buntann çok büyük bir bölümü 
Imam Imam Hatip Hatip Okulu mezunlan. Üstelik 

ren konularda, doerudan doerudan doRruya Geneı 
Müdürlük Teftiş Kurulu Kurulu Başkanlıeı'na" 
haber verilmesini istiyor. 

Yerel amirierin, istenilen kıyımı t!n· 
gelleyici mütalaalan karşısında da tedbir 
düşünülmüş. Yeni personelin yapacaRı şi·· 
kayetler karşısında, disiplin cezası ver· 
meye yetkili amir, hiç bir işlem yapma
dan dosyayı Genel Müdürlüle gönder· 
mekle yükürıW: Böylece Genel Müdürlük 
ile Genel MüdürlüRün seçme militanlan militanlan 
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almamaya" ordan da "solcu gazetelerin 
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Güneydoeu 

Mehmet öztürk, Abbas 
Tekeli, Abdurrahman Durgut, 
Göktekin, Muharrem 
Safret Yenmez, Yıldız 

• 
YöNETIM KURULU UYESI TUTUKLANDı 

T E V K i F  M U Z 2 K K E R S ı ı  

Mamunun .dı ve soyadı : ..... �.� ..... 
Partisi Istanbul I ı  Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Temel, 

kongrelerini hazırlamak için geldiği Edirne'de tutuklandı. 
Kurulu üyesi üyesi bir arkadaşını görmek üzere arkadaşını görmek üzere 10.2.1977 günü 

Bjjnyamin Bjjnyamin Temel, Temel, Köy Muhtarının ihbarı sonucu "halkı 
bölücülük, sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde )a. 

etmek" suçundan Edirne Sulh Ceza Mahkemesince tutuklan· 
Temel'in üzerinden çıkan Parti yayınları, C. Savcılığınca delil 

Mahkeme de "suçun mahiyeti ve mevcut deliller"; sebep 
kararı vermiştir. 

Temel, Avarız Köyünde Muhtar'dan başkasıyle görüşmemiş· 
yazdığı ve Edirne Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçe· 

suç olmadığı gibi suçun mahiyeti de mevcut değildir" de· 

Temel'in itirazının yanısıra, ıstanbul'dan gelen Avukatı da karara itiraz 
Asliye Ceza Mahkemesi itiraz i reddetmiştir. 

ıstanbul'dan Parti tarafından gönderilen Uç Partili arkadaşı 
başka kimse ile görüştürülemeyeceği gerekçesi ile görüştü· 
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DONYADA YORarDS 

IKP GENEL SEKRETERI BERlıNGUER, TEK ÇÖZüM 

YOLU OLARAK GÖRDU KLERI DEMOKRATIK BIRLIK H U

KUMETININ HAZıRLANMASı ıÇIN,  KOMUNIST VE SOSYA

LIST PARTILER ARASINDAKı IŞBIRLICININ GUÇLENDI

RILMESI GEREKTICINI AÇıK LADı' IKP'NIN BUGUN K U  H U

KUMETLE AÇIK AN LAŞMAZlıK DURUMUNA GIRMESIN

DEN KORKMADıCINI SöYLEYEN BERlıNGUER, BU OLASı

LıCı, ANDREOTTI H UKUMETININ KURULUŞUNDAN BERI 

DIKKATE A LDıK LARıNı BELIRTTI. GENEL SEKRETER, 

PARTILI ıŞÇILERIN. SENDIKALAR KONFEDERASYONU' 

NUN BENIMSEDICI BUNAlıMA KARŞI MUCADELE STRA

TEJISINI AZıM LE DESTEKLEME LERI GEREKTICINI DE 
SÖYLEDı' 

BERL iNGUER  
"EMEKÇ iLERE KARŞ I  

G i R i ş iMLER iN MASKES i 
DÜŞÜRüLECEK 

IWya'da politik bunalım yeniden de· 
rinleşrneye do�nı gidiyor. Azınlık hristi· 
yan demokrat yönetimin, ekonomik bu
na1lrnın yükünü emekçi killelerin sırtına 
yıkma politikası, sınıf mücadelelerini 
keskinleştiriyar. Hristiyan demokrat yö
neticiler, ıtalyan Komünist Partisi 'ni ye· 
niden muhalefete itmeye ve demokratik 
güçleri bölmeye çalışıyorlar. Komünist 
ve sosyalist partileri birbirlerinden uzak· 
laştırarak, merkez-sol koalisyon hükü· 
metler dönemiııi geri getirmeye ueraşı
yorlar. öte yandan, üç büyük sendikal 
örgütün. yatırımlann ve istihdamın arlı
rılması yönünde ortak bir strateji üzerin
de anlaşmaları, hristiyan demokrat yö
neticilerin çaresizli�ini artırdı. Ülkenin 
sürüklenmek istendi�i tehlikelere işaret 
eden ıtalyan Komünist Partisi, son ayla
nn deneyimlerinin, bugünkü hükümet 
fonnWünün üJ.kenin gereksinimleriyle 
uyuşmadı�ını kanıtladı�ını, artık bir de
mokratik dayanışma hükümetini ivedi
likle hazırlamak zamanının geldi�ini be
lirtiyor. 

"KOMUNISTLERLE 
SOSYALISTLERIN IŞSiRLlCI 

GÜÇLENOIRILMELiOIR" 

Geçtilimiz hafta 2000 parlili işçi mi
litanın katılmasıyle,Milano'da yapılan 
temsilciler toplantısında konuşan LK.P. 
Genel Sekreteri Enrico Berlinguer, par· 
tinin son gelişmeler karşısındaki çözüm
lemelerini bir kez daha açıkladı. "Gittik
çe derinleşen bunalımın politik güçler 
arasındaki çelişkileri keskinleştirdilini" 
belirten Berlinguer, tek çözüm yolu ola
rak gördükleri "bir demokratik birlik hü
kümetinin kurulması için Komünist ve 
Sosyalist Partilerin işbirlieinin güçlendi. 
rilmeıl gerekUelni" söyledi. . 

L.K.P., 20 Haziran 1976'da yapılan 
parlamento seçimlerinden sonra da tek 
çözüm yolu olarak bir "demokratik bir
lik hükümeti"nin kurulmasını önermiş, 
ancak anli·komüni,t hristiyan demokrat 
yöneticilerin t.K.P. 'ni ülke yönetimin
den uzakta tutma girişimleri bu önerirnn 
gerçekleşmesini önlemlşti. 

MERKE�OL HUKOMETLERE 
GERI DÖNME MANEVRALARı 

Hrlstiyan demokrat yöneticilerin pm. 
vokasyonlanna deRinen Berlinguer, azın
lık hükümetinin uygulamaya çalıştı�ı 
ekonomik politika konusunda şöyle de
di: "Hristiyan demokrat iktidar sistemi
nin dayandı eı kurumlara dokunmaklan 
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sakınarak ve ülkenin üretim aygıtının ve 
ekonomik yaşamının yönünün yenilen
mesini önleyerek, yalnızca işçi sınıfına 
yeni fedakarlıklar yüklemeye çalışan gi
rişimin maSkesi mutlaka düş�ecektir." 

Berlinguer, hristiyan demokrat yöne
ticilerinin, merkez-501 hükümetleri döne
mine geri dönme yönündeki man�vralan 
üzerinde de şu görüşleri belirtti: "Hristi· 
yan demokrat parti içinde yapılmak is
tendiei gibi, komünistlerle sosyalistlerin 
aynımasına dayanan hükümet formülle· 
rine, örtülü ya da biçim de�iştirmiş ola
rak eski merkez·sol hükümetlere dönü
ŞÜR olanaklı oldu�u inancının yayılması, 
onanlması olanaksız bir hata olac;aktır. 
Geç.ti�imiz günlerde Sosyalist Parti yö
neticilerinden Craxi de, bir televizyon 
görüşmesinde, merkez·sol hükümetler 
döneminin kesin olarak aşıldı�ını söyle
di. öyleyse, ülkenin içinde bulundu�u 
aeır bunalım koşullarının zorladı eı ger
çek çözümü, yani demokratik dayanış
ma hükümetini bir an evvel hazırlamak 
zorunlu olmu�tur." 

"sızı KORKUTAMAYACAKLARJNI 
KAFALARlNA KOYSUNLAR" 

Bu manevraların İ.K.P.'ni hedef aldı
eını belirten Berlinguer daha sonra şöyle 
dedi: "Bu komploların artık azçok açı�a 
çıkan öncüleri nasıl akıl yürütüyorlar? 
Günümüz ıtalya'sında I.K.P.'nin yeniden 
kesin olarak muhale[ete dönüşünün ne 
anlama geldi�ini düşünmüşler midir? 
Oylann yüzde 34,4 'ünü alan ve işçi sını
fının aeırhkla temsil edildiei bir partinin 
hükümetle açık anlaşmazlık içinde bu
lunmasının ne anlama geldieini düşün
müşler midir? Belki bizi güç duruma 
sokmayı umuyorlar. Ya da bizi korku(a
caklarını sanıyorlar. Biz ıtalyan komü
nl,tlerinin böyle bir açık anlaşmazlık 
durumundan korkmayaca�ımızı iyice 
kafalanna koysuniar. Böyle bir duru
mun olasılıeını, daha Andreotti hüküme
tine çekimser oy verdieimiz sırada ciddi 
olarak öngörüYOlduk. Hükümetin bütün 
eylemlerini izle.:r ve deeerlendirirken de 
bu olasılıeı göıönünde bulunduruyoruz." 

"Asıl olan, böyle bir ola
sılıeın sonuçlarından kaygılanmak bir 
yana, komünistleri ıruhalercle Itelemek 
için ueraşanlann çocukça hafiOieidir. 
Biz, komünlstlerin muhalefete itilmesini 
kendimiz için de�ıı, büyük halk kitleleri
nin koşullan, Ulkemlzin ekonomik yaşa
mı ve üretsel ve toplumsal gerçekliei, 
ıtalya'nın ulu,lararasl iIIşkııerde dengeli 
ve onurlu bir yerı koruması açısından 
tehlikeli 

PARTILI işçi MILITANLARıN 
GÖREVI 

I'K.P. Genel Sekreteri, ltalya'oın kar
şısındaki en büyük tehlike olarak görü
len enflasyon ve işçi sınıfının buna karşı 
mücadelesi konularında da özetle şöyle 
dedi: "Ennasyonla mücadele halk kitle
lerinin ayakta kalabilmeslnin, demokra
tik kurumları güçlendinnenin ve ba�ım
sızheımızı korumanın koşulu haline gel
miştir. Bu çok önemli zorunluluk karşı
sında bazı yuttunnacalar tezgahlanıyor. 
Enflasyonun temel nedeni olarak ücret
lerdeki artış gösteriliyor. Oysa gerçek 
bambaşkadır. Gerek 1950·60 dönemin· 
deki düzensiz gelişme sırasındaki hesap
sız savrukluk ve sapkınlıklar, gerekse ka
mu maliyesinin içinde bulundueu büyük 
kargaşa ve inas, enflasyonu hazırlayan 
temel nedenlerdir. 

"Birleşik Sendikalar Konfederasyonu 
(CGIL.CISL.UIL), tam bir özerklik için· 
de, ennlSyonla mücadelenin temel he
denerini, yalınmlan ve istihdam oranını 
artırmaya dayanan bir stratejiyi benim
sedi. Bu tercih büyük bir demokratik ve 
ulusal önem taşıyor. Böylece sendikalu, 
Partfmizin her zaman savundulu ve de· 
lerlendirdiei gibi, toplumumuzda bir 
delişim ve birlik etkeni olma rollerini 
bir kez daha kanlUadllar. 

"Bu nedenle, komünist emekçilerin, 
özellikle sendikalardaki militan işçilerin, 
Sendikalar Konfederasyonu'nun benim
sediei genel slratejiyi inançla ve mücade
le azmiyle desteklemeleri, bu stratejiyi 
pratikte ileriye götürmek için tutarlı bir 
mücadele vermeleri, sendikal hareketin 
bu özerklik ve birlik temeli üzerinde 
güçlenmesine katkıda bulunmalan zo
runludur." 

DENKTAŞ ABD'NIN KıBRıS'A M U DAHALESINI 
GIZLEMEYE ÇAlıŞı YOR 
ABD VE NATO'NUN RUM YöNETIMINDE DECIŞIKLlK 
BEK LEDICI BELLI OLDU 
PEKIN, K I BRIS SORL,N UN U N  NATO ıÇINDE 
ÇÖZUMLENMESINI DESTEKLIYOR 

Corter'in özeL temsilcisi C. Clifford'un, K.bru sorunundaki Amıorikan 
rolünün etkilerini araştırmak ue bunalımın çözilmiiniln NATO içinıo .okulmOlI 
için gerekli kamuoyunu oluşturmak amacıyla bölgıodıo başlııdı;ı gıozi dıo;;,iJc 
tepkilere yol açıı. ABD ue NATO yanlu. çeıırelıor durumdıın mıomnuniyetlıori
ni beIli ederken, ABD 'nin Kıbrıs'a müdahalesini gizlıomıoy. çalıfonlar CUJ han
hele geçti. Gerici D�nklaş kli;� Kıbrıs'la ilgili son gelişmelıorddi Aml'riJcan 
rolünün açığa çıkmasından duyduğu tedirgin/ili dile getiul"l'lt, Clirrord'un ge
z isini "zamansız " olarak niteledi. ABD'nin K.brlS'a müdahalıo.in;n, "Kıbru'/a
ki Rum toplumunun dostu" olma gÖrünümü ile siislenmıo.inden fazla ilıorigil. 
menin, kendisini zor d'lrunıda bırakacabını bilen Denktaş yönetimi, böylıoce 
dolaylı bir uyal'lda bıııunuyordu. Clirrord'un gezisini, "Carler'ın seçim nu luk
larında dile getirdigi 'dü"yanın jandarması olmayacaRız' sözlerinin seçim mey. 
danlamıda 'lOldığını" göstermesi olarak sevinçle yorumlayan Tercüman gaze· 
tesi de, Delilttaş yönetiminin ue Türkiye Dışişlerinin dileklerine şöyle tıorcü. 
maıı oluyordu: "ABD çok dikkatli olmak, yaklaşımlarını. ÇÖzüm empou 
eden bir süpcr büyüRü" değil, iyi dostun tausiyeleri dozajında tutmaı.dır. " 
(Tercüman, J 7 Şubat 1 977) 

öle yandan ABD ue NATO'nun Kıbru'a bir ÇÖzüm empoze etme' girl
fimlerinin, Kıbrıs Rıım yönetimi üzerinde yeni komplo tO$arılarıyla elci". iliiii· 
ği, Makarios'wı bir açıklamasıyle ortaya çıktı. A/ina 'da yayınlıman "Elefıero
tipio" gazetrSıfır uerdili demeçte. "birçolr batı AvflllHl QlIt�.i t<e Amerika bile 
odada gerçek b ir barışın oluşturulabilmesi yolunda en büyülr c>ng�1 olorok Mni 
gÖrüyorlar" diyen Mararios, "gerektiği takdırdıo Başkanlık göreuindcn ietif. 
edecekin;" açıkladı. Emperyalizmin Kıbrıs Rum yönelinrioüzerindeki YOK/m'o, 
şali lxukılamıı dile geliren Makarioı'un bu .özlcri. Mokarlo,'uıı baRlon/ısız dış 
politikasın, de.tekleyen Ilerici Cephe güçlerinin ülke polililrtUmclan Ilzaklaştı. 
rılma gi;;şim/erini de ortaya koydu. 

"Yeni Ci,, " haber ajansın". geçtilirniz Çarşamba günü yaptılı bir açık
lama ;,e, maocu Pekin yönetiminin, Kıbru ,lorunuııa emperyalizm tarafından 
bir ÇÖzüm empoze edilmc,; girişimle,,'ni destf'klcdillil.i. gösterdi. Sou)'eller 
Birlili'ni, "Denkıaş-Makario. görüşmelerinden .eoıırahi gelişmeler karşısında 
soluk tauır" takınmak/o sııçlayan "Hsi,ıhua" ajansı. Kıbrıs sorıUIU""n NATO 
tarafından aile içi/llle çözümlenmesi çabalamun IJ(Jrll�lı1/ yalaıılamaya çalış. 
tı. Emperyalizmin K.brıs üzeriııdeki komplo/arı", gizlemcye çalıqaıı ajan., 
NATO'ntın SOn girişimıcrini, "Ada'da durumu saki,ı/eştirmcye " yöııelik gir;. 
şimıcı' olaruh niıcledi. tJnceki hafta bir açıklama yapan Souyct TASS Q)all$I, 
"Kıbrıs 'OI'lHllllltıll toplumlarorası görüşmelel'lc çözümlenmcye ('(lIı�llmaslıı", 
olumlıı oldıı�ıınu", ancal, "KıbI'U bIUlo/ıııım," temc/inclr Ada'l/lII babıltlsulı. 
Cmlii yal/ıgıııı" belirlnı;� uc Kıbl'ls'la ilgili bir ulus/aroro�ı koııfcm". lopla,ı
mO$I 'iııer;';,,; tc'�l'(ırla",lştı. 
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yeni fedakarlıklar yüklemeye çalışan gi
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Berlinguer, hristiyan demokrat yöne
ticilerinin, merkez-501 hükümetleri döne
mine geri dönme yönündekyönündeki yönündek man�vralan 
üzerinde de şu görüşleri belirtti: "Hristi· 
yan demokrat parti içinde yapılmak is
tendiei gibi, komünistlerle sosyalistlerin 
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ŞÜR olanaklı oldu�u inancının yayılması, 
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Geç.ti�imiz günlerde Sosyalist Parti yö
neticilerinden Craxi de, bir televizyon 
görüşmesinde, merkez·sol hükümetler 
döneminin kesin olarak aşıldı�ını söyle
di. öyleyse, ülkenin içinde bulundu�u 
aeır bunalım koşullarının zorladı eı ger
çek çözümü, yani demokratik dayanış
ma hükümetini bir an evvel hazırlamak 
zorunlu olmu�tur." 

"sızı KORKUTAMAYACAKLARJNI 
KAFALARlNA KOYSUNLAR" 

Bu manevraların İ.K.P.'ni hedef aldı
eını belirten Berlinguer daha sonra şöyle 
dedi: "Bu komploların artık azçok açı�a 
çıkan öncüleri nasıl akıl yürütüyorlar? 
Günümüz ıtalya'sında I.K.P.'nin yeniden 
kesin olarak muhale[ete dönüşünün ne 
anlama geldi�ini düşünmüşler midir? 
Oylann yüzde 34,4 'ünü alan ve işçi sını
fının aeırhkla temsil edildiei bir partinin 
hükümetle açık anlaşmazlık içinde bu
lunmasının ne anlama geldieini düşün
müşler midir? Belki bizi güç duruma 
sokmayı umuyorlar. Ya da bizi korku(a
caklarını sanıyorlar. Biz ıtalyan komü
nl,tlerinin böyle bir açık anlaşmazlık 
durumundan korkmayaca�ımızı iyice 
kafalanna koysuniar. Böyle bir duru
mun olasılıeını, daha Andreotti hüküme
tine çekimser oy verdieimiz sırada ciddi 
olarak öngörüYOlduk. Hükümetin bütün 
eylemlerini izle.:r ve deeerlendirirken de 
bu olasılıeı göıönünde bulunduruyoruz." 

"Asıl olan, böyle bir ola
sılıeın sonuçlarından kaygılanmak bir 
yana, komünistleri ıruhalercle Itelemek 
için ueraşanlann çocukça hafiOieidir. 
Biz, komünlstlerin muhalefete itilmesini 
kendimiz için de�ıı, büyük halk kitleleri
nin koşullan, Ulkemlzin ekonomik yaşa
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sız savrukluk ve sapkınlıklar, gerekse ka
mu maliyesinin içinde bulundueu büyük 
kargaşa ve inas, enflasyonu hazırlayan 
temel nedenlerdir. 

lerlendirdiei gibi, 
delişim ve 
bir kez daha 

"Bu nedenle, komünist 
özellikle sendikalardaki 
Sendikalar Konfedera
sediei genel slrateji
le azmiyle desteklemeleri, 
pratikte ileriye 
mücadele vermeleri, 
bu özerklik 
güçlenmesine 
runludur." 

DENKTAŞ ABD'NIN KıBRıS'A M U D
GIZLEMEYE ÇAlıŞı YOR 
ABD VE NATO'NUN RUM YöNETIMINDE 
BEK LEDICI BELLI OLDU 
PEKIN, PEKIN, PE K I BRIS SORL,N UN U N  NATO 
ÇÖZUMLENMESINI DESTEKLIYOR 

Corter'in özeL temsilcisi C. Clifford'un, K.bru 
rolünün etkilerini araştırmak ue bunalımın çözilmiiniln 
için gerekli kamuoyunu oluşturmak amacıyla bölgıodıo 
tepkilere yol açıı. ABD ue NATO yanlu. çeıırelıor 
ni beIli ederken, ABD 'nin Kıbrıs'a müdahalesini gizlıomıoy. 
hele geçti. Gerici D�nklaş kli;� Kıbrıs'la ilgili son 
rolünün açığa çıkmasından duyduğu tedirgin/ili dile 
z isini z isini z i "zamansız " olarak niteledi. ABD'nin K.brlS'a 
ki Rum toplumunun dostu" olma gÖrünümü ile siisle
menin, kendisini zor d'lrunıda bırakacabını bilen 
dolaylı bir uyal'lda bıııunuyordu. Clirrord'un Clirrord'un Clirr gezisini, 
larında dile getirdigi 'dü"yan'dü"yan' ın jandarması olmayaca
danlamıda 'lOldığını" göstermesi olarak sevinçle yorumlayan 
tesi de, Delilttaş yönetiminin ue Türkiye Dışişlerinin 
maıı oluyordu: "ABD çok dikkatli olmak, yaklaşımlarını. 
eden bir süpcr büyüRü" değil, iyi dostun tausiyeleri 
(Tercüman, J 7 Şubat 1 977) 

öle yandan ABD ue NATO'nun Kıbru'a bir 
fimlerinin, Kıbrıs Rıım yönetimi üzerinde yeni komplo tO$arılarıyla 
ği, Makarios'wı bir açıklamasıyle ortaya çıktı. A/ina
tipio" gazetrSıfır uerdili demeçte. "birçolr batı AvflllHl 
odada gerçek b ir b ir b i barışın oluşturulabilmesi yolunda 
gÖrüyorlar" diyen Mararios, "gerektiği "gerektiği "g takdırdıo 
edecekin;" açıkladı. Emperyalizmin Kıbrıs Rum yöne
şali lxukılamıı dile geliren Makarioı'un bu .özlcri. 
politikasın, de.tekleyen Ilerici Cephe güçlerinin ülke 
rılma gi;;ş
politikasın, 

gi;;ş
politikasın, 

im/erini de ortaya koydu. 
"Yeni Ci,, " haber ajansın". geçtilirniz geçtilirniz geçti Çarşamba günü 

lama ;,e, maocu Pekin yönetiminin, Kıbru ,lorunuııa 
bir ÇÖzüm empoze edilmc,; girişimle,,'ni destf'klcdillil.i. 
Birlili'ni, "Denkıaş-Makar"Denkıaş-Makar"D io. görüşmelerinden .eoıırahi 
soluk tauır" takınmak/o sııçlayan "Hsi,ıhua" ajansı. 
tarafından aile içi/llle çözümlenmesi çabalamun 
tı. Emperyalizmin K.brıs üzeriııdeki komplo/arı", 
NATO'ntın SOn girişimıcrini, "Ada'da durumu saki,ı/eştirmcye
şimıcı' olaruh niıcledi. tJnceki hafta bir açıklama 
"Kıbrıs 'OI'lHllllltıll toplumlarorası görüşmelel'lc çözümlenmcye 



MACARIsTAN: 

• 

SOSYALIST 
• 

DEMOKRASI 
GÜÇLENİYOR 

Burjuva propagandasının sosyalist 
toplum konwuadaJct karalama ve irtira 
kampanyasınID yoRunlaştlRı sıralarda, 
sosyalist ülkelerdeki yönetim ve demok· 
rasi Dkelerlne duyulan Ilgi yükseliyor. 
Sosyalist ülkelerdeki gelişmeler, burjuva 
propagandasının, sosyalist ülkelerde de
mokrasinin "sınırlılılı" konusundaki Id
dialuı Çarpıcı biçimde yalanlıyor. İşçi 
lUlıfının ve tüm emekçilerin ekonominin 
Te toplumun yönetimine dotrudan ka
tıimuu:uo olanaklan sürekli gelişiyor. 

Macaristan Sosyalist Işçi Partisi PoD· 
tik Büro.1JyeSı ve Mıuristan Sendıkalan 
Genel Sekreteri &andor Gaspar, fabrika· 
da dofrudaıvlemokrasi, çalışanlann iş· 
letmenln, työnetlmine katılması ve benze
ri gibi sorunlan, Budapeşte'de yaptı�ı 
bir görüşmede derinlemesine ele aldı. 
Görüşmede, fabrika meclislerinin gücü 
iiurlnde duruldu. Macaristan'da iki ytl· 
dır elli işletmede bu yönde sürdürülen 
deneylerden sonra, bu yıl içinde İşçi 
Meclisleti işletmelerde karar yetkisine 
sahip olacaklar. Meclislerin yetki alanına 
girecek konular arasında ücret artışlan, 
toplumsal hizmetlere, modem teknoloji· 
nin kullanı1ınUına ya da üretim yapısı
nın yeniden düzenıenmesine yönelik ya
tınınlar .. ytlabilir. 

Sandor Gaspar sözlerine şöyle başla
dı: "önce konuya bir giriş yapmak isti
yorum. Tüm toplumlarda egemen sınıf
ların sözcüleri iktidann balkın çoAımlu-

KIBRIS ORNEG1NDE DOMINO KURALI 

tona alt oldulunu söyler dururlar. Oyu 
halkın çoRunlutunun bu yargıyı kabul 
edebileceti tek toplum� sistem sosya· 
Hzmdir. Ancak hiç bır süreç otomatik 
bir işlerliRe sahip deRildir. Halkın sosya
list Iktidara gerçekten sahip oldutunu 
hissedebilmesi için bazı girişimlerle bu
nun saRlanması gerekir. Sosyaiist temel
ler, kendı başlanna herzaman içi. yeter
li deRilelir. Bundan dolaYL da sosyalist 
demokrasiyi daha ileri götürmek için sü
rekli çalışmak gereklidir." 

"Yenı doRrudan-demokrasi kurumla· 
nnın getirilmesinin ıık nedeni budur: 
Emekçiler sadece çeşitli ekonomik ve 
toplumsal planlann gerçekleştiricileri, 
basit uygulayıcılar durumunda deRildir. 
Bizde işçi iktidanndan sözedilir, yani 
patron işçi sını(ıdır." 

Işçi MECLISLERININ 
KARAR YETKISI 

Maearistan Sendikalan Genel Sekre
teri ışçi Meclisleri'nin karar yetkisine gi
ren konular ve bu yetkilerin hayata geçi
rilmesi üzerinde de şunlan söyledi: "ön
ce şu noktayı hatırlamak gerekli. Maca
ristan'da I968'de ekonomik refonnun 
başlamasından sonra işletmelerin yarar
Wı�ı ulusal ekonominin kilit ögesi, bir 
bütün olaraJı ekonomik etkenliRin temel 
ölçütü oldu. Elde edilen kilrdan yüzde 
40 dolayı ann da olan vergiler çıkanldık
tan sonra kalan· bölüm, tek tek işletme
lerce ücretler, yatınmlar ve toplumsal 
hizmetler için kullanılmaktadır. Bugüne 
dek mekanizma şöyle işliyordu: Yöne
tim bir yararlilik projesi hazulıyor ve 
bunu sendikalann onayına sunuyordu. 
Sendikalar da sorunu işçilere danışıyor
du. Ancak son tahlilde karar venne yet
kisi yönetime aitti. Sonuç olarak bir 
temsili demokrasi ilişkisi söz konusuydu. 
Şimdi ise, yönetim, hazırladıeı projeyi 
sendika temsilcilerine sunuyor. Temsilci
ler projeyi çeşitli bölümlerde tartışmaya 
açıyorlar. Burada görüşmeler derlendik
ten sonra, gerekirse öneride deRişiklikler 
yapılıyor. Daha sonra emekçilerin tümü 
genel kurul olarak toplantıya çaRnlıyor. 
Büyük fabrikalarda ise bölüm temsilcileri 
konseyi toplanbsı söz konusudur. Kesin 
karar işte bu toplantılarda alınıyor." 

MSIP poliıık Büro Oyesl, lşçDerin üc· 
retierin artışını kararlaştınnası konusun
da da şu açıklama1an yaptı: 

"Her yıl, merkezi olarak Iş ödenekle
ri, ücretler Için belirli bir artış oranı sap
tanıyor. Ancak, bu oranın aşılması her 
fabrikanın yetkisine giren bir konudur. 
DoRal olarak, planın ötesindeki kota 
üzerindeki vergiler çok yüksektir. Böyle
ce, Inanılmaz kir hadlerine ulaşddıeı za
man1ardışında, yönetimler tüm kan öde
ntk artışlanna ayınnıyorlar. Çünkü, bir 
dizi toplumsal hizmetin sa�lanmasl da 
Işletmenin görevidir. Bunlar arasında, 
yemekhaneleri, kitaplıkian, yaşlılar ev
lerini, spor tesislerini, Işçi lojmanlannı 
sayabmrim. Sonuç olarak merkezi ola
rak saptanan artıŞ oranı, genel olarak 
a.şılmamaktadır." 

"Son zamanlarda tüketim malları ti
yatlanndakl bazı deRlşlklikler geçici so
runlara yol açmıştı. 1 Ocak'tan itibaren 
Iş ödeneklerindeki arlı, oranını Işçiler 

IÇbyorlu ve hızmetıere ne kadar ayır
mak gerektıııni kararl14tınyorlar. Veb· 
nmlar konusunda durum biraz daha 
kannaşıkbr. Bu alandaki kaynaklar üç 
kanaldan gelmektedir: Devlet, banka 
kredileri ve işletme kArları. İşçiler bun
lardan yalnızca kArlar üzerinde dUzenle
me yetkisine sahip olacaklardır. Bu da 
üretimin modemleştirilmesi ve yapısının 
yenıden düzenlenmesini deneUeme anla
mına gelecektir. Bu durumda plan dışı 
bazı uygulamalar görülebilir. Ancak bu 
şekilde herşey daha gerçekçi olacaktır." 

SORUNLAR KARŞıSıNDA 
Işçi SıNıFıNıN GüCü 

Gaspar, yeni uygulamanın, işçilerin 
toplumsal sorunlara karşılık vennesi ko
nusundaki sonuçlanna da deeindi: 

''Toplumun gelişmesiyle birlikte, ge
lişimin niteHei ile ilgili bazı sorunlar or
taya çıkar. Bu yüzden yanlışlan ortaya 

. çıkarabilme hakkından, karar verme 
hakkına geçiş gereklidir. Bugün, işyerle
ri ile ilgili bizlere ulaşan birçok sorun da 
böylece ortadan kalkacaktır." 

" Macaristan'da çok ki,lnin fabrikala· 
ra kıriardan geldiRini gözönüne almak 
artık ge",kli de�lIdlr. Olkemlzde l.eücü 
yapısında bir deRişiklik olmuştur. Bu 
deRişiklik ile birlikte, bundan gelen bazı 
sorunlar da sona erecektir." 

Sendikalar içinde Carklı görüşlerin or
taya çıkması olasılıRıyla ilgili bır soruyu 
Sandor Gaspar şöyle cevapladı: "Sosya· 
list toplumda da bazı sorunlar doRabilir. 
Ancak , son ıkı yılın deneyi I,çi smıfının 
ne istediRini bildiRini göstenni,tir. De
neyimin gerçekleştiriidiRI elli fabrikada 
tartışma ortamı gelişmiştir. Bu konuda 
önemlı, belirleyici bazı olaylar yaşan
mıştır. Çeşitli sorunlar doRaI bır çözü
me ulaşmıştır." 

Gaspar sözlerini şöyle noktaııdı: "İ,
çller yönetimlerin hazırladı Rı projeler
den önceden haberdar olacaklardır. Yö
netimin yıllık üretim planını sundulu 'te 
işçilerin de söz hakkım t,qıdıkJan üre
tim konferanslanrun ııeçerlillRlnl kona· 
duRunu da unutmamak gerekir." 

"Biz bu tercihlerimlzln dotru olduRu 
LO diiunli biçimde iııltyecetl lnancmda. 
yız." 

SEÇIMLER DANIMARKA'DAKI BUNAlıMA ÇÖZÜM 
GETIRMEDI 

Geçtiğimiz hafL1 Salı günü Danimarka'da yapılan seçimler, ülkenin için· 
dç bulunduğu ekonomik ve siyasal bunalıma çözüm getirici nitelikte olmadı. 
ülkede üç buçuk yılda üçüncü kez yapılan erken seçimler, sosyal demokrat 
hükümetin "kemerleri sıkma" planının demokratik kamuoyund ... n ve emekçi 
kitlelerden gördüğü sert tepki üzerine kararlaştırılmıştı. Sosyal demokrat par
tiyi destekleyen reformisı sendikalar birliği de, geçen Ağustos ayında sosyal 
demokratlarla sağ partiler arasındaki anlaşmayla kararlaştırılan ekonomik pla· 
na karşı çıkmak zorunda kalmıştı. Aralık ayında ülkedeki petrol sanayii işçi
leri büyük bir greve gitmişler, inşaat ve mctalürji sanayilerinde de uyuşmazlık
lar yoğunlaşmıştı. 

S milyon kişinin yaşadığı Danimarka'da işsiz sayısı 17S bine, diğer bir 
deyişle faal nüfusun yüzde 13.SS'inc ulaşmış bulunuyor. ülkenin 1960'un 
beri açık veren dış ticaret dengesinin açığı, geçtiğimiz yıl iki katınoı çıkarak 
60 milyar TL.sına yükseldi. Ücret artışının yüzde 6 ile sınırlanması planlanan 
Danimarka'da ortalama enflasyon oranı yüzde 10'a yükseldi. 

Sosyal demokrat J orgensen hükümeti, erken seçim kararına, çeşitli par
tiler arasında uzlaşmalar aramak yerine parlamentoda sağlam bir destek elde 

'etmek amacıyla almıştı. Seçimlerde sosyal demokratların sandalye sayısının 
artmasına rağmen, eski azınlık hükümetinin desteğini oluşturan partilerin san
dalye sayısı değişmeden kaldı. Muhalefetteki Liberal partinin sandalyelerinin 
yarı yarıya azalması ise, tekelci çevrelerin ötedenberi gerçekleştirmeye çalış
tığı sosyal demokrat-liberal işbirliğini olanaksız kıldı. Öte yandan, vergilere 
karşı olmasıyle tanınan Iterleme Partisinin ikinci büyuk parti olmasının, parla
mentodaki dengeleri daha da bozacağı belirtiliyor. 

Sosyal demokratların "merkezdeki" sağ partilerle işbirliğine dayanacak 
yeni bir hükürreıinin, ülkedeki bunalımın çözülmesine yardımcı olması ola· 
naksız. Sağ sosyal demokrat liderlerin, tekellere karşı, baştil anti-tekelci bir 
demokratik birliAin kurulmasını öneren Danimarka Komünist Partisi ve diğer 
sol güçlerle eylem birliğini reddeden politikası, bunalımın daha dil derinleşme· 
sine neden olacak. 
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dofrudaıvlemokrasi, çalışanlann iş· 
ve benze

Budapeşte'de yaptı�ı 
ele aldı. 

meclislerinin gücü 
stan'da iki ytl· 

sürdürülen 
içinde İşçi 

yetkisine 
yetki alanına 

ücret artışlan, 
modem teknoloji· 

üretim yapısı
yönelik ya

şöyle başla
yapmak isti

egemen sınıf
çoAımlu-

toplumsal planlann toplumsal planlann gerçekleştiricileri, 
basit uygulayıcılar uygulayıcılar durumunda deRildir. 
Bizde işçi iktidanndan sözedilir, yani 
patron işçi sını(ıdır." 

Işçi MECLISLERININ 
KARAR YETKISI 

Maearistan Sendikalan Genel Sekre
teri ışçi Meclisleri'nin karar yetkisine gi
ren konular ve bu yetkilerin hayata geçi
rilmesi üzerinde de şunlan söyledi: "ön
ce şu noktayı hatırlamak gerekli. Maca
ristan'da I968'de ekonomik refonnun 
başlamasından sonra işletmelerin yarar
Wı�ı ulusal ekonominin kilit ögesi, bir 
bütün olaraJı ekonomik etkenliRin temel 
ölçütü oldu. Elde edilen kilrdan yüzde 
40 dolayı ann da olan vergiler çıkanldık
tan sonra kalan· bölüm, tek tek işletme
lerce ücretler, yatınmlar ve toplumsal 
hizmetler için kullanılmaktadır. Bugüne 
dek mekanizma şöyle işliyordu: Yöne
tim bir yararlilik projesi hazulıyor ve 
bunu sendikalann sendikalann send onayına sunuyordu. 
Sendikalar da sorunu işçilere danışıyor
du. Ancak son tahlilde karar venne yet
kisi kisi kis yönetime aitti. Sonuç olarak bir 
temsili demokrasi ilişkisi söz ilişkisi söz ilişk konusuydu. 
Şimdi ise, yönetim, hazırladıeı projeyi 
sendika temsilcilerine sunuyor. Temsilci
ler projeyi çeşitli bölümlerde tartışmaya 
açıyorlar. Burada görüşmeler derlendik
ten sonra, gerekirse öneride deRişiklikler 
yapılıyor. Daha sonra emekçilerin tümü 
genel kurul olarak toplantıya çaRnlıyor. 
Büyük fabrikalarda ise bölüm temsilcileri 
konseyi toplanbsı söz konusudur. Kesin 
karar işte bu toplantılarda alınıyor." alınıyor." 

MSIP poliıık Büro Oyesl, lşçDerin üc· 
retierin artışını kararlaştınnası konusun
da da şu açıklama1an yaptı: 

"Her yıl, merkezi olarak Iş ödenekle
ri, ücretler Için belirli bir artış oranı sap
tanıyor. Ancak, bu oranın aşılması her 
fabrikanın yetkisine giren yetkisine giren bir konudur. 
DoRal olarak, planın planın ötesindeki kota 
üzerindeki vergiler çok çok yüksektir. Böyle
ce, Inanılmaz kir hadlerine ulaşddıeı za
man1ardışında, yönetimler tüm kan öde
ntk artışlanna ayınnıyorlar. Çünkü, bir 
dizi toplumsal hizmetin sa�lanmasl da 
Işletmenin görevidir. Bunlar arasında, 
yemekhaneleri, kitaplıkian, yaşlılar ev
lerini, spor tesislerini, Işçi lojmanlannı 
sayabmrim. Sonuç olarak merkezi ola
rak saptanan artıŞ oranı, genel olarak 
a.şılmamaktadır." r." 

SEÇIMLER DANIMARKA'DAKI BUNAlıMA 
GETIRMEDI 

Geçtiğimiz hafL1 Salı günü Danimarka'da yapılan seçimler, 
dç bulunduğu ekonomik ve siyasal bunalıma çözüm getirici 
ülkede üç buçuk yılda üçüncü kez yapılan erken seçimler, 
hükümetin "kemerleri sıkma" planının demokratik kamuoyund 
kitlelerden gördüğü sert tepki üzerine kararlaştırılmıştı. Sosyal 
tiyi destekleyen reformisı sendikalar birliği de, geçen Ağustos 
demokratlarla sağ partiler arasındaki anlaşmayla kararlaştırılan 
na karşı çıkmak zorunda kalmıştı. Aralık ayında ülkedeki petrol sanayii 
leri büyük bir greve gitmişler, inşaat ve mctalürji sanayilerinde 
lar yoğunlaşmıştı. 

S milyon kişinin yaşadığı Danimarka'da işsiz sayısı 17S 
deyişle faal nüfusun yüzde 13.SS'inc ulaşmış bulunuyor. ülkenin 
beri açık veren dış ticaret dengesinin açığı, geçtiğimiz yıl iki katınoı 
60 milyar TL.sına yükseldi. Ücret artışının yüzde 6 ile sınırlanması 
Danimarka'da ortalama enflasyon oranı yüzde 10'a yükseldi. 

Sosyal demokrat J orgensen hükümeti, erken seçim kararına, 
tiler arasında uzlaşmalar aramak yerine parlamentoda sağlam 

'etmek amacıyla almıştı. Seçimlerde sosyal demokratların 
artmasına rağmen, eski azınlık hükümetinin desteğini oluşturan partilerin san
dalye sayısı değişmeden kaldı. Muhalefetteki Liberal partinin 
yarı yarıya azalması ise, tekelci çevrelerin ötedenberi gerçekleştirmeye 
tığı sosyal demokrat-liberal işbirliğini olanaksız kıldı. Öte 
karşı olmasıyle tanınan Iterleme Partisinin ikinci büyuk parti 
mentodaki dengeleri daha da bozacağı belirtiliyor. 

Sosyal demokratların "merkezdeki" sağ partilerle işbirliğine dayanacak 
yeni bir hükürreıinin, ülkedeki bunalımın çözülmesine yardımcı 
naksız. Sağ sosyal demokrat liderlerin, tekellere karşı, baştil 



çEşITLI 
üLKELERDE 

HIN DISTAN KOMÜI\ IST 
PARTISı' H Ü KÜMETIN 

OLACANÜSTÜ YETKI LERI NE 
SON VERILMESI N I ISTEDI 

Hindistan Korrünist Partisfnin Mart 
ayında yapılacak seçimler için hazırladı
lı Seçim Bildirgesi açıklandı. HKP'nin 
Seçim Bildirgesi'ni kamuoyuna açıkla
mak için bir basın toplantısı düzenleyen 
parti genel sekreteri Rajeswara Rao, par
tisinin, Haziran 1975'te ilan edilen ola
lanlistü durumla birlikte hükümete veri· 
len yetkilere son verilmesini istedilini 
bildirdi. 

Olalanüstü durumun ilanından bu ya
na, söz konusuı yetkilerin bir bölümü 
olatan yasalara geçirilmiş, ancak grevle
ri yasaklamak konusundaki yetkiler he· 
nüz yasal bir nilelile sokulamamışlı. Se
çimlere gidilme karannm alınmasına 
ralmen olalanüstü duruma son verilme
mesi, [ndra Gandi hükümetinin, grev ya· 
saRı konusundaki yetkilerinden vazgeç- -
rnek istememesi ile açıklanıyordu. 

HKP Genel Sekreteri Rajeswara Rao, 
basına yaptıeı açıklamada, hükümeti ve 
Kongre Partisj 'ni� "devlet aygıtını ve ka· 
mu kaynaklannı hiç bir resmi konumu 
olmayan bir kişi lehine kullanmakla" da 
eleştirdi. Rajeswara'nın bu uyansı, baş
bakan Indra Gandi'nin o�lu Sanjay Gan· 
di'yi ilgilendiriyor. Sanjay Gandi, Kong· 
re Partisi içindeki tull1cu güçlerin sözcü· 
Iü�ünü ve liderli�ini üstlenmiş durumda. 
Sanjay'ın geçti�imiz haftalarda Kongre 
Partisfnin etkili örgütlerinde durumunu 
güçlendirmesi, partinin ilerici kanadına 
ve HKP'ne karşı saldınların yo�unlaş
masıyle sonuçlanmıştı. 

HKp'nin seçim bildirgesinde, ayrıca, 
özellikle tekstil, şeker ve �üt sanayileri· 
nin, tüm bankalann ve bütün yabancı 
ilaç işletmelerinin devlelleştirilmesinin, 
ülke ekonomisinin canlanması için zo· 
runlu oldueu belirtildi. • 

ANTI-KOMÜNIST KAMPANYANIN YOCUNLAŞTIRILMASI, 
HELSINKI BELGESI N I  GEÇERSIZ KILMAYI AMAÇlıYOR 

Sosyalist ülkelere karşı burjuva pro· 
paganda merkezleri tarafından yönetilen 
ideolojik saldırı ve iftira kampanyası son 
aylarda yo�unlaştırıldı. Bu kampanya, 
her türden sosyalizm düşmanlarının gök· 
lere çıkarılmasına dayanıyor. Kampan· 
yanın bu şekilde yo�unlaştınlması, Hel
sinki nihai belgesinin uygulanmasını in· 
celemek üzere Haziran ayında Belgrad' 
da toplanacak uluslararası konferansın 
baltalanmasını arr açlıyor. Emperyaliz· 
min so�uk savaş yanlısı saldırgan mer· 
kezleri, sosyalist ülkelerdeki sözde "öz
gürlükler üzerindeki baskıları" bahane 
ederek, Hclsinki ilkelerinin hayata geçi· 
rilmesini engellemeye ve bu ilkelerin 
uluslararası ilişkilerden çıkanlmasına ça· 
Iışıyorlar. 

Sosyalist ül keleri hedef alan kampan· 
yanın, aynı zamanda "Avrupa üzerinde· 
ki Sovyet istila tehdidi" propagandası
nın hızlandırılmasıyle elele yürümesi, 
gerçekte bu kampanyanın, kapitalist Ü1. 
kelerin silahlanma yarışını tırmandınna· 
larını gizlemeyi amaçladı�ını ortaya ko
yuyor. Emperyalist burjuvazi, Helsinki 
konferansında ifadesini bulan politik yu· 
muşamanın askeri alana da yayılmasını 
engellemeye çalışıyor. Yine aynı so�uk 
sa\'aş taraftarı çevreler, sosyalizmin ka· 
pitalist ülkelerdeki 'emekçi kitleler ara
sından kazandı�ı prestije gölge düşüre
rek, kapitalizmin temel çelişkilerini ve 
zaanarını saklamayı. çabalıyorlar. Kapi· 
talist ülkelerde bunalımın yükünü emek· 
çi kitlelerin sırtına yüklemek ve temel 

AVRUPA PARLAM ENTOSU 
SEÇiMLERINDE YÜZDE S OY 

BARAJı KONMASı 
TASARLANIYOR 

1978 yılında yapılması tasarlanan tek 
dereceli Avrupa Parlamentosu seçimle
rinde, komünistlerin temsil edilmesini 
engellemek amacıyla, seçilmek için asga· 
ri yüzde 5 oy barajının konması tasarla· 
nıyor. Federal Almanya'da tartışılması
na başlanan yeni bir yasa tasarısında, bu 
önlemin gerçekleştirilmesine çalışılıyor. 

Alman Komünist Partisi'nin günlük 
yayın organı Unsere Zeit gazetesinde ko· 

demokratik haklar üzerine getirilmek is· 
tenen kıslLlamaları örtbas elmek için, 
sosyıılizmin demokratik özünü çarpıtma 
yolunu deniyorlar. 

Geçti2imiz hafta, ABD 'nin yeni baş· 
kanı Carter'ın, sosyalizm düşmanı Saha· 
rov'a, "ABD'nin SovyeLler Birli�j'nd<;! 
özgürlüklerin savunulmasına yardımcı 
olaca�ını" vaadeden bir mektup gönder
diginin açıklanması, anti·komünist prÜ'" 
pagandanın yumuşama sürecini heder 
alan niteliğini ortaya koydu. Carter'ın 
bu girişimi, ABD ile Sovyetler Birliei 
arasındaki ilişkilerin gelişmesini sabote 
etmE'yi amaçlayan saldırgan <:(-'vrelerin 
tezgahladıeı bir provokasyon olarak or
taya çıkıyor. Bu çevreler, ABD ih' SSCB 
arasında, önümüzdeki aylarda nükleer si· 
lahların sınırlandınlmasının ikinci aşa· 
ması olacak SALT-2 anlaşmasının ta· 
mamlanması için önümüzdeki aylarda 
başlaması gereken görüşmelerin engel
lenmesine çalışıyorlar. SALT·} anlaşma
sının süresi bu yılın Ekim ayında dolu
yor. ıkinci anlaşmanın bu tarihe kadar 
tama�lanmasl gerekiyor. Ekim ayına 
kadar SALT-2 anlaşmasının tamamlana· 
maması, emperyalizmin dünyayı yeni· 
den korkunç bir nüklt>cr tırmanma ma
cerasına sürükleme tehlikesini içeriyor. 
Uluslararası yumuşamadan, barış ve de
mokrasiden, halklar arasında yapıcı iş· 
birlieinden yana tüm güçler. sosyalist ül' 
keleri hedef alan iftira kan'panyasına 
karşı çıkıyor. 

nuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 
Avrupa Parlamentosu'nun tek dereceli 
seçimlerle kurulmasının, bu parlamento· 
ya hükiimetler üzerinde daha büyük yet· 
kiler vermeyi amaçlayan bir "demokra· 
tik aldatmaca" oldu�u belirtildi. 

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 
komünist ve işçi partilerinin temsil edil· 
me olanaklarını ortadan kaldırmayı 
amaçlayan son "yüzde 5 baraj" tasarısı, 
bu parlamentonun oluşturulmasıyle gü
dül en anti-demokratik amaçları bir kez 
daha ortaya çıkardı. 

Federal Almanya'da yapılan son ya
sama seçimlerinden sonra düzenlenen 
bir kamuoyu yoklaması, partiler arasın· 

ABD, ORTADOCU SORUNUNU CENEVRE KONFERANSıNIN 
ÇERÇEVESINDEN KOPARMAYA ÇAlıŞıYOR 

BM Genel Sekreteri Kurd Waldheim 
ın Ortado�u ülkelerine yaptı�ı geziden 
sonra ABD Dışişleri Bakanı C.Vance'in 
bölgedeki temasları, Ortado�u bunalımı
nın ivedilikle Cenevre Konferansı çerçe· 
vesinde ele alınmasının güçleştirildig:ini 
ortaya koydu. K. Waldheim, gezisinden 
sonra, Konreran�ın yakın zamanda yeni
den toplanmasından umutlu olmadıgını 
açıkladı. Yine aynı açıklamada, kısa dö· 

ancak bir "görüşmeler 
başlatılabileceg:i belirtildi. 

Waldheim'in açıklamaları, Ortado�u' 
daki belli başlı başkentlerin, Cenevre 
Konferansı'nın kısa sürede başlatılmasın
dan yana olmadıklannı açıga çıkardı. 
ısrail, Mısır ve Suriye yöneticil�rinin, 
Cenevre Konferansı'nın başlatılmr.sı için, 
Carter yöı;ıetiminin Ortado�u politikası. 
nın sonuçlarını bekledikleri ve ARD 'nin 
arabuluculu{!:una olanak tanımaya çalış
tıkları görüldü. ısrail, Mısır ve Suriye'nin 
bu tutumunda, f'KO'nü Ortado�u soru· 
nunun çözümünden uzaklaştırma çaba'il 
yatıyor. Rilindi�i gibi BM kararları, 
I"KÖ'nün Cenevre Konferan�ı çalışmala
rına eşit olarak katılmasını öngoriiyor. 

Cenevre Konf�ransı'nın 
çabalarında, Ortado{!:u sorunuyla ilı.:ili 
görüşmelerden Sovyt'tler BiriiFııin 
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uzakta tutulması amacı da önemli bir rol 
oynuyor, Cenevre Konferansı Sovyetler 
Birli�i ve ABD 'nin orLak başkanlığında 
yürütülüyordu. 

öte yandan ısrail'de 17 Mayıs'ta ya
pılacak yasama meclisi seçimle-ri de, Ha· 
ziran ayınd.ın önce Orl.tıd()�u:da barışa 
do�ru olumlu adımların aıılmusı uliill<\' 
eıııı sıııırlıyor. Bu arada. h;rail hiikünu>ti
nin, Şeria nC'hrinin Balı yakasındaki 
topnıkiarın üçte birini alıkoyanık I,('ri 
kalanını Urdün'e bırakmilYI t.as.ırlildıf:ı 
görulÜyor, Bu formül, iktidardaki Işçi 
Partisi'nin seçim bildirgesinde açıklanı
yor. ısrail yöneliminin, Filistin halkı 
üZE'rindeki bu hegemonya planını Kral 
Hüseyin'le birliktE' CenE'vre Konreransı ' 
nın başlamasından önce gerçekl('ştirme
ye çalışıl21, böylece Ccn('vrc Konferan
sı'nda FKÖ'nün varııeını anlamsız hal(' 
getirmeyi tasarladı�ı belirtiliyor. 

Buna benzer bir biçimde. Ort.1do�u' 
daki F'iliı;tin halkının, Urdiin ve Suriye 
araı;ında, ya da UrdUn. Suriye ve Llibnan 
arilsıııda kurulacuk bir konfederasyona 
ba�lanmH�1 yönündeki çalışmaların da 
ilt'rINlif(i gözlı'niyor. Cenevre J{nııfer;ın· 
sı'nın gı'ciklirilnll'si çııhalarıııc1l1. bu plan 
ların kolaylaştırılması anı;ıı'ı da (;Ill'mli 
bir rol oy.lUyor. 

da eşiWei kollayan bir,seçim sisteminin 
varolması halinde,seçrr·enlerin yüzde 1 1 '  
inin bugünkünden daha rarklı biçimde 
oylannı kullanacaklannı belirlemiştl, • 

K Ü BA - ABD GÖRÜŞMELERI 
OLASılıCı GÜÇLENIYOR 

ABD 'nin Küba'ya uygulamaya devam 
etti�i ekonomik ambargonun iki ülke a· 
rasındaki ilişkilerde ayakta tuttu�u ger· 
ginlik ortamının giderilmesi yönünde ba
zı girişimlerin başlaması olasılı�ı güçle
niyor. ABD Dışişleri Bakanı Cyrus 
Vance'in, ABO'nin, "iki ülke arasındaki 
ilişkilerin normalleştirilmesi" için tartıŞ
malara başlamaya hazır oldu�u yönün
deki açıklamasından sonra, Küba Başba· 
kanı F. Castro'nun Amerikan C.B.S. te· 
levizyonuna yaptıeı bir açıklama bu 
yöndeki tahminleri arttırdı, Fidel Castro 
söz konusu açıklamasında, "Başkan 
Cmer'ın istekli olması halinde kendisiy
le gönüllü olarak görüşece�ini" belirtti. 

Küba Komünist Partisi Genel sekre· 
teri F. Castro'nun dünya demokratik Q. 
muoyunda büyük ilgi uyandıran bu açık
laması, yeni Carter yönetiminin, Küba -
ABD ilişkileri üzerindeki görüşlerinin iç
tenli�inin sınanmasını günün konusu 
yaptı. 

öte yandan DemokratParti New York 
temsilcisi ve uluslararası Ilişkilerle ilgiıı 
bir ABD Parlamento komisyonunun 
başkanı olan Jonathan Bingham'ın, 
Carter' ın göreve başlamasından sann 
Havana'ya yaptı�ı gezi, Küba - ABD iliş
kilerindeki gelişmelere duyulan ilgiyi 
arttırdı. Bingham'dan önce ekonomik 
konularla ilgili 20 kadar ABD yetkilisin
den oluşan bir heyet Küba'yı ziyaret et
miş ve ülkenin ekonomik konulardaki 
yetkilileriyle görüşmeler yapmıştı,ABD' 
nin Küba'ya uyguladı�ı ekonomik am
bargo, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki 
bunalımın başlıca etkeni durumunda, -

Amerikan yönetiminde Küba ile iliş· 
kilerin nonnalleştirilmesi yönündeki e· 
�i1imin ortaya çıkması, Küba'nın, Ame· 
rikan emperyalizmine karşı, sosyalist 
sistemin dieer üyeleriyle sıkı dayanışma 
içinde gösterdi�i kararlı ve tutarlı diren
cin bir yansıması olarak ortaya çıkıyor. 
Küba'lı yöneticilerin, ABD 'nin hege
monya politikasını terketmesi halinde. 
iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu bir 
perspektifle gelişece�i görüşünde olduk
Ian bildiriliyor. • 

sokulamamışlı. Se
karannm alınmasına 
duruma son verilme

hükümetinin, grev ya· 
yetkilerinden vazgeç- -
açıklanıyordu. 

Rajeswara Rao, 
açıklamada, hükümeti ve 

"devlet aygıtını ve ka· 
hiç bir resmi konumu 

kullanmakla" da 
bu uyansı, baş

o�lu Sanjay Gan· 
Sanjay Gandi, Kong· 

tull1cu güçlerin sözcü· 
üstlenmiş durumda. 

haftalarda Kongre 
örgütlerinde durumunu 

ilerici kanadına 
saldınların yo�unlaş

bildirgesinde, ayrıca, 
ve �üt sanayileri· 

bütün yabancı 
devlelleştirilmesinin, 
canlanması için zo· 

• 

engellemeye çalışıyor. Yine aynı so�uk 
sa\'aş taraftarı çevreler, sosyalizmin ka· 
pitalist ülkelerdeki 'emekçi kitleler ara
sından kazandı�ı prestije gölge düşüre
rek, kapitalizmin temel çelişkilerini ve 
zaanarını saklamayı. çabalıyorlar. Kapi· 
talist ülkelerde bunalımın yükünü emek· 
çi kitlelerin sırtına yüklemek ve temel 

AVRUPA PARLAM ENTOSU 
SEÇiMLERINDE YÜZDE S OY 

BARAJı KONMASı 
TASARLANIYOR 

1978 yılında yapılması tasarlanan tek 
dereceli Avrupa Parlamentosu seçimle
rinde, komünistlerin temsil edilmesini 
engellemek amacıyla, seçilmek için asga· 
ri yüzde 5 oy barajının konması tasarla· 
nıyor. Federal Almanya'da tartışılması
na başlanan yeni bir yasa tasarısında, bu 
önlemin gerçekleştirilmesine çalışılıyor. 

Alman Komünist Partisi'nin günlük 
yayın organı Unsere Zeit gazetesinde ko· 

den korkunç bir nüklt>cr tırmanma ma
cerasına sürükleme tehlikesini içeriyor. 
Uluslararası yumuşamadan, barış ve dede
mokrasiden, halklar arasında yapıcı iş· iş· 
birlieinden yana tüm güçler. sosyalist ül' ül' 
keleri hedef alan iftira kan'panyasına kan'panyasına 
karşı çıkıyor. 

nuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 
Avrupa Parlamentosu'nun tek dereceli 
seçimlerle kurulmasının, bu parlamento· 
ya hükiimetler hükiimetler hüki üzerinde daha büyük yet· 
kiler vermeyi amaçlayan bir "demokra· 
tik aldatmaca" oldu�u belirtildi. 

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 
komünist ve işçi partilerinin temsil edil· 
me olanaklarını ortadan kaldırmayı 
amaçlayan son "yüzde 5 baraj" tasarısı, 
bu parlamentonun oluşturulmasıyle gü
dül en anti-demokratik amaçları bir kez 
daha ortaya çıkardı. 

Federal Almanya'da yapılan son ya
sama seçimlerinden sonra düzenlenen 
bir kamuoyu yoklaması, partiler arasın· 

TADOCU SORUNUNU CENEVRE KONFERANSıNIN 
EVESINDEN KOPARMAYA ÇAlıŞıYOR 

BM Genel Sekreteri Kurd Waldheim 
ülkelerine yaptı�ı geziden 

Bakanı C.Vance'in 
Ortado�u bunalımı

ivedilikle Cenevre Konferansı çerçe· 
alınmasının güçleştirildig:ini 

Waldheim, gezisinden 
yakın zamanda yeni

umutlu olmadıgını 
açıklamada, kısa dö· 

"görüşmeler 
belirtildi. 
açıklamaları, Ortado�u' 

başkentlerin, Cenevre 
sürede başlatılmasın

olmadıklannı açıga çıkardı. 
Suriye yöneticil�rinin, 

'nın başlatılmr.sı başlatılmr.sı başlatılmr için, 
Ortado�u politikası. 

bekledikleri ve ARD 'nin 
olanak tanımaya çalış

ısrail, Mısır ve Suriye'nin 
KO'nü Ortado�u soru· 

uzaklaştırma çaba'il 
gibi BM kararları, 

Konferan�ı çalışmala

uzakta tutulması amacı da önemli bir rol rol 
oynuyor, Cenevre Konferansı Sovyetler Sovyetler 
Birli�i ve ABD 'nin orLak başkanlığında başkanlığında 
yürütülüyordu. 

öte yandan ısrail'de 17 Mayıs'ta yaya
pılacak yasama meclisi seçimle-ri de, Ha· de, Ha· 
ziran ayınd.ın önce Orl.tıd()�u:da barışa Orl.tıd()�u:da barışa 
do�ru olumlu adımların aıılmusı uliill<\' uliill<\' 
eıııı sıııırlıyor. Bu arada. h;rail hiikünu>ti>tihiikünu>tihiikünu
nin, Şeria nC'hrinin Balı yakasındaki sındaki yakasındaki yaka
topnıkiarın üçte birini alıkoyanık I,('ri I,('ri 
kalanını Urdün'e bırakmilYI t.as.ırlildıf:ı dıf:ı 
görulÜyor, Bu formül, iktidardaki Işçi Işçi 
Partisi'nin seçim bildirgesinde açıklanıaçıklanı
yor. ısrail yöneliminin, Filistin halkı halkı 
üZE'rindeki bu hegemonya planını Kral Kral 
Hüseyin'le birliktE' CenE'vre Konreransı ' 
nın başlamasından önce gerçekl('ştirmegerçekl('ştirme
ye çalışıl21, böylece Ccn('vrc KonferanKonferan
sı'nda FKÖ'nün varııeını anlamsız hal(' hal(' 
getirmeyi tasarladı�ı belirtiliyor. 

Buna benzer bir biçimde. Ort.1do�u' Ort.1do�u' 
daki F'iliı;tin halkının, Urdiin ve Suriye Suriye 
araı;ında, ya da UrdUn. Suriye ve Llibnan Llibnan 
arilsıııda kurulacuk bir konfederasyona konfederasyona 
ba�lanmH�1 yönündeki çalışmaların da da 

öte yandan 
temsilcisi temsilcisi ve 
bir bir ABD Parlamento 
başkanı başkanı olan 
Carter' ın Carter' ın göreve 
Havana'ya Havana'ya yaptı�ı 
kilerindeki kilerindeki 
arttırdı. arttırdı. Bingham'dan 
konularla konularla ilgili 
den den oluşan bir 
miş ve ülkenin 
yetkilileriyle 
nin Küba'ya 
bargo, iki ülke 
bunalımın başlıca 

Amerikan 
kilerin nonnalleştirilmesi 
�i1imin ortaya 
rikan emperyalizmine 
sistemin dieer 
içinde gösterdi�i 
cin bir yansıması 
Küba'lı yöneticilerin, 
monya politikasını 
iki ülke arasındaki 
perspektifle gelişece�i 
Ian bildiriliyor. 



BİLİNçsİz ÖFKELİLER 
VE 

SEZGİ GÜCÜ 
Demirtaş Ceyhun, romanının kapsamını iki doğrultuda sıkıştırıyor. Biri 

dikey, diğeri ise yatay. Dikey olanı da yatay olanı da çok açık. Dikey olanın 
bir örneği Profesör Ali ıhsan Arta. Profesör Ali ıhsan Arta, babasını hastaha
neye getiren felsefe öğrencisi bir kızla aniden evleniyor. Bir türlü birbirlerine 
yakın olamıyortar. Sonra Profesör Arta, karısı Güher'in deyimi ile, "profesör 
çocuk" (sayfa 337) karısı�ın hoşlanacağını düşündüğü için Türkiy"e Işçi Parti· 
si'ne giriyor. Yine aniden. üstelik 12 Mart'tan çok kısa bir zaman önce. Mesut 
Odman, geçen hafta YüRüYüŞ'tc, bu durumu "gerçekliğin zorlanmasınlh 
doru k noktalarından biri" olarak niteledi. Aslında 12 Mart'tan hemen önce, 
karısının hoşuna gidebilmek için bir profesörü" Türkiye işçi Partisi'ne girdiği
ni yazmak, gerçekliği zorlayan tek örnek değiL. Çünkü 12 Mart'tan hemen ön
ce hiç bir profesör bir "çocukluk" yapıp da Türkiye Işçi Partisi'ne girmedi. 
12 Mart yaklaşırken daha önce "çocukluk" yapıp da Türkiye Işçi Partisi'ne 
girenler birer " gerekçe" bulup ayrılıyorlardı. 

Daha önce, belki genç karısının hoşuna gitmek için değil, fakat çevresi
nin hoşuna gitmek için Türkiye Işçi Partisi'ne girenler oldu. Profesörü de ol
du, profesör olmayanı da. Demirtaş Ceyhun'un romanın kapsamını dikey ola· 
rak sıkıştırmasının örneklerinden birisi burada. Yatay olarak sıkıştırmasının 
örnekleri de Zekeriya'da. Zekeriya, 12 Mart öncesinin her hangi bir "sıradan" 
parti üyesi gibi, "sıradan" bir parti üyesinin bildiği gibi, 12 Mart ile birlikte 
gelenin faşizm olduğunu biliyor. 1 2  Mart öncesindeki bir Parti üyesi için ga
yet normaL. Ama aynı Zekeriya, 12 Mart'ta muhtırayı radyodan dinleyince 
"bir anlamda devrimcilerin iktidarı diyebiliriz buna" diyerek seviniyor. B�mu 
söyleyen Zekeriya ile diğer Zekeriya aynı kişi olamaz. Ayrıca 1 2  Mart muhtı· 
rası okununca ve ilk Erim Hükümeti kurulunca çok sevinen bir çok "devrim
ci" olduğu da biliniyor. YıL saymaya pek meraklı bazı kişilerin "elli yıldır ni
hayet hükümete iki kişi soktuk" dedikleri de biliniyor. Bu iki kişinin kim ol
dukları bir türlü ortaya çıkmadı. 

Demirtaş Ceyhun, romanın kapsamını yatay olarak da sıkıştırıyor. "Sol
da" yapılanlardan da yapılmayanlardan da sorumlu tek: Türkiye Işçi Partisi. 
Romanın temel mantığı böyle. Temel mantık böyle olunca da doğru çizgiyi 
de yanlış çizgiyi de militan bir Parti üyesi olan Zekeriya'da sürdürebiliyor. Ze· 
keriya hem öğrenci eylemlerine katllıyoc/ ·hem de arabacı Osman'ı veya şoför 
Şefik'i Parti'ye kazanmaya çalışıyor. Solda yapılanlarla yapılmayanların yine 
tümü Zekeriya'da somutlaşıyor. 

Yazar, romanında zaman zaman Güher olarak konuşuyor. Bunu yakın
da Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir yazısında açığa çıkardı. Cumhuriyet 
Gazetesi'nde Demirtaş Ceyhun imzasıyla çıkan yazıdaki görüşler romanın bir 
yerinde Güher'in söyledikleriyle aynı. Güher'in bir yerde "Sovyetler Birliği 
deneyini, bugünkü gibi kolayca suçlamak marifet değil, unutma. Alınacak çok 
ders var onda." diyor. (sayfa 262) Demirtaş Ceyhun, bunu ve izleyen cümlele
ri, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında aynen tekrarladı. Bu yüzden Güher 
"örgüt dediğin bir silahtır bence" diyor (sayfa 36) Demirtaş Ceyhun'un, ro· 
mamn kapsamını sıkıştırarak yapılanlarla yapılmayanların tümünün sorumlu
luğunu Türkiye Işçi Partisi'ne bağlamasını örgüte verdiği b� ağırlıkta aramak 
gerek. 

Roman, konuşmalarla dolu. Zekeriya ile Güher devamlı  konuşuyorlar. 
Zekeriya şunları söylüyor: "Partiye mutlaka girmelisiniz. Göreceksiniz, parti
de çalışmaya başlayın, kafanızdaki bir takım sorular nasıl aydınlanıverecek 
birden." (sayfa 282) Buraya kadar güzeL. Konuşma sürüyor: "Partinin size ih· 
tiyaCl yok, yanlış anlamayın. Sizin partiye ihtiyaClmz var." Burada durmak 
gerek. Demirtaş Ceyhun'un romanın yapısı burada ortaya çıkıyor. Romanda 
Parti ile ilişki kurmuş dört kişiden, bir ölçüde Zekeriya hariç, üçü "sizin par
tiye ihtiyacınız var" denilen türden. Roman bunlar üzerine kurulu. Roman, 
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bir anlamda, bunları eleştirrnek için yazılmış. Bunların eleştirisinde de zaman 
zaman son derece başarılı. Işçi sınıfının siyasal hareketine vereçek gücü olma
yanlar, devamlı olarak işçi sınıfının siyasal hareketinden güç almak isteyen 
tipler ön plana çıkıyor. 

Demirtaş Ceyhun bunları eleştiriyor fakat kızmıyor. Mesut Odman da 
yazdı. Yazarın en çok beğendiği kişinin hizmetçi Katibe olduğu anlaşılıyor. 
Demirtaş Ceyhun bir zamanlar Türkiye Işçi Partisi içinde de yer almış olan 
"sendika ağalarına" kızgınllğını saklamıyor: "Nice kamyon sahibi, lobnta, 
pastahane sahibi, imalathane sahibi, aynı zamanda da sırf bir sendikanın yö
neticisi olduklarından emekçi sayılıyorlardı." (sayfa 1 77) Ama emekçi Kati· 
be'den hep sevgi ile söz ediyor. "Bilinçsiz öfkeliler" simgesine Katibe ile ula
şıyor: "Sabun lu ellerini iki yana bırakıvenniş, şaşkın, kalakalmıştı hizmetçi. 
Böyle aşağılanmasına, küçümsenmesine, bir an için öfkelenir gibi olmuştu ya, 
daha bilincine varamadan unutuverdi". (sayfa 102) Bu bilinçsiz öfke kavramı 
burada kalmıyor. Güher'in ağzından Zekeriya'ya söyleniyor: "Bana kalırsa, 
istemeden bir mekanın dışına itilmenin bilinçsiz öfkesini yaşıyorsunuz şu an 
siz. Gizli gizli." (sayfa 32ı) 

Bir yanda bil inçsiz öfkeliler var. Bir yanda da "sezgi" kavramı. Zeke
riya şöyle söylüyor: "Biz aydınların eksikliği de bu galiba. Halkı cahil sanırız. 
Bir şeyden anlamaz, salak, zavallı, hödük sanırız. Ama, onun o yaratıcı sezgi· 
si yok mu?" (sayfa 232) Yazar, sezgi gücüne güvenini de güveninin sınırlarını 
da sık sık tekrarlıyor. Arabacı Osman Baba'ya Tlp'i anlatırken Zekeriya şun
ları dile getiriyor: " 0  sezgi gücün doğruyu eğriyi mutlaka gösterecektir sana. 
Sezgi gücün yetmezse, unutma, olaylar bu kez kafana dank dank vura vura 
doğruyu gösterecektir. Kuşkun olmasın. ,. (sayfa 138) Başka bir yerde de şun
lar var: "Insana has olsa gerek ba�ı şeyleri kavrayamamak, ama sezmek." (say
fa 1 30) 

Romanın tüm "diyalektiği" burada. Bir yandan eleştirilen bilinçsiz öf
keliler. Diğer yandan sosyalist hareketin, işçi sınıfının politik hareketinin gür
büz geleceğine derin bir güven. Yağmur Sıcağı adı da buradan geliyor. 12 
Mart'ın faşizmi yağmur öncesi sıcak olarak ele alınıyor. Yağmur, işçi  sınıfının 
siyasal hareketinin bereketli geleceği. Demirtaş Ceyhun, romamn sonlarında 
Yıldır Ağabey'i konuşturarak bu güven dolu geleceği dile getiriyor. Anuk 
romanın yapısı içinde bilinçsiz öfkeli lerden bu bereketli geleceğin doğmiıya
cağı anlaşılıyor. Zaten bu bilinçsiz öfkeliler, "sizin partiye ihtiyacımz var" de
nilen tipler çoktan, milli demokratik devrim tezi ile birlikte savrulup gitmiş
ler.Bu durumda bereketli yağmurun yağacağının tek kanıtı olarıık "sezgigücü" 
kalıyor. Romanın diyalektiği bilinçsiz öfkeliler ile "sezgi gücü" amında kuru
luyor. 

Bunun romanın yapısı için gerekli ölçüde güçlü bir diyalektik oldutunu 
söylemek zor. Romanda örgütün bir silah olduğu vurgulanıyor. Ama sadece 
vurgulanıyor. Romanın bütünü içine oturmuyor. Bu yüzden de Yıldır Atabey' 
in işçi sınıfının siyasal hareketinin geleceğine güvenle bikması rahatlatıcı ol· 
makla birlikte yeteri ölçüde inandırıcı olamıyor. OlmaSıni ta imkan yok. 
Çünkü sezgi gücü, işçi sınıfın'ın siyasal hareketine damgiillarını vurmak isteyen 
bilinçsiz öfkelilerin tasfiyesinde, önemli bir yere sahip. Ama kesinlikle yeter
li değil. Ne öfkelilerin bilinçlendirilmesinde ne de öfkesiz bilinçsizlerin geride 
bırakılmasında tek başına sezgi gücüne güven olmaz. Eğer bugüne gelindi ise, 
bu işçi sınıfının ideolojisi ile donatılmış bir Parti ile oldu. Demirtaş Ceyhun'· 
un romanında bu Parti yazılmıyor. Bu Parti'nin içinden geçtiği ortamın roma
nı yazılıyor. Bu açıdan da bakıldığı zaman katedilen mesafenin uzunluiu 
ortaya çıkıyor. Demirtaş Ceyhun'un romanı katedilen bu uzun mesafeyi, çok 
sıkıştırılmış bir zaman kesitinde zaman zaman oldukça başarılı bir biçimde 
ortaya koyuyor. 

'MARKSIST EKONOMI POL ITIK'TE üCRET VE TüRKIYE' OE 
ÜCRETLER (A.DORSAY , H .SAIT) 

• MARX'IN DüŞÜNCESININ GELIŞIMI 
(V.s. VYGODSKI) 
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örneklerinden birisi burada. Yatay olarak sıkıştırmasının 
Zekeriya'da. Zekeriya, 12 Mart öncesinin her hangi bir "sıradan" 

gibi, "sıradan" bir parti üyesinin bildiği gibi, 12 Mart ile birlikte 
olduğunu biliyor. 1 2  Mart öncesindeki bir Parti üyesi için ga

Zekeriya, 12 Mart'ta muhtırayı radyodan dinleyince 
devrimcilerin iktidarı diyebiliriz buna" diyerek seviniyor. B�mu 

diğer Zekeriya aynı kişi olamaz. Ayrıca 1 2  Mart muhtı· 
Erim Hükümeti kurulunca çok sevinen bir çok "devrim

biliniyor. YıL saymaya pek meraklı bazı kişilerin "elli yıldır ni
soktuk" dedikleri de biliniyor. Bu iki kişinin kim ol

çıkmadı. 
Ceyhun, romanın kapsamını yatay olarak da sıkıştırıyor. "Sol

yapılmayanlardan da sorumlu tek: Türkiye Işçi Partisi. 
mantığı böyle. Temel mantık böyle olunca da doğru çizgiyi 

militan bir Parti üyesi olan Zekeriya'da sürdürebiliyor. Ze· 
öğrenci eylemlerine katllıyoc/ ·hem de arabacı Osman'ı veya şoför 

Parti'ye kazanmaya çalışıyor. Solda yapılanlarla yapılmayanların yine 
somutlaşıyor. 

zaman zaman Güher olarak konuşuyor. Bunu yakın
Gazetesi'nde çıkan bir yazısında açığa çıkardı. Cumhuriyet 

Ceyhun imzasıyla çıkan yazıdaki görüşler romanın bir 
söyledikleriyle aynı. Güher'in bir yerde "Sovyetler Birliği 

kolayca suçlamak marifet değil, unutma. Alınacak çok 
onda." diyor. (sayfa 262) Demirtaş Ceyhun, bunu ve izleyen cümlele

Gazetesi'ndeki yazısında aynen tekrarladı. Bu yüzden Güher 
silahtır bence" diyor (sayfa 36) Demirtaş Ceyhun'un, ro· 

sıkıştırarak yapılanlarla yapılmayanların tümünün sorumlu
Partisi'ne bağlamasını örgüte verdiği b� 
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söylüyor: "Partiye mutlaka girmelisiniz. Göreceksiniz, parti

kafanızdaki bir takım sorular nasıl aydınlanıverecek 
Buraya kadar güzeL. Konuşma sürüyor: "Partinin size ih· 
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Bir yanda bil inçsiz öfkeliler var. Bir yanda da "sezgi" kavramı. 
riya şöyle söylüyor: "Biz aydınların eksikliği de bu galiba. Halkı 
Bir şeyden anlamaz, salak, zavallı, hödük sanırız. Ama, onun o 
si yok mu?" (sayfa 232) Yazar, sezgi gücüne güvenini de güveninin 
da sık sık tekrarlıyor. Arabacı Osman Baba'ya Tlp'i anlatırken Zekeriya 
ları dile getiriyor: " 0  " 0  sezgi gücün doğruyu eğriyi mutlaka gösterec
Sezgi gücün yetmezse, unutma, olaylar bu kez kafana dank dank 
doğruyu gösterecektir. Kuşkun olmasın. ,. (sayfa 138) Başka bir 
lar var: "Insana has olsa gerek ba�ı şeyleri kavrayamamak, ama sezmek." 
fa 1 30) 

Romanın tüm "diyalektiği" burada. Bir yandan eleştirilen 
keliler. Diğer yandan sosyalist hareketin, işçi sınıfının politik hareketinin 
büz geleceğine derin bir güven. Yağmur Sıcağı adı da buradan 
Mart'ın faşizmi yağmur öncesi sıcak olarak ele alınıyor. Yağmur, 
siyasal hareketinin bereketli geleceği. Demirtaş Ceyhun, romamn 
Yıldır Ağabey'i konuşturarak bu güven dolu geleceği dile getiriyor. 
romanın yapısı içinde bilinçsiz öfkeli lerden bu bereketli geleceğin doğmiıya
cağı anlaşılıyor. Zaten bu bilinçsiz öfkeliler, "sizin partiye ihtiyacımz 
nilen tipler çoktan, milli demokratik devrim tezi ile birlikte savrulup 
ler.Bu durumda bereketli yağmurun yağacağının tek kanıtı olarıık 
kalıyor. Romanın diyalektiği bilinçsiz öfkeliler ile "sezgi gücü" amında 
luyor. 

Bunun romanın yapısı için gerekli ölçüde güçlü bir diyalektik 
söylemek zor. Romanda örgütün bir silah olduğu vurgulanıyor. 
vurgulanıyor. Romanın bütünü içine oturmuyor. Bu yüzden de Yıldır 
in işçi sınıfının siyasal hareketinin geleceğine güvenle bikması 
makla birlikte yeteri ölçüde inandırıcı olamıyor. OlmaSıni ta 
Çünkü sezgi gücü, işçi sınıfın'ın siyasal hareketine damgiillarını vurmak 
bilinçsiz öfkelilerin tasfiyesinde, önemli bir yere sahip. Ama kesinlikle 
li değil. Ne öfkelilerin bilinçlendirilmesinde ne de öfkesiz bilinçsizlerin 
bırakılmasında tek başına sezgi gücüne güven olmaz. Eğer bugüne 
bu işçi sınıfının ideolojisi ile donatılmış bir Parti ile oldu. Demirtaş 
un romanında bu Parti yazılmıyor. Bu Parti'nin içinden geçtiği ortamın 
nı yazılıyor. Bu açıdan da bakıldığı zaman katedilen mesafenin 
ortaya çıkıyor. Demirtaş Ceyhun'un romanı katedilen bu uzun 
sıkıştırılmış bir zaman kesitinde zaman zaman oldukça başarılı 
ortaya koyuyor. 

'MARKSIST EKONOMI POL ITIK'TE üCRET VE TüRKIYE' 
ÜCRETLER (A.DORSAY , H .SAIT) 

• MARX'IN DüŞÜNCESININ GELIŞIMI 
(V.s. VYGODSKI) 



ORMAN MüHENDIsLERI ODASıNIN GENEL KURUL TOPLANTISI 
SilAHlı SALDıRıYA UGRADI. SALDı RGANLAR, ODA BINASINI DA 
IŞGAL ALTINDA BULUNDURUYORLAR. YüRÜYüŞ, GELIşMELER 
KONUSUNDA ORMAN MüHENDIsLERI oDASı YENI YÖNETIM KURU· 
LU üYESI IYIGüN PUlAT'lA AŞAGIDAKI GÖRüŞMEYI YAPTı: 

Orman Milhend;,�ri Odaıı'nda. bun
dan önceki gelişmeleri kıaaca özetliyebi
lir misiniz1 

"FAŞİsT 
KIRIlACAK" 

Orman Mühendisteri Oduı'nda üç yıl
dan bu yana yönetirnde bulunuyoruz. 3 
yıl öncesine kadar, Odanın yönetimi bir 
çok etlerden geçti. 3 ytl öncesinden baş
layarak Türkiye'nin genel gidişine para
lel olarak, Onnan Mühendisten ara.s.ında 
da demokratik birikim yeni boyutlara 
erişti. Hızlı bir demokratlaşma süreci i
çerisine girdi üyelerimiz. Olkemizin yok
au! halk kesimleri ile yum ilişki içinde 
bulunan orman mühendisıeri, emekçile
rin sorunlan ve uyanışına paralel olarak 
demokrat, halktan yana tavrını giderek 
daha açık bir biçimde ortaya koymaya 
başlarruştır. 

Nihayet, 1974 yılında yapıian genel 
kurulda, bu gelişim sonuçlannı verdi. 
Devrimci, halktan yana unsurlann aRır
lıkta oldulu kongre, yönetime gelmenU· 
zi saltladı. O günden bu yana, kamu per
sonelinin yürüttüitii, ekonomik, demok· 
ratik haklar mücadelesinde, bizler de or
man mühendisıeri olarak yerimizi alma
ya çalı,tık. Teknik elemanlar, mühendis
ler tarafından yürütülen mücadelenin 
çizdilti yükaek grafik, onnan mühendis
lerine de yansıdı. 

Ancak bu olgu bir yerde karŞı tepki
leri de beraberinde getirdi. Hızlı uyanış, 
kamu iörevlilerine karşı ekonomik ve 
ayual bukı1arın artınuma da neden ol
du. Bazı üyelerimiz, yetkililerden kopar
dıklım bazı ödünler karşılıltmda, öme
lin bir makam,bir konutvb. gibi "mük.a
f.tıar" kar,ılılmda, orman mühendisteri 
içindeki tuz.lı gelişmeyi durdwmayı görev 
bildiler. Bu, tüm dünyada gözlenen bir 
otıu. Küçük burjuva bürokratlar araup.
da her zaman mevcut yönetimin emrin
de, güdümiinde olma etilimini 1:a.şıyenla:r 
çıkacaktır. 

Bunlara ralmen ileriye yönelik umut
lannuzı artıran gelişmeler ortadadır. Ca
lı.tan tüm halkın feJiizmin girişimlerini, 
çevrelerindeki çemberi kırma yolunda 
iöıterdikleri direnç bizim de umudu
muzdur. Bu ielişme, orman mühendisle
ri kesiminde de gericiliRin tecrit edilme
ne yol açmaktadır. 

Son genel kurul hazırlıklarınız üzeri· 
ne billfi !Jerebilir mişiniz1 

Bu genel delerlendinne içinde genel 
kurul haztrlıklanna beJiladık. ÖZellikle 
geçtilimiz iki dönemin bize verdili de
neylerden yararlanmaya çalıştık. Tüm 
ilerici üyelerimizle daha yakından ilişki 
kurduk. 

Biliyorduk ki, genel bir tırmanış için
de bulunan faşizm, tüm ekor.omik, de
mokratik kitle örgütlerine yönelttilti sal
dınlan, bu genel kurul dolayısıyla bize 
de yöneltecekti. 

önlemlerimizi, bunlan dikkate alarak 
dü,ündük. Ancak eldeki olanaklann si· 
rurlı oldulunu da düşünmek gerek. Fa
,izmi n  genel tırmamş çizgisi içerisinde 
özellikle mevcut iktidann salladılı ola
naklardan yararlanan çevreler karşısında 
,ücü.müz bir yerde sınırlı kalıyordu. 

Bütün bunlara kar,ılık, genel kurula 
katılımın hayli yüksek ol\14u, genel ku
rulda görülen bilinç düzeyi, genel olarak 
ülkemizin özel olarak da üyelerimizin so
runlarına yönelik önerilerin geliştirilme
si, memnuniyet vericidir. 

Daha ör.ce, yeni seçilecek yönetimin 
tabandaki çe,itli elilimleri temsil ede
bilmesi, yeni yönetimin en demokratik 
bir biçimde olu,muıDl aaltlayabilmek i
çin bir ön kurul topladık. Bu ön kurul
da, 'u anda yönetimde bulunan ekip, ge
nel kurula katılma hakkını kazandı. Ay
DI ,ekilde bu kurulda, genel kurul görev
lisi arkada,larımızl c!a belirlemi,tik. Ge
rek kongreye katılımın yüksek olu,unun 
saRlanmuı, gerekae tartı,malarda ba,
kanhk divanına yardımcı olunması açı-

smoan seçmiştik bu görevlileri. 
Genel kurula katılınun düzenini salt

layabilmek için bir de delegasyon liste
si düzenlemiştik� Bu delegasyon listesi
ni kartlara koyduk. Kimliltini gösteren 
delegeler, delege kartlanna sahip olacak
lardı. Genel kurula katılınu böyle denet
leyeeektik. 

Genel kurulunuza şaldı" nasıl baş
lodıl 

Genel kuruldan bir gün önce, genel 
kurul salonuna saldırıda bulunulacalı 
yolunda ihbarlar aldık. Gelişmeler de 
bunu gösteriyordu. Salonun güvenlitinin 
ullanabitmesi için, Ön kurul tarafından 
saptanan görevli arkadeJilann bir bölü
münün, geceyi salonda geçirmeleri öneri· 
si geldi. Bu, yerine getirildi. 

Ancak 12 Şubat sabahı erken saatler
de, tarumadılımız ve çoltunlulu orman 
mühendisi olmayan kişilerin salonun 
çevresinde dOlB4tıklarl görüldü. Bunlar, 
çevrede sloganlar atıyorlardı. Salonun 
bir saIdın ya da işgale ulrayacaltı izle
nimleri gerçeklik kazanıyordu. 

Sabah saat 8. 'de sa1dm gerçekleşti. 
20 - 30 kişilik bir silahlı grup, aralann
da ikinci başkanın da bulundultu görev
li arkadaşlan tehdit ederek genel kurul 
salonuna giriyorlar. Içerideki mühendis 
arkadaşlar da gölüslerine silah dayana
rak, salondan dışarı çıkarılıyorlar. 

önden gelen silahlı bu ekip, daha 
sonra gelen 80 - 90 kişilik bir başka 
grupla takviye ediliyor. Art.ık genel ku
rul salonu ile birlikt.e tüm bina, silahlı 
saldırganların işgali altındadır. ışgalin 
yanısıra tahribata da girişiliyor. Makina 
mühendislerine ait olan binada, oda baş
kanının, sekreterin odasına giriliyor. Bir 
bölüm resmi evrak parçalanıyor . .,.@le
fonlar, sandalyeler, kapılar kırılıyor. 
Tek&ir ve hesap makineleri çalınıyor. 
Yalma ve tahribat. böyle sürüyor. 

Koroı tedbirler olarak hongi girişim
lerde bulundunuz? 

Bunlann haberi bize geldiltinde ne 
yapabilecelimizi düşündük. tık kez di
lekçe ile savcılılta başvurduk. Savcılık, 
olayı "önlerler" diye dilekçeyi Emniyet 
MüdürlüRüne gönderdi. 

Oye arkadaşlanmızın çoltunlujtu, o
lay yerine geldiRinde, polislerin de gel
diAi görüldü. Aralannda onnan mühen· 
disi olan bazı ki şilerin de bulunmasına 
ralmen, kapılan tutup girişi kontrol e
denlerin büyük bölümünün orman mü-

hendisi olmadıltı görülüyordu. 
Polise yaptılımız bütün beJivurular 

cevapsız kaldı. Yetkililerine beJivurarak, 
genel kurul için salonun bizler tarafın
dan tutuldulunu, ancak silahlı bir grup 
tarafından işgal edildilini, toplantının 
yapılabilmesi için salonun ve binanın bu 
kişilerden arındınlması gerektilini söy
ledilimizde, aldılınuz cevap "bizim ya
pabilecelimiz bir ,ey yok" oluyordu. 

Yetkililerden birine can güvenlilimi
zin satlanmuı wl içeriye bu rüventikle 
girebilmemiz için başvurduk. Telsizle 
üstleri ile yaptıklan görüşmeler sonucun
da "bizleri salona alamayacaklanru" bil
dirdiler. Isimlerini sordulumuzda, isim
lerini bile vermiyorlardı. Savcılıla yaptı
Itınuz bütün başvurular yanıtsLZ kaldı. 
Emniyet ise, baştan sona, bizlerin içeri
ye giremememiz için bir oyalama taktilti 
içinde görüldü. 

Saldırı. genel kurul salonu dışında 
lxışka yerleri dt kapsadı mıl 

Necatibey caddesinde bulunan oda 
binanuz da bir sorundu. Genel kurul sa
lununu silahla işgal edenler, herhalde o
da binası için de birşeyler düşünmüş ola
cak.lardı. Önlem alınabilmesi için, lçişlp
ri Bakanlılına yıldırım telgraf çektik. 

Bu arada, kimoldukjan bilinmeyen
ler, kendi aralarında bir seçim de yap
mışlar. Bir kurulu seçmişler. Bu kurul, 
başvurumuza raltmen Içişleri Bakanhlı
nın hiç bir tedbir almaması yüzünden , 
genel kuruldan sonra oda binarnLZI da iş
gal etti. Oda binamız halen bu kişilerin 
işgali altındadır. Binayı bi; saldırı mer
kezi olarak kullanıyorlar. Bu arada işgal· 
cilerin toplantısında ilginç bir olay cere
yan ediyor. ıçerdekiler arasında demok
rat nitelikli bazı kişiler de var. Bizim yö
netmeliQimize ,öre, genel kurulları o dö
nemin yönet.im kurulu başkanı ya da 
yardımcısı ba,latır. Ancak içeride yöne
tim kurulu yok. Yönetim kurulu ile ilgili 
hiç kimse yok. Bunun üzerine "en yaşlı 
üye toplantıyı açsın" diyorlar. En yaşlı 
üye, eski oanı,tay üyelerinden emekli 
bir onnan mühendisi, Ancak bu yaşlı ü
yeyi çaltıtarak baltayı ta/ja vuruyorlar. 
Kürsüye çıkan üye, yapılan işin yasa dışı 
oldultunu, yönetim kurulu olmadan, be· 
Iirsiz ve usulsüz bir toplantının yapıldı tı
nı vurguluyor ve böyle bir toplant.ıyı a
çamay.acalını söylüyor. Salonu da ter
kediyor. Daha sonra ctaarılan bir başka 
ya,1ı üye de aynı şeyleri söylüyor. Sonra 
nihayet bir ateşli komando çıkıp toplan· 
tıyı başlat.nbiliyor. 

Gece durumu delerlendirerek, ienel 
kurulun, salon bof&l1ılıncaya kadar erte
lenmesi karanm verdik. Yönetim Kurulu 
olarak bu iw'an vartbk. Ert.e.i IÜD top
lantı salonu, fBfiat i"aI altLDda delildi. 
Genel kurulu böylece topladık. Yapılan 
ienel kurul sonucunda, bulÜJlkÜ yöne
tim kurulu i,bBfına ,etirildi. 

Bunlara kartılık, fqi.u.nn yua dıtı 
işgali 'u anda odaıruzda liinnektedir. 
Biz genel kurul sonuçlanm ve ,&ev bö
lüşümünü illili yerlere bildirdik. Bütün 
demokratik kuruıu,lara ve partilere du
rumu anlattık; idari makamlara da. Oda 
üzerindeki Clili '.aalin bir an önce kaldJ
nlm&.Slm istedik. Şu ana kadar telıraf
lann ahnl1Uf olduıU dJ,mda hiç bir ya
nıt gelmedi. 

Son olarak, ıçi,leri Bakanl,lıoın bu 
toplantıda bulunan bazı emniyet ,Ö
revUlerini .ömden aldılına dair haber
Ler aldık. Bunun da hanci ölçüde dolna 
oldulunu bilemiyoruz. 

Türkiye'de idarenin b\llÜD.kü duru
munu biliyoruz. Bu niteliklerinden do
layı çok ,ey beklemiyoruz. Ancak Tür
kiye'de YUlının bulunduRunu ve i,ledi
�ini de biliyoruz. Onun için yargı organ
larına başvurduk. ıdari yargıya ilk ola
rak sorunu götürdük. Yasal olmayan bir 
kurulun davranışların ve uYiuIamalan
nın odamızı ballamayaca�ı açıktır. Oye 
aidatının ödenmesinden, üye kaydına 
kadar, karşıda yasal olmayan bir kurul 
vardır. Buradan do�acak sorunlar önce
likle idari yargıyı ilgilendireeeli için, 
sorunu öncelikle idari yargı oraanlarına 
götürmüş bulunuyoruz. Damştay'da du
rum görüşulpcek. 

Daha sonra adli yargı var. Binamız, 
demirbaşımız, resmi evraJdanmız, pa
ramız kimUli bilinmeyen ki,ilerin, yasal 
olarak yönetici olmayan kişilerin elinde. 
Başvurumuu ralmen, idarenin bu ko
nuda et.kin müdahalplerde bulunacalını 
sanmıyoruz. Onun için, işgalin kaldırıl
ması için adli yargı yollarına başvurula· 
cak. 

Şu anda kısa dönemli hedefimiz, 
odamızı faşisı. işgalden kurl.armak, söy
ledi�im gibi. Du başarıldıktan sonra, ö
zelde üyelerimizin ekonomik ve demok
ratik haklarına, genelde ülkemizdeki 
ekonomik demokratik mücadelesine iliş· 
kin çalışmalarınuzı sürdüreceli". 

elemanlar, mühendis
yürütülen mücadelenin 

grafik, onnan mühendis

bir yerde karŞı tepki
getirdi. Hızlı uyanış, 

karşı ekonomik ve 
artınuma da neden ol

Bazı üyelerimiz, yetkililerden kopar
ödünler karşılıltmda, öme

konutvb. gibi "mük.a
kar,ılılmda, orman mühendisteri 

gelişmeyi durdwmayı görev 
dünyada gözlenen bir 

burjuva bürokratlar araup.
mevcut yönetimin emrin
olma etilimini 1:a.şıyenla:r 

ileriye yönelik umut
gelişmeler ortadadır. Ca

feJiizmin girişimlerini, 
ndeki çemberi kırma yolunda 

direnç bizim de umudu
ielişme, orman mühendisle

gericiliRin tecrit edilme

hazırlıklarınız üzeri· 
mişiniz1 

delerlendinne içinde genel 
haztrlıklanna beJiladık. ÖZellikle 

dönemin bize verdili de
yararlanmaya çalıştık. Tüm 

daha yakından ilişki 

genel bir tırmanış için
faşizm, tüm ekor.omik, de

örgütlerine örgütlerine örgütler yönelttilti sal
kurul dolayısıyla bize 

bunlan dikkate alarak 
eldeki olanaklann si· 
düşünmek gerek. Fa

tırmamş çizgisi içerisinde 
iktidann salladılı ola

yararlanan çevreler karşısında 
bir yerde sınırlı kalıyordu. 

kar,ılık, genel kurula 
yüksek ol\14u, genel ku

bilinç düzeyi, genel olarak 
olarak da üyelerimizin üyelerimizin üyeler so

önerilerin geliştirilme
vericidir. 

seçilecek yönetimin 
elilimleri temsil ede

yönetimin en demokratik 
olu,muıDl aaltlayabilmek i

topladık. Bu ön kurul
yönetimde bulunan ekip, ge

hakkını kazandı. Ay
kurulda, genel kurul görev

c!a belirlemi,tik. Ge

smoan seçmiştik bu görevlileri. 
Genel kurula katılınun düzenini salt

layabilmek için bir de delegasyon liste
si düzenlemiştik� Bu delegasyon listesi
ni kartlara koyduk. Kimliltini gösteren 
delegeler, delege kartlanna sahip olacak
lardı. Genel kurula katılınu böyle denet
leyeeektik. 

Genel kurulunuza şaldı" nasıl baş
lodıl 

Genel kuruldan bir gün önce, genel 
kurul salonuna saldırıda bulunulacalı 
yolunda ihbarlar aldık. Gelişmeler de 
bunu gösteriyordu. Salonun güvenlitinin güvenlitinin güvenlit
ullanabitmesi için, Ön kurul tarafından 
saptanan görevli arkadeJilann bir bölü
münün, geceyi salonda geçirmeleri öneri· 
si geldi. Bu, yerine getirildi. 

Ancak 12 Şubat sabahı erken saatler
de, tarumadılımız ve çoltunlulu orman 
mühendisi olmayan kişilerin salonun 
çevresinde dOlB4tıklarl dOlB4tıklarl dO görüldü. Bunlar, 
çevrede sloganlar atıyorlardı. Salonun 
bir saIdın ya da işgale ulrayacaltı izle
nimleri gerçeklik kazanıyordu. 

Sabah saat 8. 'de 8. 'de 8. sa1dm gerçekleşti. 
20 - 30 kişilik bir silahlı grup, aralann
da ikinci başkanın da bulundultu görev
li arkadaşlan tehdit ederek genel kurul 
salonuna giriyorlar. Içerideki mühendis 
arkadaşlar da gölüslerine silah dayana
rak, salondan dışarı çıkarılıyorlar. 

önden gelen silahlı bu ekip, daha 
sonra gelen 80 - 90 kişilik bir başka 
grupla takviye ediliyor. Art.ık genel ku
rul salonu ile birlikt.e tüm bina, silahlı 
saldırganların işgali altındadır. ışgalin 
yanısıra tahribata da girişiliyor. Makina 
mühendislerine ait olan binada, oda baş
kanının, sekreterin odasına giriliyor. Bir 
bölüm resmi evrak parçalanıyor . .,.@le.@le.
fonlar, sandalyeler, kapılar kırılıyor. 
Tek&ir ve hesap makineleri çalınıyor. 
Yalma ve tahribat. böyle sürüyor. 

Koroı tedbirler olarak hongi girişim
lerde bulundunuz? 

Bunlann haberi bize geldiltinde ne 
yapabilecelimizi düşündük. tık kez di
lekçe ile savcılılta başvurduk. Savcılık, Savcılık, Sav
olayı "önlerler" diye dilekçeyi Emniyet 
MüdürlüRüne gönderdi. 

Oye arkadaşlanmızın çoltunlujtu, o
lay yerine geldiRinde, polislerin de gel
diAi görüldü. Aralannda onnan mühen· 

hendisi olmadıltı görülüyordu. 
Polise yaptılımız bütün beJivurular 

cevapsız kaldı. Yetkililerine beJivurarak, 
genel kurul için salonun bizler tarafın
dan tutuldulunu, ancak silahlı bir grup 
tarafından işgal edildilini, toplantının 
yapılabilmesi için salonun ve binanın bu 
kişilerden arındınlması gerektilini ektilini ekt söy
ledilimizde, aldılınuz cevap "bizim ya
pabilecelimiz bir ,ey yok" oluyordu. 

Yetkililerden birine can güvenlilimi
zin satlanmuı wl içeriye bu rüventikle 
girebilmemiz için başvurduk. Telsizle 
üstleri ile yaptıklan görüşmeler sonucun
da "bizleri salona alamayacaklanru" bil
dirdiler. Isimlerini sordulumuzda, isim
lerini bile vermiyorlardı. Savcılıla yaptı
Itınuz bütün başvurular başvurular yanıtsLZ kaldı. 
Emniyet ise, baştan baştan sona, sona, bizlerin içeri
ye giremememiz için bir oyalama taktilti 
içinde görüldü. 

Saldırı. genel kurul salonu dışında 
lxışka yerleri dt kapsadı mıl 

Necatibey caddesinde bulunan oda 
binanuz da bir sorundu. Genel kurul sa
lununu silahla işgal edenler, herhalde o
da binası için de birşeyler düşünmüş ola
cak.lardı. Önlem alınabilmesi için, lçişlp
ri Bakanlılına yıldırım telgraf çektik. 

Bu arada, kimoldukjan bilinmeyen
ler, kendi aralarında bir seçim de yap
mışlar. Bir kurulu seçmişler. Bu kurul, 
başvurumuza raltmen Içişleri Bakanhlı
nın hiç bir tedbir almaması yüzünden , 
genel kuruldan sonra oda binarnLZI da iş
gal etti. Oda binamız halen bu kişilerin 
işgali altındadır. Binayı bi; saldırı mer
kezi olarak kullanıyorlar. Bu arada işgal· 
cilerin toplantısında ilginç bir olay cere
yan ediyor. ıçerdekiler arasında demok
rat nitelikli bazı kişiler de var. Bizim yö
netmeliQimize ,öre, genel kurulları o dö
nemin yönet.im kurulu başkanı ya da 
yardımcısı ba,latır. Ancak içeride yöne
tim kurulu yok. Yönetim kurulu ile ilgili 
hihihç kimse yok. Bunun üzerine "en yaşlı 
üye toplantıyı açsın" diyorlar. En yaşlı 
üye, eski oanı,tay üyelerinden emekli 
bir onnan mühendisi, Ancak bu yaşlı ü
yeyi çaltıtarak baltayı ta/ja vuruyorlar. 
Kürsüye çıkan üye, yapılan işin yasa dışı 
oldultunu, yönetim kurulu olmadan, be· 
Iirsiz ve usulsüz bir toplantının yapıldı tı
nı vurguluyor ve böyle bir toplant.ıyı a
çamay.acalını söylüyor. Salonu da ter
kediyor. Daha sonra ctaarılan bir başka 
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