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12 MART'IN 
KöKüNü 

KAZıMAK iÇiN 
YALÇiN KIJÇIJK 

Bir naklarıın altını çizmek ge� Tliitlye l.şçl Partisi Genel Başkanı Be
ha BOrln'm CHP Genel Başkını Bülent Ecevit'e gönderdili mektupla em· 
peryalizmi ve Caşizml geriletmek için demokrat ye sosyalist güçlerin "uzun va· 
dfti pe.rspektiC içinde yürülecekleri kararlı ve inınçlı �üç ve l.şbirUlinin" ge
reklilil! ve önemi vurgulındı. Uzun vadeli bir pe($pe:klir içinde ele ılınması 
cerekli &Üç ve işbirtill, klSl vadeli ve güncel ıiiç ve işbirliıini dl$ırdı bırak. 
mıyor. Kesinlikle uzun döneme uz.ayan rak at kesinlikle kISa dönemi de içeren 
bir öneri söz. konusu. Ancak bu radı ıl tı çiziimesi istenen nokla başka. "Uzun 
vadeli perspektir' öznel bir özlem deliL. Somut durumlınn somut çözümle· 
mesinden çıkan bir zorunluluk. Türkıye somutunun gerçek� ve doanı çö· 
ı:iimlemesinden kaynaklanan bir önerme. Bu önermenin arkasında yalan ise 
.şu: Türkiye'de raşizml yerieştirme girişimleri sürekli bir olgu. En azından 12 
Mart'tan önce başlıyın ve bugüne kadar gelen bir süreç. Bu sürecin, 1977 se· 
çimlerinin fU yı da bu biçimde sonuçlaınmısıylı sona erecelini dii:şünmek, 
safdilliklerin en büyüRü olur. SosyaJisller, sardil olamaz. Sosyalistler siyasal 
kumu oynarnu.. 

Behıce Bonn'ın mektubu, sosyalist hareketin Birinci Büyük Kongre'· 
de karar haline dökulen birikimini dile getiriyor. Özet olarak Birinci Büyi.ık 
Kongre'nin kararlarının başında .şu ciimlE'lere yer veriliyor: "Demokrasi mü· 
adeJesi ıynı umanda emperyalizme kl1$l mücadele ile birlikle verilmelidir. 
Demokrasi mucıdelesa anti-demokratik eRilim ve uygulamaların ekonomik 
kaynaklannın kurutulmasını da heder almalıdır. Tutarlı demokrat olmaU t,u
t.arlı demokrasi mik:ıdelesi vermek, bu mUcadeleyi tüm toplum yapısının 
demokratiklt$tlnlmesi ıçın mücadele d'i.iı.eylne yükseltmekle mümkündur. 
Polıtık demokrattkleşme, özgljrlüklerin ktSıtlamalardan kurtarılıp geli$tirilme
si, demok� mlicadelesinın giıncel, ivedi gündem maddesidir." Bunların ger! 
('KI�tinlmesi lJe buıunden bl$layan (akat kesmlıkle uzun donemlı bır ba· 
kl4 aç.ıyla ,elişlırilen bir ıŞ ve ,uç bınilinı cerektıriyor. Faşist elilim ve uy· 
culamalann "ekonomık kaynaklarının kurululmlSınl" ve "Tüm ıoplum yapı· 
Slntn demokrııtıkle,tirilmesıni" bır gunde ya d. bır seçim sonucu ile Rerçek· 
lettınlecek amaç ve Jorevler olarak ele almamak gerek. 

12 Mart'ın hemen oncesi, 1970 yılını hatınamak mümkun. önce ser· 
may� cephesinde: 1970 yılı imalat saMyUnde ureUmin arll$ hızı, $ımdıye ka· 
dar lSlIıtlStik�re ıeçen artl$ hiZlarının en dU$Uklerınden birisı.lmalıt",n.yıın· 
de kapasıle kull.nımı onemlı olçude ualtmış durumda. Sanayı sermayf'il, 
urttlılinı satamıyor. Dış.rıy. satabılmek içın buyuk oranda bır deVllua..çyon 
y.pmak zorunda kalıyor. Içerde salabılmek ıçın de uzun yıllardır sorunCeme-
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de bıraktılı "personel rerormunu" cerçeklt$tiriyor, Ayncı finansman sorunu 
yar. Küçük kapsamlı da olSl bır çözUm olarak emlik ve arazi vergilerini artı· 
riyor. Sanayi sermayesj.bankalır ar.cıhlıyla toplanan ye kendisine yi.itsek rıiZ' 
le aktarılan kredileri doRrudan doeruyı kontrol etmek istiyor. Gerek finans
man vasaları "e gerekse bankaları. ilgili giri$imler, dolrudan dolnıya ekono· 
mik kaynıklı bu tur girişimler, egemen sermaye sınırının sınır ittirakian içın
de stirtuşmelere yol açıyor. 1970 yılında sermaye cephesi, devresel olarak uç 
veren yapısal sorunlarını yaşıyor. 

Bu sorunların siyasal plana yansımayacaitını dUsUnmek mümkün deRil. 
nır ıktıdar partisı ilk kez hükümetini �rsacak ölçüde ıçınden parçalınıyor. öı 
olarak toprak st>nnayı"Sl lll' orta tıcaret sermayesinin sıvunucusu Demokratik 
l'artı orlltya \·ıkı)or. eliP ı\'ınde ise "Ecevit Hareketi", parti yönetimıne ege
men \'II�I oluvor. ECl'\lt. kıtlelerde yeni bir "imıj" olırak belırmeye başı .. 
'toro UU. önemlı bir gelışmt'. Ancık bu gelışmenin btr önemlı y.nı dahı vır. 
1970 yılınd" Ecevıt ımaJı, ılerıCı kt.'SIm ve kesilierde yansıma bulmaklan çok 
ii;,"/... IlaU .. lam tersı. Eccvlt'ın. sosyalist hareket ve kendi solundaki ilerici· 
h.'rlı·. bugiınlcrde kullanıla ttclen bır deyimle, diyaloğu tumden kesik. 1970 yı
Ime"ı Ecevıt Hareketi, kendı solu ıle sert bir t.artl$ma ıçinde. 

i 970 yılında ışçi sınırı hareketi hem eylem hem de örgUl planınd. 
.,'H.'011ı ı.ıçramalar gösterıyor. lş('i sınıfının lIazıran Dırenişi, bu yıl içinde ger· 
\·cıd,·�ıynr. Hazıran Dırenisi, buriuv .. zive olduRu k.dır I$çı sını(ının gucune 
in.nm.makUl direnen bır baliit kuçuk burjuva devrimcileri için de şok etkiSI 
yapıyor. Siyasal düzeyde ise 1976 Sonbaharında vapılan Dördüncu BuyUk 
Kongre ile Tiırkiye Işçi Partisı, partiye egemen olmak isteyen iki SiC sıpmaya 
karşı siırdliriılen mücadeleyi za(erle noktalıyor. DördUoaı Buylit Konere,ı)n· 
ca, işçi sını(ının bilimsel orgullenme ilkelerini getinyor. Bul}uvuı, içerden \Oe 
dışardan partiye egemen olmak isteyen sapm.lara kı"ı \-erilen mucadelenın 
ortaya çıkardıRı sayıca zayınımadan daha çok Oorduncu 6uy. Kongre'de 
somutlaşan ıleriye atılıma onem yrdyor. 

12 Marı, tüm bu ı:elişme ve zıtlık Iırın bırleşimı ıle ortayı ('ık ıyor. Bir 
yandan sanayı sermayesinin zorladıRı onlemler Ile, dıeer yandın, IŞf;1 sınırının 
karşı ,,"oyması arasında sıkışın sermayenın iktıdardlk. p.rtısl kendı içınden 
('atlıyor. Du çatlama, burjuvaziye, bul}u\'a demok.raSl5inın dar sın"l.nnı daha 
da daraltmı gereRınl hatırlatıyor. Cumhun)'et IIllk Partısı'nin, "sol. kıyma. 
i" bellı bır endışe �ayn.eı oluyor. Fakat EC"\'it ltarekeU'nin bilinçli ılericı. 

lerle dıyaloetın yoksun olma ı ve tut,ırt'ı bir demokrat prognımı gelişunneme
si 12 Mırt uYJ.:ulamasl h;in cesaret \encı bır ('lken olarak !iCorlmuyor. Ituiran 
Dırenışı Ile I>orduncu 8ı:yuk Kon�re'ııın kayıllara �e('ırdılı Si ('rama, bul']uyı· 
zı için, "elini çabuk tutm." işareti sayılıyor. Işçi sınıfı pırtısınin sapmalar· 
Iı mUcıdele ıle sayıca uyınamı i da 12 Mart'ı sahneye koymak isteyenlere 
cesaret veriyor, 8utun bu jlelı,meler içınde ozunde demok rat ol.n ôRrenCl 
eylemlen, bUl']uvuıye du:zOlecc bır «el't'kçe saRlıyor. 

1971 yılından bu!itune kıdar unnın gelışmeler 11ncın, 12 Mırl olıı:usu, 
nun bır eeçlcl eAılım olmıdı�ını !iCoıler onune serıyor. Ekonomık plındı bur
Juvaıi 12 Mart dôneminden kaJıcl ekonomık ('ozumlerden yok un olırak ('ıkı· 
yor. 1950 yıllırındı bır yından emperyalızmle bRAhmlllltUçık'ndirert"k, diAl'r 
yından, yem topraklırı tarıma açarak gelışmeıini v(l e�nrenliıtını urdun'n 
burıuV1ZJ, 1960 yıllarında yenı ('OLumler buluyor. 1960 vınarındın, bır 'lll· 
dan, ini dovızlerinin, diRer yından da. montaj. da"ıh davınıklı h)cehm 
ıraçl.rının yırattılı COI't'Ce nhıthk i('inde 1970 )ıllırın. i lınıyor .. 12 "ari 
uycu1amuı, bUl')u\lzi 1('ln, Mnl(Slllttıraklırınllalflrmenın bır kaçınılmaz 50-
nu(' oldu�unu ıml�nyor. Anc.k sınırsal ittl(aklırııı pt'kı IınlOlHl, lum olarak 
bUl'}uvazlnın daha geri bir �ızııyi benımseml'Slll(, yuI 1\'1 AdIJet Partili', 
1110, L2 oııc�"ne gore, dahı gen bir çlıgıye otumıısını, Ol.clllk i 1976 yılı ba. 
,ından ıtıbaren Cumhuriyet lIalk Pırtisl'nın dt' dahı ri bır çlıı')'e kı ma" 
bhyor. Hoylr bır orlamdı bUl')uY17.i, 1lJı'H1i Vf: yUk 'k onnh bh enn..- on dt>-
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olarak toprak st>nnayı"Sl lll' orta tıcaret sermayesinin 
l'artı orlltya \·ıkı)or. eliP ı\'ınde ise "Ecevit Hareketi", 
men \'II�I oluvor. ECl'\lt. kıtlelerde yeni bir "imıj" 
'toro UU. önemlı bir gelışmt'. Ancık bu gelışmenin 
1970 yılınd" Ecevıt ımaJı, ılerıCı kt.'SIm ve kesilierde 
ii;,"/... IlaU .. lam tersı. Eccvlt'ın. sosyalist hareket 
h.'rlı·. bugiınlcrde kullanıla ttclen bır deyimle, diyaloğu 
Ime"ı Ecevıt Hareketi, kendı solu ıle sert bir t.artl$ma 

i 970 yılında ışçi sınırı hareketi hem eylem 
.,'H.'011ı ı.ıçramalar gösterıyor. lş('i sınıfının lIazıran 
\·cıd,·�ıynr. Hazıran Dırenisi, buriuv .. zive olduRu 
in.nm.makUl direnen bır baliit kuçuk burjuva devrimcileri 
yapıyor. Siyasal düzeyde ise 1976 Sonbaharında 
Kongre ile Tiırkiye Işçi Partisı, partiye egemen olmak 
karşı siırdliriılen mücadeleyi za(erle noktalıyor. DördUoaı 
ca, işçi sını(ının bilimsel orgullenme ilkelerini getinyor. 
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eylemlen, bUl']uvuıye du:zOlecc bır «el't'kçe saRlıyor. 
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nemini tek çözüm olarak ortaya koyuyor. Bu çözümün zaman içinde sınırlı 

bir çözüm oldu2unu ve mutlak bir sona sahip bulunduğunu bilerek. Bu çözü

mün, burjuvazi açısından, ancak tam boy bir faşizmi yerleştirerek geride bıra

k lIabileceeini bilerek; 

Burjuvazi, 12 Mart'tan bu yana belirginleşen çözümsüzlüğün ün fark ında. 

üstelik kimi ilericilerden daha çok farkında. Farkında oldueu bu çözümsüz

Iü�e bir de gerekçe bulmuş durumda: Sık sık hükümetlerin değişmesi. Bu ge

rekçeyi ciddiye almak mümkün değil. çünkü hükümetlerin sık sık değişmesi 
bir neden de�il/sonuç. Burjuvazi, kendi çözümsüzlüeünü hükümetlerini değiş
tirerek gizlemeye çalışıyor. Dar anlamda 12Martdöneminde de/daha sonra da 
öyle oldu. 12 Mart döneminde Anayasa'yı, demokratik hak ve özgürlüklerle 
ilgili yasalan değiştirecek parlamento çoğunlu�unu stk sık ve fazlasıyla bulan 
burjuvazi, burjuvazinin belli kesitlerinin istediği ekonomik yasaları çıkararna· 
dı. 1973 Seçimi'nden sonra burjuva legalitesinin sınırlarının dışına çık an bur
juvazi baskıcı politikasını uygulama gücünü kendisinde buldu. Bu gücün uygu
lamaya dönüştürülmesinde CHP muhalefetinin "kalkısını" görmemek müm
kün değiL. Burada CHP muhalefetinin öznel tutum ye niyeti ön plana çıkma
malı. Ön planda nesnel durum var. Behice Boran'ın Yankı Dergisi'ne verdiği 
d�eçteki sözlerle: "Cumhuriyet Halk Partisi parlamento dışındaki ve içinde
ki nicel, yani sayısal gücünü nitel güce gereğince dönüştürebiimiş değildir. 
Parlamento dışında demokratik kitlesel mücadeleden �eri dunnuştur. Parla· 
mento içinde de 190 milletvekiline sahip bir muhalefetin yapabileceği muha· 
lefeti yapmamıştır." 

1974 Sonbahannda Ecevit, eılten seçim önerisi ile hikümetten ayrıldı. 

Ancak, bu aynhşın bir eksili vardı: Kı.ai.i:net olan_Imm etken seçim öne-

rilini ,erçekleştinnek için kullanınadı. Ayna emen seçim önerisini destek

lemek için gerekli kütle eylemlerinden de kaçındı. Bunlar geride kaldı. Yalnız 

geride kalmamuı cereken bir hatırlatma var: Ecevit'in erken seçim önerisine 

burjuvazl tümüyle karşı çıktı_ Burjuvazinin tüm sözcüleri "seçim detil icnat 

(erek" teranesiyle erken seçim önerisini tersledi. Kurulacak hükümetin nasıl 

bir ''ierut" yapacalını büe bile. Bugiin aynı burjuvazi, üstelik bütün kesim

leriyı", ft bÜY. bir pişkinJ.ikle seçimleri dört ay emene almaya çalışıyor. 

Iki nedenle: Birinciııi yazddı. önemU ölçüde "Ra çekIlen Cumhuriyet HaDt 

Parti8'ni burada tutabilmeir. için. İkincisi. aradan geçen zaman içinde, Ad. 

let Parti.'nin yaptıklarından daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapma· 

d*laıuıdan kaynaklanıyor. Burjuvazi, bu yd yaz başında yapdacak bir seçim· 

de ıkı ''biiYik''partiden birinin çoluniuRu elde etmemesi ol .. dIRın� 1975 
yaz bqma ,Öte daha biiyik buluyor. 

Kimi demokral çevrelerde yeni bir "leorinin" yaygınlaştıtı görülüyor, 
Bu göriişe göre düzen detiştimıe vaadi ile iklidara gelecek bir partinin belirli 
ve açık bir program ile ortaya çıkması gerekli de�iı. Görüş, özünde böyle. Özü 
böyle olan bu görüş, somutta daha "ileri" biçimler de alıyor. Giderek belirli 
ve lularlı bir demokrat programla ortaya çıkmanın sakıncalı olabilcce�i vurgu
lanıyor. Bu görüşün kesinkes tutarsız olduiunu belirtmek gerek. i ki nedenl� 
Birincisi, tutarlı ve ekonomik lemelleri olan bir demokrat program yı�ınlarda 
yansuna bulmayacak olsa, egemen sınınar,ileri partilerin örgütlenmesi ye ileri 
düşüncelerin geniş yılınlaragötürülmesi konusunda bu kadar acımasız olmaz· 
dı. Burjuvazi ceza yasasının bilinen bir çok hükmüne ihtiyaç duymazdı. Ikin
cisi daha önem1i. Işçi ve emekçi yılınıarı. belli ye tutarlı programlar 
etrafında ve mümkün olan en yolun bilinçle loplamadıkça ileri vI;' demokrat 
güçlerin iktidara gelmiş olmasından söz etmek mümkün olmaz. Mümkün olma
dııı için sosyalist ye demokrat elilimler, hükümet darbelerinden ya da cunlacı 
elilimlcrden umutlu olmazlar. 

Bir noktayı daha eklemek ,",erek. Bu yılın S('(;imlcrinin ıincmini kimse 

inkar etmez.. Kimse i�ar etmiyor. Fakat seçimlerin şu ya da bu biçimde 
sonuçlanması ile tüm $Orunlann çözüleeetim ileri sürenler bir noktayı ıa:ruia 
unutmuş görünüyorlar: Seçimlerin sonuçlmm bu denli beyaz ya da siyah 

olarak görmeye çalışmak, işçi ve emekçi yıl,nlann elindeki olanaldan ile 

işçi ve emekçilerin mücadele gücünü küçümsemek demek. Bu gücün küçüm
senmemesi zorunlu. Ancak kendi halinde bu gücün abartdmarn.ua da zorunlu. 
Bu güç, gücünü, ancak belli prognınlar etrafında toplandıRı ve örgütlü bIçimde 
harekete geçirilebildilj zaman gösterebilir. Bu yüzden aeçimlerin ıonuçlm 

kadar "çi ve emelı:çi kütlelerin hangi proıramJar etrafında ve haql öqtit

lenıne düzeyinde toplandıRma alırtıt vennek ön plana çıkıyor. 
Bu bir genel doğru. Türkiye'nin somutunda gelişen eliHmler bu genel 

dojfruyu daha belirginleştiriyor: Türkiye'de başta büyük burjuvazi olmak üze
re egemen sınınar içinfaşizmi yerleştinne, Sürekli bir ihtiyaç olarak ortaya Çı
kıyor. 12 Mart'lan önce ön plana çıkan faşizmi yerleştirme girişimleri sürek· 
liliğini koruyor. Çünkü burjuvazi için nesnel koşullardan kaynaklanıyor. Bu 

yüze' .1 faşizmi yerleştinne girişimlerine karşı verilecek mücadele, bu mücade

lenin etkinli�ini artırmak için sosyalist ve demokrat hareketlerin işbirliğinin 
de sürekli olması gerekiyor. üstelik vazgeçilmez bir biçimde işçi ve emekçi 
kütlelere dönük olması gerekiyor, Vazgeçilmez bir biçimde işçi ve emekçi 
yı�ınların belli, tutarlı, uygulanabilir ortak programlar etrafında toplanması· 
nı ve hareket halinde tutulmasını gerektiriyor. 

Bunlann söylenmesi kolay. Fakat gerçekleştirilmesi, söylendi�i kadar 
kolay değiL. Gerçekleştirilmesi sabır ve ısrar istiyor. Her yerde böyle oldu. 
Türkiye'de de sabır ve ısrar istiyor. Fakat Türkiye'de ilk adımın da atılmış 
olduğu görülüyor. CHP ve TIp Genel Başkanları arasındaki görüşme ilk adı
mın .olumlu sonuçlarını da getiriyor, Bu görüşmenin kendisinin ayn bir öne
mi var. Hiç kuşku yok. Görüşmeden hemen sonra Ecevit'in söylediklerinin 
de ayrı bir önemi var. Görüşmeden oonra Ecevit. ''Türkiye'nin demokratik ge
lişmesi bakımından önemli de olsa ancak bir aşama olan seçimler üzerinde" 
durulmadığını vurguladı. "Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve demokralik 
rejim içinde ilerici hareketlerin gelişebilmesi, varlıklannı sürdürebilmeleri ba· 
kunından gerekli koşullar üzerinde durduk" dedi. 

Işçi sınıfı partileri için sosyalizm mücadelesinin zamanı yok: Sosyalizm 
için mücadele her zaman yapılır. Hiç bir zaman ertelenmez. Her zaman somut 

olanaklar sonuna kadar kullanılarak yapılır, Sosyalistler, demokrasi mücadele
sini, sosyalizm mücadesini daha "rahat" koşullar içinde yapmak için vermez. 
ler, Demokrasi için mücadele, ba�ımsızlık için mücadele ile birlikte, sosyalizm 
mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olrlu�u için yaparlar. Demokrasi için mü· 
cadele ile sosyalizm için mücadele arasında bir Çin Duvarı olmadı�ına 
inandıkları için yaparlar. Demokrasi ic;in mücadelenin de tarihin somut kesit· 
lerinde en az sosyalizm için mücadele kadar zor ve zahmetli olabileceiini bile 
rek yaparlar. Tarihin ve ülkelerin somut aşamalannda demokrasi için müca· 
delenin de en az sosyalizm için mücadele kadar sabır ve ısrar istediRini bilerek 
yaparlar. Sosyalizme giden yolun, demokratik hak ve özgürlüklerin �enişlclile
rck. kütlelere demokratik önlemlerin zorunlu olarak sosyalist önlemlere dönü· 
şccc�ini göstererek açılacaeına inanırlar. Bunu bir bilimsel bulgu sayarlar, Bir 
bilimsel bulgu olarAk programlarına alırlar. 

Demokrat özden yoksun bir programla demokrasi sınavına girilme'i.. Arı· 
li-demokratik eğilim ye uygulamaların köküne inen bir programla demokrasi 
sınavına girmek gerek. Demokrat özden yoksun bir programla demokrasi Sına· 
vına girmek, kütleleri, demokrasiden so�utma anlamına gt,Jjr. t\ ısa dönMlde 
olma'Wl bile orta dönemde. Buna kims(!nin hakkı olmamalı. IIt'lll rll'nlUlm,tla' 
rın hem de sosyalistlerin. Sosyalistlt'r, demokrat özdı'n ynkMın bır pro�ramla 
demokrasi sınavın ... ı:irilcmcy('Cc�ini hsiniikil' biliyorlar. Bu biliIH:lt· han'ht 
ediyorlar, 1977 seçimlerini de bu açıdan ele alıyorlar. Uzun diJnt'mli bir bakış 
açısıyla bu�üne bakıyorlar. Sabırla ye ISrıırla. 

Dar anlamda 12Martdöneminde de/daha sonra da 
döneminde Anayasa'yı, demokratik hak ve özgürlüklerle 

parlamento çoğunlu�unu stk sık ve fazlasıyla bulan 
kesitlerinin istediği ekonomik yasaları çıkararna· 
burjuva legalitesinin sınırlarının dışına çık an bur

politikasını uygulama gücünü kendisinde buldu. Bu gücün uygu
CHP muhalefetinin "kalkısını" görmemek müm

muhalefetinin öznel tutum ye niyeti ön plana çıkma
durum var. Behice Boran'ın Yankı Dergisi'ne verdiği 

"Cumhuriyet Halk Partisi parlamento dışındaki ve içinde
nitel güce gereğince dönüştürebiimiş değildir. 

demokratik kitlesel mücadeleden �eri dunnuştur. Parla· 
milletvekiline sahip bir muhalefetin yapabileceği muha· 

Ecevit, eılten seçim önerisi ile hikümetten ayrıldı. 

vardı: Kı.ai.i:net olan_Imm etken seçim öne-

kullanınadı. Ayna emen seçim önerisini destek

eylemlerinden de kaçındı. Bunlar geride kaldı. Yalnız 

hatırlatma var: Ecevit'in erken seçim önerisine 

Burjuvazinin tüm sözcüleri "seçim detil icnat 

seçim önerisini tersledi. Kurulacak hükümetin nasıl 

bile. Bugiin aynı burjuvazi, üstelik bütün kesim

pişkinJ.ikle seçimleri dört ay emene almaya çalışıyor. 

önemU ölçüde "Ra çekIlen Cumhuriyet HaDt 
için. İkincisi. aradan geçen zaman içinde, Ad. 

daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapma· 

Burjuvazi, bu yd yaz başında yapdacak bir seçim· 

birinin çoluniuRu elde etmemesi ol .. dIRın� .. dIRın� .. 1975 
buluyor. 

çevrelerde yeni bir "leorinin" yaygınlaştıtı görülüyor, 
detiştimıe vaadi ile iklidara gelecek bir partinin belirli 

çıkması gerekli de�iı. Görüş, özünde böyle. Özü 
daha "ileri" biçimler de alıyor. Giderek belirli 

programla ortaya çıkmanın sakıncalı olabilcce�i vurgu
tutarsız olduiunu belirtmek gerek. i ki nedenl� 
lemelleri olan bir demokrat program yı�ınlarda 

egemen sınınar,ileri partilerin örgütlenmesi ye ileri 
yılınlaragötürülmesi konusunda bu kadar acımasız olmaz· 

bilinen bir çok hükmüne ihtiyaç duymazdı. Ikin
emekçi yılınıarı. belli ye tutarlı programlar 

yolun bilinçle loplamadıkça ileri vI;' demokrat 
olmasından söz etmek mümkün olmaz. Mümkün olma

elilimler, hükümet darbelerinden ya da cunlacı 

lenıne düzeyinde toplandıRma alırtıt vennek ön plana çıkıyor. 
Bu bir genel doğru. Türkiye'nin somutunda gelişen 

dojfruyu daha belirginleştiriyor: Türkiye'de başta büyük burjuvazi 
re egemen sınınar içinfaşizmi yerleştinne, Sürekli bir ihtiyaç 
kıyor. 12 Mart'lan önce ön plana çıkan faşizmi yerleştirme 
liliğini koruyor. Çünkü burjuvazi için nesnel koşullardan 

yüze' .1 faşizmi yerleştinne girişimlerine karşı verilecek mücadele, 

lenin etkinli�ini artırmak için sosyalist ve demokrat hareketlerin 
de sürekli olması gerekiyor. üstelik vazgeçilmez bir biçimde 
kütlelere dönük olması gerekiyor, Vazgeçilmez bir biçimde 
yı�ınların belli, tutarlı, uygulanabilir ortak programlar etrafında toplanması· 
nı ve hareket halinde tutulmasını gerektiriyor. 

Bunlann söylenmesi kolay. Fakat gerçekleştirilmesi, 
kolay değiL. Gerçekleştirilmesi sabır ve ısrar istiyor. Her 
Türkiye'de de sabır ve ısrar istiyor. Fakat Türkiye'de ilk 
olduğu görülüyor. CHP ve TIp Genel Başkanları arasındaki 
mın .olumlu sonuçlarını da getiriyor, Bu görüşmenin kendisinin 
mi var. Hiç kuşku yok. Görüşmeden hemen sonra Ecevit'in 
de ayrı bir önemi var. Görüşmeden oonra Ecevit. ''Türkiye'nin 
lişmesi bakımından önemli de olsa ancak bir aşama olan seçimler 
durulmadığını vurguladı. "Türkiye'de demokrasinin gelişmesi 
rejim içinde ilerici hareketlerin gelişebilmesi, varlıklannı sürdürebilmeleri 
kunından gerekli koşullar üzerinde durduk" dedi. 

Işçi sınıfı partileri için sosyalizm mücadelesinin zamanı 
için mücadele her zaman yapılır. Hiç bir zaman ertelenmez. 

olanaklar sonuna kadar kullanılarak yapılır, Sosyalistler, demokrasi 
sini, sosyalizm mücadesini daha "rahat" koşullar içinde yapmak 
ler, Demokrasi için mücadele, ba�ımsızlık için mücadele ile 
mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olrlu�u için yaparlar. Demokrasi 
cadele ile sosyalizm için mücadele arasında bir Çin Duvarı 
inandıkları için yaparlar. Demokrasi ic;in mücadelenin de tarihin 
lerinde en az sosyalizm için mücadele kadar zor ve zahmetli 
rek yaparlar. Tarihin ve ülkelerin somut aşamalannda demokrasi 
delenin de en az sosyalizm için mücadele kadar sabır ve ısrar 
yaparlar. Sosyalizme giden yolun, demokratik hak ve özgürlüklerin 
rck. kütlelere demokratik önlemlerin zorunlu olarak sosyalist 
şccc�ini göstererek açılacaeına inanırlar. Bunu bir bilimsel 
bilimsel bulgu olarAk programlarına alırlar. 

Demokrat özden yoksun bir programla demokrasi sınavına 
li-demokratik eğilim ye uygulamaların köküne inen bir programla 
sınavına girmek gerek. Demokrat özden yoksun bir programla 
vına girmek, kütleleri, demokrasiden so�utma anlamına gt,Jjr. 
olma'Wl bile orta dönemde. Buna kims(!nin hakkı olmamalı. 
rın hem de sosyalistlerin. Sosyalistlt'r, demokrat özdı'n ynkMın 
demokrasi sınavın ... sınavın ... sınavın ı:irilcmcy('Cc�ini hsiniikil' biliyorlar. Bu 
ediyorlar, 1977 seçimlerini de bu açıdan ele alıyorlar Uzun 
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BACIMSIZLlK VE DEMOKRASI MÜCADELESININ UZUN VADELI VE GÜNCEL SORUNLARI IŞICINDA: 

• • • • •  

TIP-CHP ILIŞKILERI 
Geçtiltimiz haftanın ilk günü, çan· 

kaya Farabi sokaktaki CHP Genel Mer
kezinde sabahtan itibaren üzerinde en 
çok konuşulan konu, TIP Genel Başka
nı Behice Boran ile Genel Sekreter Nihat 
Sarım'ın CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit ve parti üst yetkilileriyle yapaca
ltı görüşmede nelerin konuşulacaltı ve 
sonuçlannın ne olacaA:ıydl ... 

Saatler ilerledikçe CHP Genel Mer· 
kezinde ve çevrelerinde konuşulanlar gi· 
derek bu konu üzerinde daha da yoA:un
laştı. 

TİP ne isteyecekti? 
- Behice Boran'ın talepleri ne ola

caktı?.' 
Soruların özellikle sayısal hesaplarla 

sınırlı kaldıltı çerçevenin darhitı hem ya
dırgatıcı, hem de doltrusu bu ya biraz da 
şaşırtıcıydı: 

- Acaba TİP'in istekleri nelerdi? 
TİP Genel Başkanı Behice Boran'ın, 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ziya
reti iizerinde yapılabilecek en sılt yorum 
ve en dar delterlendinneler bu soruların 
dar çerçevesinden beslenmesine raA:men 
genel yaygınlıkta Boran - Ecevit görüş
mesi olumlu bir gelişme olarak nokta· 
landı. 

TİP Genel Başkanı açısından gerek 
ziyarete yol açan hareket noktaJan, ge
rekse bunu gerektiren nedenler, çok da
ha geniş çerçevede ve ciddi bileşkelerde 
toplanıyordu. 

I ŞBIRLlClNlN ÇERÇEVESI 

Nitekim Behice Boran, haftalık 
Y ANKI dergisine hafta ortasında verdiAi 
demeçte CHP ile yapılabilecek güçbirii
linin koşullarına ilişkin bir soruyu şöy
le cevaplandtrdı: 

". CHP ile güç ve işbirli�i yapabil
menin geniş çerçevesi Partimizin De
mokrasi Bildirgesinde ve 1. Büyük Kon
gresi kararlannda ortaya konmuştur ... " 

Gerçi Boran buna ilişkin görüşleri
ni Ecevit'e gönderdilti mektupta da bil
dinnişti ama gene de tekrar etmek ge
reksinimini duyuyordu. 

Boran ektiyordu: 
". CHP ile bu çerçeve içinde karşı

lıklı temas ve diyalog ile ortak bir plat
(onn oluşturolabilir. Böyle ortak bir 
platfonu üzerinde anlaşıp bunu kamuo
yuna açıklamadan ve ona haR lı kalma
dan gerçek bir güç ve işbirliiti gerçekleş· 
tirilemez; ancak genel bir paralellik oluş· 
Lurulabilir ... " 

TIP Genel Başkanı bu konudaki gö· 
• .işlerini şöyle sürdürdü: 

"�o Başlangıçta böyle bir paralellikle 
yetinilebilinirse de bugünkü koşullarda 
ve a.şamada (aşisL tırmanış ın gerileLile· 
bilmesi için, bu, yeterli delildir .. _" 

Kaldı ki, TİP Genel Başkanı Boran, 
partili ile CHP arasında oluşturulacak 
(Üç ve işbirli�inin önemini, Ecevit'e 
gönderdili mektupla da şöyle vurgula· 
mıştı: 

". Türkiye İşçi Partisi, kitle Labanı 
ve politik aA:ırlıA:ı olan demokratik nit.e· 
likteki partiler aralında dayanışma, iÜç 
ve i,biıliA:i oluşturulmasını :ıorunlu bul· 
makta, bunun' başarılmasını Loplumsal 
ve tariıı.eı görev bilmektedir ... " 

BORAN · ECEVIT GöROŞMESI 

TİP yönünden gelişLirilen bu görüş 
ve kararlılıklar lŞıltında Boran ve Sargın, 
geçti Itim iz haftanın Pazartesi (ünü saat 
ı 7'de CHP Genel Merkezine geliyorlar 
ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile 
Genel SekreLer Yardımcıları Hasan Esat 
ı,ık ve Ali Topuz'un da hazır bulundu· 
A:u bir görüşıne yapıyorlardı ... 

İki 188t IÜren görüşmenin ardından 
her iki parti genel b ... kanı yaptıklan 
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açıklamalarda, görüşmeden duydukları 
memnuniyeli belirtiyorlardı. 

Boran, "Memlekette raşizmin tır
manışı olayı vardır, antidemokratik uy· 
gulamalar, baskılar, siyasal cinayetler 
vardır. Bu durum karşısında raşizmin 
tınnanışını engelleyebilmek, durdurabii· 
rnek için onun karşısında demokrasiyi 
geliştirebilmek, koruyabilmek için neler 
yapılabilir, esas temel sorun budur, bu
nu görüştük" derken Ecevit de şunlan 
söylüyordu: 

"- Sayın Boran'ın da belirttikleri gi· 
bi bu yararlı görüşmede' biz Türkiye'nin 
demokratik gelişmesi bakımından önem' 
li de olsa ancak bir aşama olan seçimler 
üzerinde dunnadık, Türkiye'de demok
raı;inin gelişmesi ve demokratik rejim 
içinde ilerici hareketlerin gelişebilmesi, 
varlıklarını sürd.ürebilmeıeri bakımından 
gerekli koşullar üzerinde durduk " 

UZUN VADEDE 

Görüşme hakkında düşüncclerini 
açıklayan Boran'a ek olarak Ecevit'in ö
zellikle bu noktadaki sözlcri önem taşı· 
yordu: "Türkiye'dc demokrasinin geliş· 
mesi ve demokratik rejim içinde ilerici 
hareketlerin gelişebilmesi, varlıklarını 
sürdürebilmeleri bakımından gerekli ko-
4ullar ... " 

TİP Genel Başkanının, partisinin ı. 
Büyük Kongre kararlarının uygulanması' 
na ili,kin olarak CHP Genel Başkanı ile 
karşılıklı görüşme isLelti de, yaklaşık 
perspektifierde bu noklaya dayanıyor ve 
bu noktada kazandıltı ivme ile "ulusal 
baltımsızllRın ve ülkenin demokratikleş
tirilmesinin gerekleri açısından ortak bir 
platfonn" üzerinden güç ve işbirliA:inin 
somut koşullarının oluşturulmasında 
karşılıklı sorumluluk ve anlayış havası
nın yaratılmasına varıyordu .. 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 
görü,meden sonra basına yaptıı i açıkla
mada üzerinde durulması gereken yeni 
ve önemli yaklaşımı da, çoRu kişinin 
gözden kaçırdıRı bu noktaya dayanıyor
du ... 

Boran ' Ecevit görüşmesinin sonu· 
cunda çıkan bu yaklaşım. seçimin, 

BORAN - ECEVIT, GVçBIRL/CININ SOMUT ÇERÇEVESI ıçIN ... 

önemli bir aşama da olsa, demokrasinin 
uzun vadede korunup, genişletilmesi so
rununa bir kalemde tercih edilmesinden 
doltacak sakıncaları işaretlemekte idi .. 

DAR KAPı 

Oysa bütün bir hafta boyunca Bo
ran - Ecevit görüşmesini bu geniş boyut 
ve perspektiOeriyle ele alıp yorumlayan 
pek az kaleme rastlandı. 

CHP manyetilinin kaskatıh�ında sı
nırlanan türlü yorum ve deAerlendinne· 
ler, ister istemez soruna ilk bakıştaki Çı
kış nokLasına gelip dayanmakLan ve ora
da boltulmakLan öte geçmedi .. 

Söz dönüp dolaştırılıp, "kontenjan" 
sorununa gelip dayandırıldı; hiç deRiise 
bu ön yargının cazibcsinden bir türlü 
kurtulamamanın yanlışlıklarına düşü)' 
dü. 

Oysa Boran, Ecevit ile görüşmesin
den hemen sonra bu konuya olanca ay
dınhAı da getinnişti: 

"- Tabir mazur görülürse e�er bir 
seçim pazarlı�ı yapmak üzere geldiltirniz 
sanılıyorsa, bu, kesinlikle böyle de�i1· 
dir ... " 

KONTENJAN. KONTENJAN! .. 

Ama söz konusu çevrelerde, TİP ile 
CHP'nin güncel sorunların dayatLıAı sı
nırlarda yapabilecekleri güç ve işbirli�i
nin "kontenjan" ötesindc anlam ve işler
liRi bir türlü tartışılıp, düşünülemedi. 

Oysa TıP, CHP'ye faşist tınnanışın 
ve emperyalist baskının engellenmesi yo
lunda yapılacak güç ve işbirliltinin uzun 
vadeli uruklarını öngörürken, aynı daya
nışmanın arz ettilti güncel öncmin ertc· 
lenemeyecci;l:ini de belirtiyordu. 

Uzun vadeli hedenerin güncel he
dcnerle özdeşleştirilmesi ne oranda ha· 
talıysa bu iki hedefin birbirlerinden yah· 
tılması da aynı oranda yanlışLı. 

CHP geçtiRimiz hafta görüşmeye 
ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak 
zımnen CHP hesabına konunun tüm so· 
rumluluklarını üatlenmeRe kalkışan 
kalem nhiplerine fazlasıyla rastlandı ... 

"SAC"LAR· "SOL"LAR ! .. 
Hatta sıradan sohbetlerde bile CHP' 

nin karar odalarına yakınlıklarını açık' 
lamakta beis gönneyen kalem sahipleri· 
ne göre herşey olup bitmişti .. 

Boran - Ecevit görüşmesini. çok sılt 
düzeyde "CHP'nin kayıtsız - koşulsuz 
desteklenmesi" yönünde kavramalta ça
lışan anlayışın mantlRına slRdırabildiA:i 
bulgu yaklaşık olarak şöyleydi: 

". Sol nihayet doRru yolu bulmuş
tu; saA cephe de dag-ılıyordu! .. ,Sol der
lenip toparlanmıştı! .. 

Bir kalemde "bölük-pörçük" göste
rilen "sol" ve "CHP'nin solundaki par
tiler"in birleştirilmesi fazla zor olmu
yordu!.. 

CHP, kayıtsız - koşulsuz destek Le
nirse sol toparlanmış oluyordu! 

Buradaki ilginç nokla, bugüne ka
dar saltın sözcülü�ünü yapanlardan hiç 
kimsenin "solun bölünmüşlültü"nden, 
bir kısım "sol"lar kadar söz etmemiş ol
masıydı. 

Sa�. "sol"da bir kısım küçük burju
vahgın tartışma ve kapışmalarını ciddiye 
almamıştı. İşçi sınıfının politik harcketi
nin temelde kendi adına önem ve tchli
kesin; görmüş, işçi sınıfının öncülü�ün' 
de tüm cmekçi kitlelerin ve demokratik 
güçlerin, ekonomik, demokratik müca
dele bütünlü�ünün dinami�ini sczip. kav
ramıştı. 

DoRrusu bu ya. saltın gördüA:ünü bir 
kısım "sol" görememiş, iyi niyetlcr de 
dahil, "solun bölijnmüşlüıl:iı" üzerine 
hele hele "soldaki partiler" üzerine türlü 
çeşitlcmeler yaparak endişelenmekten 
yakalarını kurtaramamışlardı. 

FAŞIZMIN AN ATOMISI 

Oysa faşizmin ckonomik'polilik kö· 
kenleri ve toplumsal yapı ile !'ıkı ilgileri 
nesnel olarak deA'erlendirilip, kavransa, 
TlP Genel Daşkanının ifadesiylc "diiııya' 
da geçmişte ve günümüzde çok başarılı 
örnekleri görüldüıtü üzere, demokratık 
sol ve sosyal demok",si ile sosyalizm ta· 
raftarı partilerin uzun vadeli perslX'ktir 
içinde yürütecekleri kararlı ve inanl,,'lı 

beslenmesine raA:men 
Ecevit görüş
olarak nokta· 

açısından gerek 
noktaJan, ge

nedenler, çok da
bileşkelerde 

ÇERÇEVESI 

Boran, haftalık 
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yapılabilecek güçbirii
soruyu şöy

işbirli�i yapabil
Partimizin De

Büyük Kon
konmuştur ... " 

ilişkin görüşleri
mektupta da bil

etmek ge

içinde karşı
ortak bir plat

ortak bir 
bunu kamuo
haR lı kalma

işbirliiti gerçekleş· 
paralellik oluş· 

konudaki gö· 

paralellikle 
koşullarda 

ın gerileLile· 
delildir .. _" 

Başkanı Boran, 
oluşturulacak 

önemini, Ecevit'e 
şöyle vurgula· 

kitle Labanı 
demokratik nit.e· 

dayanışma, iÜç 
:ıorunlu bul· 

başarılmasını Loplumsal 
... " 

GöROŞMESI 

gelişLirilen bu görüş 
Boran ve Sargın, 

Pazartesi (ünü saat 
Merkezine geliyorlar 

açıklamalarda, görüşmeden duydukları 
memnuniyeli belirtiyorlardı. 

Boran, "Memlekette raşizmin tır
manışı olayı vardır, antidemokratik uy· 
gulamalar, baskılar, siyasal cinayetler 
vardır. Bu durum karşısında raşizmin 
tınnanışını engelleyebilmek, durdurabii· 
rnek için onun karşısında demokrasiyi 
geliştirebilmek, koruyabilmek için neler 
yapılabilir, esas temel sorun budur, bu
nu görüştük" derken Ecevit de şunlan 
söylüyordu: 

"- Sayın Boran'ın da belirttikleri gi· 
bi bu yararlı görüşmede' görüşmede' görüşmede biz Türkiye'nin 
demokratik gelişmesi bakımından önem' 
li de olsa ancak bir aşama olan seçimler 
üzerinde dunnadık, Türkiye'de demok
raı;inin gelişmesi ve demokratik rejim 
içinde ilerici hareketlerin gelişebilmesi, 
varlıklarını sürd.ürebilmeıeri bakımından 
gerekli koşullar üzerinde durduk " 

UZUN VADEDE 

Görüşme hakkında düşüncclerini 
açıklayan Boran'a ek olarak Ecevit'in ö
zellikle bu noktadaki sözlcri önem taşı· 
yordu: "Türkiye'dc demokrasinin geliş· 
mesi ve demokratik rejim içinde ilerici 
hareketlerin gelişebilmesi, varlıklarını 
sürdürebilmeleri bakımından gerekli ko-
4ullar ... " 

TİP Genel Başkanının, partisinin ı. 
Büyük Kongre kararlarının uygulanması' 
na ili,kin olarak CHP Genel Başkanı ile 
karşılıklı görüşme isLelti de, yaklaşık 
perspektifierde bu noklaya dayanıyor ve 
bu noktada kazandıltı ivme ile "ulusal 
baltımsızllRın ve ülkenin demokratikleş
tirilmesinin gerekleri açısından ortak bir 
platfonn" üzerinden güç ve işbirliA:inin 
somut koşullarının oluşturulmasında 
karşılıklı sorumluluk ve anlayış havası
nın yaratılmasına varıyordu .. 

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in 
görü,meden sonra basına yaptıı i açıkla

BORAN - ECEVIT, GVçBIRL/CININ 

önemli bir aşama da olsa, demokrasinin 
uzun vadede korunup, genişletilmesi so
rununa bir kalemde tercih edilmesinden 
doltacak sakıncaları işaretlemekte idi .. 

DAR KAPı 

Oysa bütün bir hafta boyunca Bo
ran - Ecevit görüşmesini bu geniş boyut 
ve perspektiOeriyle ele alıp yorumlayan 
pek az kaleme rastlandı. 

CHP manyetilinin kaskatıh�ında sı
nırlanan türlü yorum ve deAerlendinne· 
ler, ister istemez soruna ilk bakıştaki Çı
kış nokLasına gelip dayanmakLan ve ora
da boltulmakLan öte geçmedi .. 

Söz dönüp dolaştırılıp, "kontenjan" 
sorununa gelip dayandırıldı; hiç deRiise 
bu ön yargının cazibcsinden bir türlü 
kurtulamamanın yanlışlıklarına düşü)' 
dü. 

Oysa Boran, Ecevit ile görüşmesin
den hemen sonra bu konuya olanca ay
dınhAı da getinnişti: 

"- Tabir mazur görülürse e�er bir 
seçim pazarlı�ı yapmak üzere geldiltirniz 
sanılıyorsa, bu, kesinlikle böyle de�i1· 
dir ... " 

KONTENJAN. KONTENJAN! .. 

Ama söz konusu çevrelerde, TİP ile 
CHP'nin güncel sorunların dayatLıAı sı
nırlarda yapabilecekleri güç ve işbirli�i
nin "kontenjan" ötesindc anlam ve işler
liRi bir türlü tartışılıp, düşünülemedi. 

Oysa TıP, CHP'ye faşist tınnanışın 
ve emperyalist baskının engellenmesi yo
lunda yapılacak güç ve işbirliltinin uzun 
vadeli uruklarını öngörürken, aynı daya
nışmanın arz ettilti güncel öncmin ertc· 
lenemeyecci;l:ini de belirtiyordu. 

Uzun vadeli hedenerin güncel he
dcnerle özdeşleştirilmesi ne oranda ha· 
talıysa bu iki hedefin birbirlerinden yah· 
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güç ve işbirli�inin, emperyalizmi ve Ca· 
şizmi geriletmede sa�layacaA'l" yararın 
pratik önem ve zorunlulu�u daha iyi 
anlaşılmış olacaktı ... 

Bir kısım "ilerici" kalemlerin, böy' 
lesine bir dönüm noktasında "sol" çeşit· 
leme sevdıtSına düştükleri yanılgı en 
azından demokratlık adına bir eksiklik 
0168 gerektir. Her ne kadar bugüne kadar 
demokratlar kendi eksikli�ıerini sosya· 
Iistlerin eksikli�i gibi gösterecek araç ve 
gereçlere daha fazla sahip olmuşlarsa da, 
Türkiye'deki toplumsal gelişme ve bi· 
linçlenmenin nesnel ve öznel düzeyi, bu 
konuda mukadder tıkanıklıRı yaratmata 
başlamıştır. 

Geçti�imiz haftanın önemli olayı 
olarak vurgulanmıısı gel'eken Boran . 
Ecevit görüşmesine, TİP . CH� ilişkileri 
ve demokrasinin gelecefl:i açısından bir 
adım demek mümkünse, olayın bir kısım 
küçük burjuva ilerici çevrelerde dar ve 
kısır yorum kalıplarına sokulmaRa çalı· 
şılması da o oranda yetersiz ve bereket· 
sizdir ... 

sürülen bir sendika başkanının sözleri de 
ilginçtir. 

"Bir siyasi partinin desteklenmesi 
konusunda" Kıbrıs dahil çeşitli yer ve 
köşelerde toplantılar düzenleyen Türk·lş 
Yönetim Kurulu'nun Zonguldak'taki 
toplantısında Yoı·lş Federasyonu Baı;' 
kanı Halit M Islrlıo�lu. geliı;meleri "hı ... · 
lı" ve "ilginç" olarak de(!erlendirdi. 

yöneticilerin eliP knnll'njanınchın M"' 
çimlere gircceı1i kulisıcrdt, ısrıırlu si;yl('n' 
mekledir ... " 

Mısırlıo�lu bu çC!>fit ... ıı:ıdı'rin ,"oylcn' 
dilti "kulisleri" açıklamahızın dcvam 
ediyordu: 

". Ben. Behice BOrıln'ln kont('njan' 
dan lisle başı oldu�u CHP listcsine kk 
oy vermeycce�im gibi aday da olmaya' 
ı:a"ım ... " 

ZONGULDAK'TAN GECIKEREK ... 

CHP'den öteden beri adaylığı söz 
konusu olan ve bu yüzden adıyla "kon· 
tenjan" sözcüfl:ü fazlasıyla karıştırılan 
MısırlıoAlu şöyle konuı;uyordu: 

Mısırlıaltlu'nun sözleri. gide gidc 
"eline yüzüne bulaı;tırmak" deyimiyle 
birlikte yorumlanmaktan öte ge<;medi .. 

Bu arada Türk·lş içinde sosyal de
mokrat sendikaların başını çektiği ileri 

". TİP Genel Başkanı Behice Bo· 
ran, CHP Genci Buı;kaııı Ecevit ilc gü· 
ruı;müşlür. Sayın Boran'ın ve bazı TİP'li 

Oysa Türkiye'de demokrasi adına. 
bağımsızlık mücadelesi adına yapılması 
gereken çok ciddi işler vardı. 
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TiP, CHP' den'1 0, 
milletvekilliği istiyor 

�iıt·Boran gOru:mesl: .i ... � 
TIPs CHP DEN ��� 

OR 'KONTENJAN' � B 
�Ml�Q,R .. :�_ � PAZARLIGINA GELMEDIM'" 

Kontenjan tınını"., TIP seçimlere ıı.blm.�p, CHP'� desteijeıecek ;.:.�(��: =�� ::: 

önce şu haberin başlı�ını okuyalun: 

". TIp, CHP'den 10 milletvekilli�i istiyor ... " 

Sonra da bunu: 

". TIP, CHP 'den kontenjan anyoro.." 

Tercüman ve Politika gazetelerinin taşra baskı. 
lannda Boran · Ecevit göriişmesi manşetten böyle ve
rildi. 

Görüşme geçti�imiz hartanın Pazartesi günü saat 
17'de yapıldı. Taşra baskıları ise en geç saat 15'lerde 
gazeteci deyimiyle çoktan "dönmüş" olur ... 

En az iki saat önceden göriişmeyi vermek ve Bo· 
ran'ın "teklinerini" açıklamak habercilikten çok mü· 
neccimlik ile ilgili olsa gerek! ... 

Tercüman, Akajans'ın Ankara'dan sabah saatle
rinde geçtiei haberi aynen kullanırken, DISK üst yö· 
netimi taraCından Politika'nın başına oturtulan Cem 
ıpekçi'nin meslek bilgisi, haberin mahrecine "Anka. 
ra · Politika"yı oturtabiliyor. 

Tercüman saat 17'de göriişme olduktan sonra, 
itibarını, yalan attJ�ınl itiraf anlamına gelen bir ha. 
beri e kazanmaea çabalıyor. Gazetenin Istanbul ve 
Ankara baskılarında manşet aynen şöyle: 

" .
. 
Bo��: Ben buraya seçim pazarlıitı yapmaya 

gelmedım ... 
Ve haber de düzeltiliyor ... 
Politika'ya bakıyorsunuz, Istanbul ve Ankara bas

kılarında haber aynen duruyor. Oysa Boran konuş. 
muş; Akajans'ın "ekgörev" sahibi Ankara büro şennin 
rumuıunu taşıyan haberini kesin bir dille yalanlamış. 
tır ve Ecevit de aynı görüşü paylaşmıştır. 

Ama Politika başlı�ında ve yalan haberinde ısrar-
lı ... 

Yalan bu kadarla da kalmıyor. Boran · Ecevit gö· 
riişmesinde CHP Genel Sekreteri Orhan Eyiibo�lu'nun 
da hazır bulundueunu okuyoruz. Oysa Eyübo�lu Is-

'ı:.!z.... 

tanbuJ'da olması nedeniyle göriişmede bulunamamıştı. 
Yalan bu kadarla kalsa iyi. Haberin son kısmı da 

şöyle: 
". Bilindiei gibi, TIP Büyük Kongresinde, seçim· 

lerde CHP'nin desteklenip desteklenmemesi konusun· 
d2- iki ayrı göriiş ortaya çıkmış ve bir kısım parlililer 
seçimlere parti olarak katılmayı savunurken, CHP' nin 
'belirli ilkeler do�nıltusunda' desteklenebilecegi ikin· 
ci bir görüş olarak belirmişti ... " 

Burada iş yalanı da aşıyor ... 
Türkiye Işçi Partisi'nin üç gün süren ı. Büyük 

Kongresinde ne "seçimler" ne de "CHP'nin destek le
nip desteklenmiyece�j" konusu de�i1 Politika'nın 
meşrebine uygun biçimde konuşulmuş olsun, sözü bi· 
le edilmedi. 

Bunu, Politika'nın patronu DISK üst yönetimi· 
ne yakınlı�ı ile bilinen Orhan Toros Tekeli'nin iyi bil· 
mesi gerekir. Orhan Toros Tekeli TIp kongresini izle
di. 

TIp kongresini Tekeli dikkatle izledi. Tekeli, Po· 
Htika'nın ayda 20 bin lira ödedi�i bir ajansın orlaeı. 
Ayda en iyimser hesaplarla 250 bin lira zarar eden bir 
gazetenin her ay 20 bin lira ödedi�i bir ajansın haber· 
leri sa�lıklı olmllk zorunda de�il midir? .. 

Ayrıea yalan ve dolan!" örgülenen bir haberi "An· 
kara · Politika" bürosunun sırtına vunnanın mesleki 
ve ahlaki ölçüsü nedir? .. 

DGM'ye karşı direnen iş(:i sınırının en mücadele
ci, en diri üç bin kişisi işsiz bırakılırken destek olmak 
yerine 7 milyonluk "Politika" hovardahRına girişen 
Politika patronlan, daha önce Demirtaş Ceyhun'a si· 
lahlı olarak gösterdikleri Toplu Iş Sözleşmesi görüş· 
melerine yan çiziyorlar. 

O zaman toplu sözleşmeyi içerde Ceyhun'a karşı 
sabotaj gerekçesi yapan DISK üst yönetiminden Bur· 
han Şahin'in bu konudaki sözleri şöyle: 

". Ben toplu sözleşme ralan yapmam.;," 
�imdi Politika patronlarının son zamanlarda iyi 

ilişkiler kunnaea çalıştı�ı 'I'('rcüman gazetesinin yan 
kuruluşu "Akajans"ın 24 Şubat tarihli 

• Seçimlere katılarak solda oytan bOWnemesiiçin CHP'nin TIP'e ; 
listesinde kontenian.r,tanımaSl SOL konusu ' 

bir haberini aynen okuyalım: 

". Fikir Işçisi Gazeteciler Sendikası, bugün bir 
bildiri yayınlayarak DlsK'i işçi haklarını tanımamak· 
la suçlamıştır. 

Bildiride, Politika Gazetesinde sürdüriilen toplu iş 
sözleşmeleri gÖ·riişmelerinde, halen işveren durumun· 
da olan DISK yöneticilerinin uyuşmazlık çıkardı�ı ve 
sendika üyesi fikir işçilerini kendilerine bağlı bir sen· 
dikaya üye olmak üzere istiraya zorladı�ı öne süriil· 
müştür. 

Fikir Işçisi Gazeteciler Sendikasının bildirisinde 
özetle şöyle denilmiştir: 

". Işçi haklarını savunduklarını iddia eden bu ki. 
şiler kendileri hak vermeye geidiRi zaman bir pahon· 
dan daha çok patron zihniyeti içine ginnişlerdir. Sen· 
dikamız her şeyden önce, istedikleri kadar güçlü ve 
işçi parasıyla zengin olurlarsa olsunlar, hiç kimseye 
ya da kuruluşa karşı, çalışan gazetecilerin hakkını ve 
onurunu sonuna kadar korumaya kararlıdır. Yasaları 
çiRneyen DISK 'in tutumu hakkında girişimlere baş· 
Ianmıştır ... " 

Bunun üzerine eklenecek söz yoktur ... 
Politika'nın "patrondan çok pahon" yöneticiır· 

ri. şimdi de gazeteyi renklendircrck batırınalta hızlıı 
yaklaşmakladıriar, 

Gazcle 10 sayradan gene 8 sayraya indiriimiş Vt' 
hartalık magazin ilavt>Si kaldırılmıştır. "Büyük Yt'ni· 
lik" diye sunulan "At köş('si"ni ise her giin izlemek 
mümkün olamamakladır! .. 

Bu arada Genel Yayın Müdürii ısmail Cem hak· 
kında şikayet mektuplarının Kcm<tl Türkl"r tararın. 
dan bir köşede biriktirildi�i sHyl('nnwklt'dir. 

Cem 'in ikinci )!azel,e batınnil dt'nt'lnl-si işin il)!in .... 
yanı bir takım "DISK\'i"lcr lar/ırındıın da il)!i Vt' 
heyecanla izlcniyor. Çünkü Ct'm /;!ıdı·rst· "unlar" )!clt .... 
cekler ve g('r ... ·('k bir "iş ... ·j sını h ı:al.,·h'SI" yapacaklar! 

Bu da işin polilika ic;indt'I't)lılıkıı yılnı .. 
Topu bird('n iş ... ·i sınırının j.!ui".u unUndt' batacak. 

lardır ... 
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Oysa Boran konuş. 
Ankara büro şennin 
bir dille yalanlamış. 

paylaşmıştır. 
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tanbuJ'da olması nedeniyle göriişmede bulunamamıştı. 
Yalan bu kadarla kalsa iyi. Haberin son kısmı da 

şöyle: 
". Bilindiei gibi, TIP Büyük Kongresinde, seçim· 

lerde CHP'nin desteklenip desteklenmemesi konusun· 
d2- iki ayrı göriiş ortaya çıkmış ve bir kısım parlililer 
seçimlere parti olarak katılmayı savunurken, CHP' nin 
'belirli ilkeler do�nıltusunda' desteklenebilecegi ikin· 
ci bir görüş olarak belirmişti ... " 

Burada iş yalanı da aşıyor ... 
Türkiye Işçi Partisi'nin üç gün süren ı. Büyük 

Kongresinde ne "seçimler" ne de "CHP'nin destek le
nip desteklenmiyece�j" konusu de�i1 Politika'nın 
meşrebine uygun biçimde konuşulmuş olsun, sözü bi· 
le edilmedi. 

Bunu, Politika'nın patronu DISK üst yönetimi· 
ne yakınlı�ı ile bilinen Orhan Toros Tekeli'nin iyi bil· 
mesi gerekir. Orhan Toros Tekeli TIp kongresini izle
di. 

TIp kongresini Tekeli dikkatle izledi. Tekeli, Po· 
Htika'nın ayda 20 bin lira ödedi�i bir ajansın orlaeı. 
Ayda en iyimser hesaplarla 250 bin lira zarar eden bir 
gazetenin her ay 20 bin lira ödedi�i bir ajansın haber· 
leri sa�lıklı olmllk zorunda de�il midir? .. 

Ayrıea yalan ve dolan!" örgülenen bir haberi "An· 
kara · Politika" bürosunun sırtına vunnanın mesleki 
ve ahlaki ölçüsü nedir? .. 

DGM'ye karşı direnen iş(:i sınırının en mücadele
ci, en diri üç bin kişisi işsiz bırakılırken destek olmak 
yerine 7 milyonluk "Politika" hovardahRına girişen 
Politika patronlan, daha önce Demirtaş Ceyhun'a si· 
lahlı olarak gösterdikleri Toplu Iş Sözleşmesi görüş· 
melerine yan çiziyorlar. 

O zaman toplu sözleşmeyi içerde Ceyhun'a karşı 
sabotaj gerekçesi yapan DISK üst yönetiminden Bur· 

• Seçimlere katılarak solda oytan 

listesinde 

bir haberini aynen okuyalım: 

". Fikir Işçisi Gazeteciler 
bildiri yayınlayarak DlsK'i 
la suçlamıştır. 

Bildiride, Politika Gazetesinde 
sözleşmeleri gÖ·riişmelerinde
da olan DISK yöneticilerinin 
sendika üyesi fikir işçilerini 
dikaya üye olmak üzere 
müştür. 

Fikir Işçisi Gazeteciler 
özetle şöyle denilmiştir: 

". Işçi haklarını savunduklarını 
şiler kendileri hak vermeye 
dan daha çok patron zihniyeti 
dikamız her şeyden önce, 
işçi parasıyla zengin olurlarsa 
ya da kuruluşa karşı, çalışan 
onurunu sonuna kadar korumaya 
çiRneyen DISK 'in tutumu 
Ianmıştır ... " 

Bunun üzerine eklenecek 
Politika'nın "patrondan 

ri. şimdi de gazeteyi renklendircrck 
yaklaşmakladıriar, 

Gazcle 10 sayradan 
hartalık magazin ilavt>Si 
lik" diye sunulan "At köş('si"ni 
mümkün olamamakladır! .. 

Bu arada Genel Yayın Müdürii ısmail 
kında şikayet mektuplarının 
dan bir köşede biriktirildi�i 

Cem 'in ikinci )!azel,e 
yanı bir takım "DISK\



Türkiye Işçi Partisi Genel Baş
kanı Behice Boran, i i  Mart Cunıa 
günü Ankara'da, Partinin Ankara II 
Örgütü tarafından düzenlenen top
lantıya katıldı. Genel Başkan Bo
fan toplantıdaki konuşmasma " 1 2  
Mart'ın 6 .  yılı dolayısıyle Fazişıne 
Hayır dendiği bu ortamda, faşiz
min Türkiye'de tırmanış içinde ol
duğunu" belirterek başlamış, daha 
sonra sözlerini şöyle sürdürmüştür: 

"Seçim yılına girilmiş bulunma
sı kamuoyunun dikkatini seçimler 
üzerinde topladı. Seçimler, tarihi 
öne alınsa da alınmasa da, günde
min birinci maddesi haline gelmiş 
bulunuyor. Ne var ki, seçimler çok 
önemli bir konu olmakla beraber, 
Türkiye'nin 1emel sorunu, içinde 
bulunduğumuz günlerde, faşist tır
manışın geriletilmesi, demokratik 
hak ve özgürlüklerin korunup, ge
liştirilmesi, genişletilmesidir. Bu 
sorun ise, seçimlerle de ilişkili ol· 
makla beraber, seçim konusunu 
aşan, toplumsal yapı ile bağlantılı 
bir sorundur. Faşizme karşı olan 
kimi demokratik, ilerici çevreler 
ve yazarlar faşizmin geriletilmesi
ni, demokrasinin korunmasını önü
müzdeki seçimlerde CHP'nin tek 
başına iktidar olahilmesine, bunun 
için de gerekli oy çoğunluğunu el
de edebilmesine bağlamak tadırlar. 
Bizim görüşümüze göre bu tutum 
sorunu, çok yüzeysel bir biçimde, 
çok fazla basitleştirerek, bunun 
için de özünü gözden kaçırarak ele 
almaktır. 

FAŞIST TIRMANIŞIN 
KÖKENLERI 

"Anti-demokratik baskıların, fa
şizmi t1rmandırmanın sorumlusu 
yalnızca Milliyetçi Cephe iktidarı, 
bu iktidarı oluşturan partiler değil
dir. Öyle o\sa}dı, onların iktidar
dan gidip yerine CHP'nin gelmesiy
le sorun çözülür, faşizm tehlikesi 
önlenir, toplumsal demokratikleş
me serbestçe gelişebiln e olanağı
na kavuşabilirdi. Ama gerçek du
rum öyle değil. Anti-demokratik 
baskılar, faşizmin tırmanışı top
lumsal yapıdan doğuyor. Tüıkiye 
emperyalist·kapitalist dünyaya ba
ğımlı geri kapitalist bir ülke. Ser
maye sınınan ekonomik ve politik 
egemenliğe sahip durumda. De
mokratik hak ve özgürlüklerin ko
runup geliştiği; işçi, emekçi kitle
lerin ekonomik ve politik örgütle
nişinin ve mücadelesinin. tümüyle 
demokratik toplumsal muhalefetin 
hızlanıp yükseldiği koşullarda bu 
sermaye sınıflarının geri kapitalist 
düzeni ve kendi ek onomik ve poli
tik egemenliklerini sürdürebilmeleri 
çok zorlaşır. Anti-demokratik bas
kılar,faşizan uygulamalar, saldınlar 
cinayetler bu durumdan kaynakla
nıyor. Bu konuya ilişkin olaralo 
önemli bir gözleme de dikkat çek
mek isterim. Uç üncü dünya deni
len geri ülkeler arasında göreceli 
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ZAFER ÇELENKLERi 
öRECEGiMiZ GüNLER 

UZAK DEGiLDiR 
olarak hızlı bir sanayileşme göste
ren ülkelerin hemen hemen hepsi 
açık tam boy faşist rej imler altın
dadır, bir ikisincte de kısıtlı, baskı
cı bir tür "demokrasi" hüküm sür
mektedir. Nedeni, az önce belirtti· 
ğim sosyolojik olgudur. 

BURJUVAZININ GUCU DOCRU 
DECERLENDIRILMELI 

"Turkiye'de işçi sınıfı, kol ve 
kafa emekçisi kitleler gittikçe sola 
kaymak ta, "suskun çoğunluk" 01-
maktan çıkmakta, politik bilinç ve 
mücadele çizgileri yükselrnek tedir. 
Bu olgu egemen sınıflan. kendi ara
larındaki aynşım ve sürtüşmelere 
rağmen, birleşmeye itelemektedir. 
Özellikle buıjuvazinin sanayici Çı
karları kesimi gittikçe konuşkan, 
taleplerinde israrlıdır ve hem kendi' 
aralarında, hem buıjuvazinin çeşitli 
kesimleri arasında dayanışmayı. 
birlikteliği oluşturup geliştirme 
çabası içindedir. Kapitalistleşme 
süreci ilerledikçe buıjuvazi içindeki 
aynşımlar, sürtüşmeler daha belir
ginleşip su yüzüne vurmak tadır. 
Ancak öte yandan, ele geçirdikleri 
artık değeri, gelir dağılımındaki 
paylanm, büyüitme ve demokra tik 
toplumsal muhalefeti baskı altına 
alma konularında duydukları zo
runluk onları birleştirmektedir. Sı
nınararası güç dengelenmeleri söz 
konusu olduğunda, buıjuvazi için
deki ayrışım ve sürtüşmeleri abart
mamak ve burjuvaz.inin sınıfsal ege
menliğini ve çıkarlarını korumada
ki hırslı kararlılığını, politik tecrü
be ve hünerlerini asla küçümseme
mek gerekir. Burjuvazinin zaafları
nı abartmak, gücünü küçümsemek, 
demokratik hak ve özgürlükleri ko
ruma ve geliştirmeye ilişkin kısa 
vadeli hesaplan kolayca boşa çıka
rabilir. 

YANıLGı LARDAN DERS 
ÇıKARMAK GEREK 

"Büyük buıjuvazinin ve ortak la
rının ekonomik ve politik gücünü 
kıracak karşı güç işçi, emekçi kit
lelerin, toplumun tüm demokratik 
güçlerinin bilinçli ve birleşik gücü
dür. Sayısal açıdan bunlar ezici ço
ğunluğu oluşturur. Ama sayısal 
güç, nitel güç haline dönüştüğü za
man ve ölçüde, yani örgütlü, bilinç
li, mücadeleci elk in güce dönüştü
ğündedir ki, ancak, toplumun geli
şimini kesin belirler. Türkiye'de iş
çi sınıfının ekonomik·politik ve 
ideolojik mücadelesi ve tümüyle de
mokratik toplumsal muhalefet git
tikçe yükselmekle beraber, örgütlü 

ve bilinçli tek bir bütüne dönüş
müş değildir. Bu dönüşümü sağla
yacak strateji ve taktikleri doğru 

planlamak da, pratikte gerçekleşti· 
rebilrnek de zor iştir, ama üstesin
den gelinmesi gereği kaçınılmaz 
bir iştir. Emperyalizme ve faşizme 
karşı mücadelenin başansı, toplum
sal demokratikleşme sürecinin ge
liştirilebilmesine bu zor görevi n 
gerçekleştirilmesine bağhdır. Bu 
gerçekleştirilmezse, emperyalizm 
ve faşizm geriletilemez, yok edile
mez. Kesinlikle bu böyledir. Hiç 
unutulmasın ki, ll .  Dünya Savaşı 
öncesinde ve sonrasında çeşitli ül
kelerde faşist rejimIer, büyük halk 
�ığınlan bilinçli birleşik bir güç 
olarak gereğince harekete geçirile· 
mediği için toplumların gidişine el 
koyma ve kanlı, zalim yönetimleri
ni sürdürme olanağını bulmuşlar
dır. Hitler faşizmi böyle gelmişti, 
Pinochet faşizme böyle geldi. 

EMPERYALIZMI VE FAŞIZMI 
GERILETECEK GUÇ 

"Önümüzdeki genel seçimler 
konusunu bu çerçeve içinde ele al
mak ve değerlendirmek gerekir. Ik
tidarsorunu yalnızca bir oy çoğun-

luğu sorunu değildir. ik tidann 
toplumsal dayanak larının bilinçli 
ve nıücadeleci birliği, bütünlüğü so
runudur. Kısac.1sı. sayısal-nicel-ço
ğunluğun nitel çoğunluğa dönüş
mesi sorunudur. Emperyalizmi ve 
faşizmi geriletecek, demokrasiyi 
geliştirip satlam raylara oturtacak 
güç bu nitel güçtür. çünkü emper
yalizmin ve faşizmin toplumsal da· 
yanaklan olan egemen sermaye sı
nınarına karşı dengeyi tutacak ve 
bu dengeyi sürekli ulusal bağımsız
lıktan ve demokrasiden yana de· 
ğiştirebilecek toplumsal güç budur. 
Bu nitel güç oluşturulup harekete 
geçirilemezse, tüm potansiyeli ile 
aktif güce dönüştürülemezse, sayı
sal çoğunluk elde edilip ik tidara 
gelinebilir ama gerçek iktidar, iş 
başaran güçlü ik tidar olunmayabi
lir. 

"Bu tahlil ve değerlendirmelere 
dayanaraktır ki, Tüıkiye Işçi Parti
si Cumhuriyet Halk Partisine em
peryalizme ve faşizme karşı ortak 
bir mücadele platformu oıuŞturma
yı ve bu platform üzerinde güç ve 
işbirliği etmeyi önermiştir. Böyle 
bir platformun oluşturulmasına gi
dilirse, genel seçimlere ilişkin ola
rak da uyumlu bir tutum ve davra-

. 

YASA DIŞI BASKıLAR 
ANn-FAşİST 
MÜCADELEYİ 
ENGELLEYEMEZ 

12 Mart belleklerden silinmeyecek. TIP'in kapatıldığı, binlerce insanın 
cezaevlerinde toplandığı, grevlerin yasaklandığı, işkencelerin akıı almaz bo
yutlara ulaştığı ve idam sehpalarının kurulduğu, "imha operasyonları"nın bi
ribirini izlediği bu karanlık dönemin unutulmasına da olanak yok. 

Türkiye Işçi Partisi istanbul l ı  Örgütünce yüzbinin üzerinde basılarak çe
şitli fabrikalarda dağıtılan bildiride "12 Mart'ın y ıldönümünde bu faşist uygu
lamaların sorumlularını, bütün demokrasi ve işçi düşmanlarını bir kere daha 
Ianetliyoruz" denilmekte. Bu sözlere tüm emekçilerin, aydınların ve demok
ratların yürekten katıldıkları kuşkusuz. 

Tüm baskılara rağmen, emekçi kitlelerin anti�mperyalist 
mücadelesi durmadı. Toplumun tüm demokratik güçlerinin dayanışmasıyle 12  
M art faşizmi geriıetiidi. Ancak TIp Istanbul Iı Örgütünün bildirisinde belirtil
diği gibi, "12 Mart dönemi aşıldı ama, anti-demokratik e�ilimler yine var. Ve 
fırsat buldukça kabarıyor. Faşizan uygulamalar MC iktidarında tırmandırıla
rak sürdürülüyor. Büyük burjuvazinin, patronların içine düştiJ<leri ekonomik 
ve politik bunalım günden güne derinleşiyor. Bu bunalımdan çıkış yolunu işçi 
sınıfına, ilericilere, demokratik güçlere yüklenmektc görüyorlar. Zaten kısıtlı 
olan demokratik ortam daha da darAltılmak isteniyor. MC iktidarını tehlikede 
görüyor. MC seçimlere baskı ve ıerörü doruğa çıkararak, her ne pahasına ikti
darda kalarak gitmek isıiyor. MC seçimlere işçileri, emekçileri sindirl'rck, ses· 
lerini kısarak giımek istiyor. MC ik tidarında yapılacak bir seçimin deınokr.ı ı iı.. 
bir seçim, ı;üvenilir bir seçim olmitsı olana�ı yoktur." 
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rağmen, birleşmeye itelemektedir. 
Özellikle buıjuvazinin sanayici Çı
karları kesimi gittikçe konuşkan, 
taleplerinde israrlıdır ve hem kendi' 
aralarında, hem buıjuvazinin çeşitli 
kesimleri arasında dayanışmayı. 
birlikteliği oluşturup geliştirme 
çabası içindedir. Kapitalistleşme 
süreci ilerledikçe buıjuvazi içindeki 
aynşımlar, sürtüşmeler daha belir
ginleşip su yüzüne vurmak tadır. 
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nı abartmak, gücünü küçümsemek, 
demokratik hak ve özgürlükleri ko
ruma ve geliştirmeye ilişkin kısa 
vadeli hesaplan kolayca boşa çıka
rabilir. 

YANıLGı LARDAN DERS 
ÇıKARMAK GEREK 

"Büyük buıjuvazinin ve ortak la
rının ekonomik ve politik gücünü 
kıracak karşı güç işçi, emekçi kit
lelerin, toplumun tüm demokratik 
güçlerinin bilinçli ve birleşik gücü
dür. Sayısal açıdan bunlar ezici ço
ğunluğu oluşturur. Ama sayısal 
güç, nitel güç haline dönüştüğü za
man ve ölçüde, yani örgütlü, bilinç
li, mücadeleci elk in güce dönüştü
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dır. Hitler faşizmi böyle gelmişti, 
Pinochet faşizme böyle geldi. 
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YASA DIŞI BASKıL
ANn-FAşİST 
MÜCADELEYİ 
ENGELLEYEMEZ 

12 Mart belleklerden silinmeyecek. TIP'in 
cezaevlerinde toplandığı, grevlerin yasaklandığı, 
yutlara ulaştığı ve idam sehpalarının kurulduğu, 
ribirini izlediği bu karanlık dönemin unutulmasına 

Türkiye Işçi Partisi istanbul l ı  Örgütünce yüzbinin 
şitli fabrikalarda dağıtılan bildiride "12 Mart'ın y ı
lamaların sorumlularını, bütün demokrasi ve işçi 
Ianetliyoruz" denilmekte. Bu sözlere tüm emekçilerin, 
ratların yürekten katıldıkları kuşkusuz. 

Tüm baskılara rağmen, emekçi kitlelerin 
mücadelesi durmadı. Toplumun tüm demokratik güçlerinin 
M art faşizmi geriıetiidi. Ancak TIp Istanbul Iı Örgütünün 
diği gibi, "12 Mart dönemi aşıldı ama, anti-demokratik 
fırsat buldukça kabarıyor. Faşizan uygulamalar 
rak sürdürülüyor. Büyük burjuvazinin, patronların içine 
ve politik bunalım günden güne derinleşiyor. Bu 



mş biçimi üzerinde anlaşmaya .,
nlabilir. Bu biçimin saptanmasın
da tek geçerli ölçüt, demokratik 
toplumsal muhalefetin seçimlerde 
ve sonucunda parlamentoda en et
kin ölçüde temsil edilebilmesidir. 
Sorun bu ölçüt açısından ele ahnın
ca Türkiye Işçi Partisi için tek se
çenek seçimlere girip girmemek 
değildir. Başka seçenekler de "r
dır. 

PARLAMENTO, GÜCÜN TEK 
ÖLÇOTÜ DEGILDIR 

"Hemen belirteyim ki, bu seçe
nekler arasında Türkiye Işçi Parti
lilerin CHP listelerinde "bağımsız" 
adaylar olarak kontenjandan yer 
alması yok tur. Her ne yoldan ' ve 
her ne biçimde olursa olsun parla
mentoya girmek, başkasının araba
sına binerek oraya gitmek diye bir 
maktan çok niteldir ve nit�1 güç 

ı ı  MART YöNTEMLERI HALA SAHNEDE 

Demokratik ortamı daraltma girişimleri uzun süredir devam ediyor. Fa
şist baskı ve saldırılara her geçen gün yenileri ekleniyor. Tüm ilerici kişi ve ku
ruluşların yanısıra Türkiye Işçi Partililerin karşllaştlAı saldırı ve baskıların da 
son günlerde iyiden iyi ye yoğunlaştığı göze çarpıyor. 

Bunun son örneklerine Ankara'da tanık olundu. 5 Mart günü beş TIp 
üyesinin kaldığı ev ikinci kez dinamitlenerek. geniş ölçüde tahrip edildi. Ertesi 
gün Yenimahalle'de bir TIp üyesi MHP'li komandolartn saldırısına uğradı ve 
ağır biçimde dövüldü. 

Baskılar ve saldırılar diğer günlerde de devam etti. Bu kez TfP'liIere doğ
rudan doğruya polis saldırdı. 8 M art günü Türkiye Işçi Partisi'nin 1 .  Büyli< 
Kongre Kararlarını içeren Dergimizi satmakta olan dört TIp üyesi toplum po
lisi tarafından hırpalanarak. gözaltına alındı. Hiç bir neden gösterilmeksizin 
dört TIp üyesi sabaha kadar tutuldu, şikayelçİ olmak isteyen TIP'liler savcı
Iıkta ve poliste tehdit edildiler. Yı ldırma taktiği içinde olduğu gözlemlenen 
polis. bazı TIp üyelerinin evlerini gerekçesiz ve mahkeme kararı gösterme
den aramak ta tereddüt etmedi. 

Polisin yasa tanımaz davranışları, 38 TIp üyesinin, TIp Ankara Iı örgü. 
tünce 1 1 -12 Mart günleri yapılan "Faşizme Hayır" toplantılarının afişlerini 
�en göultına alınmalarıyla sürdürüldü. Polis her türlü yasal formalitesi ta
mamlanmış olan bu afışlerin asılmasını önlemenin tek yolunun, mümkün oL
duğu kadar fazla T IP üyesinin kanunsuz bir biçimde gözaltına alınmasında 
aradı. Afiş ;umakb olan 38 T Ip üyesinin polis tarafından gözaltına alınmasına 
rağmen afışleme engellenemedi. 

12 Mart'ın altıncı yıldönümünde 12 Mart yöntemlerine başvuruldu. 
Gözaltına alınan bazı TIp üyelerine karakolda saldırıldı. TIp üyelerine saldıran, 
coplayan, ' ıven polisin, bu işi "kapıkulluğunun" ötesinde bir histeri ile yap
tığı dikkati çekiyordu. 

"FAŞIZME HAYıR" TOPLANTILARININ ANLAMı 

TIp Ankara l ı  örgütünee 1 1 ·12 M art günleri arasında üç toplantı düzen· 
lendi. TIp Ankara Iı örgütünün basına yaptığı açıklamad.ı "Faşizme Hayır" 
toplantılarının 11 Mart Cuma günü saat 20.00'de Dilşad Düğün Salonunda, 12 
Mart Cumartesi günü saat 14.30'da KüçiJ<:esaı Karınca Sinemasında, aynı gün 

ergeç sayısal güce dönüşür. Işçi sı
mfımn bilimsel sosyalist partisi gü
cünü işçi sımfı ve emekçi kitleler 
hırsımız yoktur. Parlamentoda ol
mak kendi başına bir şey ifade et
mez. Parlamentoda bulunmak top
lumdaki gücünüzden geliyorsa, 
kendi gücünüzle oraya girmişseniz, 
parlamento çahşmalanmzda etkin
liğiniz olur. Parlamentoya giremez
seniz de güçsilzsünüz demek değil-

dir. çünkü gerçek güç sayısal ol· 
içinde örgütlenişinden ahr. Seçim 
kanununun alınan tüm oyla"n tam 
değerlenmesini önleyen anti.<Je
mokratik hükümleri nasıl olsa bir 
gün aşıhr. Sosyalist hareket, top
lunısal gelişme doğrultusunu ve 
onun gereklerini esas alır: strateji
sini ve tak tiklerini ona göre saptar. 
Geçici yüzeysel başanlar peşinde 
değil, kahcı sonuçlar alma peşin
dedir. 

PARTIMIZ 
SORUMLULUGUNUN 

BILINCINDEDIR 

"Partimiz bu anlayışla ve işçi sı· 
mfımıza, emekçi halkımıza karşı 
sorumluluğunun tam bilinci için
de, bağımsızlık, demokrasi, sosya
lizm çizgisinden bir milim bile şaş
maksızan mücadelesini sürdürecek- .... 
tir. Emperyalizme ve faşizme karşı 
ortak bir mücadele platfonnu oluş
turmak ve o platformun ekseni el
rafında demokratik toplumsal mu
halefeti birleştirip geliştirmek gün· 
demimizin birinci maddesi olarak 
kalacak tır. 

" Türkiye Işçi Partisi kuruldu
ğunda küçük, ama sağlıkh ve sağ
lam bir tohum gibiydi, işçi sınıfı
mızın bereketli topraklanna atıl
mış bir tohum. Bereketli toprakla
ra atılan her sa�lıkh ve sağlam to
hum gibi Türkiye Işçi Partisi de kı
sa sürede filiz verdi, hızla boy atıp 
yükseldi. Henüz körpe ama gürbüz 
dallannda aydınlık yarınlann çi· 
çekıeri şimdiden tomurcuklanmış
tır. Bu çiçeklerden zafer çelenkle
ri öreceğimiz günler hiç de uzak 
değildir." 

20.00'de Yenimahalle Güneş Sinemasında yapılacağı bildirildi. 
Aynı açıklamada toplantıların anlamı ve taşıdığı önem üzerinde de du

rularak şöyle dendi: 
"Bugün ise ülkemizde MC iktidarı oluştuğundan bu yana faşizm yeni 

bir tırmanış içindedir. Faşizmin sürüp gelen bu tırmandırılış. son günlerde da· 
ha da hızlandırıldı. Cinayetler pervasızca işleniyor. MC iktidarı anti·demokra· 
tik, faşizan, baskıcı bir politika izliyor. 1 1 -12 Mart'ta yapılacak olan " Faşiz
me Hayır" toplantıları bu yüzden özellikle anlamlıdır. 

Bugün, 12 M art döneminin lanetlenmesiyle günümüzdeki faşizm hevesli· 
lerine karşı mücadele birleşmiştir. Gizli-açık. parlamenter ya da askeri yöne
timli faşizm tezgahlama çabaları boşa çıkacaktır. Bunun yanında, olabildiğin
ce sıkı, baskıcı, faşizan bir yönetimi gerçekleştirip demokratik toplumsal mu
halefetin elinin kolunun bağlandığı bir ortam içinde seçime gitme çabaları da 
boşa çıkarılmalıdır. 1 1 -12 Mart toplantıları bu anlamda da önem taşımakta
dır. Başta işçi sınıfımızın örgütlü politik hareketi olmak üzere, tüm demokra
tik hareketlerin mücadelesi ve eylem birliği gericiliğin oyunlarını bozacaktır. 
Partimiz bu yolda üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir." 

Faşizme Hayır Toplantılarının daha geniş salonlarda yapılamaması da 
MC iktidarının engellemelerinin bir ürünüydü. Atatürk ve Selim Sırrı Tarcan 
Spor salonları, TIp Ankara Iı Örgütü'nün Beden Terbiyesi Bölge M üdürlüğüne 
yaptığı tüm başvurulara rağmen verilmedi. TIp Ankara Iı Merkezi'nin yaptığı 
açıklamada Ankara Valisinin bu partizanca tutuma açıkça arka çıktığı belir
tildi: "öıellikle MC partileri istedikleri zaman ve h�r amaçla spor salonlarını 
kullanabilmektedirler. Ankara Valiliği bu partizanca tutuma açıkça arka çık
makta ve desteklemektedir. Partimize yönelik olduğu açık olan işlemlere hiç 
bir yasal gerekçe ya da bahane gösterilemez. Çünkü 1 1  Mart'ta yapılacak top
lantı için başvurumuz 9 $ıbat tarihinde reddedilirken, red yazısında, spor sa· 
lonlarının siyasi partilere genel kurullar dışında tahsis edilemeyeeeği bildiril
mişti. Ancak bundan iki gün sonra, 11 $ıbat'ta spor salonlarından birinde 

M t-P 'nin kuruluş gecesi yapılmıştır. Bu örnek ne ilktir, ne deMC iktidarının 
dümen suyundaki yöneticiler var oldukça son olacaktır." 

Dergimizin baskıya verildi�i sırada bu toplantılardan ilki, tüm engelle
melere rağmen yapıldı. TIp Genel Başkanı Behice Boran'ın bu toplilIntıda yap
tığı konuşma yüzlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlandı. Bu coşku, yüzbin· 
lerce emekçinin, demokratın faşizme karşı nefretinin bu toplantıda somutla· 
şan bir göstergesiydi. 
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anlaşmaya .,
saptanmasın

demokratik 
seçimlerde 

parlamentoda en et
edilebilmesidir. 

ele ahnın
için tek se

girmemek 
seçenekler de "r

PARLAMENTO, GÜCÜN TEK 
ÖLÇOTÜ DEGILDIR 

"Hemen belirteyim ki, bu seçe
nekler arasında Türkiye Işçi Parti
lilerin CHP listelerinde "bağımsız" 
adaylar olarak kontenjandan tenjandan ten yer 
alması yok tur. Her ne yoldan ' ve 
her ne biçimde olursa olsun parla
mentoya girmek, başkasının araba
sına binerek oraya gitmek diye bir 
maktan çok niteldir ve nit�1 güç 

YöNTEMLERI HALA SAHNEDE 

daraltma girişimleri uzun süredir devam ediyor. Fa
geçen gün yenileri ekleniyor. Tüm ilerici kişi ve ku

Işçi Partililerin karşllaştlAı saldırı ve baskıların da 
yoğunlaştığı göze çarpıyor. 

Ankara'da tanık olundu. 5 Mart günü beş TIp 
dinamitlenerek. geniş ölçüde tahrip edildi. Ertesi 
üyesi MHP'li komandolartn saldırısına uğradı ve 
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tutuldu, şikayelçİ olmak isteyen TIP'liler savcı

edildiler. Yı ldırma taktiği içinde olduğu gözlemlenen 
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mfımn bilimsel sosyalist partisi gü
cünü işçi sımfı ve emekçi kitleler 
hırsımız yoktur. Parlamentoda ol
mak kendi başına bir şey ifade et
mez. Parlamentoda bulunmak top
lumdaki gücünüzden geliyorsa, 
kendi gücünüzle oraya girmişseniz, 
parlamento çahşmalanmzda etkin
liğiniz olur. Parlamentoya giremez
seniz de güçsilzsünüz demek değil-

demimizin birinci 
kalacak tır. 
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20.00'de Yenimahalle Güneş Sinemasında yapılacağı 
Aynı açıklamada toplantıların anlamı ve taşıdığı önem 

rularak şöyle dendi: 
"Bugün ise ülkemizde MC iktidarı oluştuğundan 

bir tırmanış içindedir. Faşizmin sürüp gelen bu tırmandırılış. 
ha da hızlandırıldı. Cinayetler pervasızca işleniyor. MC 
tik, faşizan, baskıcı bir politika izliyor. 1 1 -12 Mart'ta 
me Hayır" toplantıları bu yüzden özellikle anlamlıdır. 

Bugün, 12 M art döneminin lanetlenmesiyle günümüzdeki 
lerine karşı mücadele birleşmiştir. Gizli-açık. parlamenter 
timli faşizm tezgahlama çabaları boşa çıkacaktır. Bunun yanında, 
ce sıkı, baskıcı, faşizan bir yönetimi gerçekleştirip demokratik 
halefetin elinin kolunun bağlandığı bir ortam içinde 
boşa çıkarılmalıdır. 1 1 -12 Mart toplantıları bu anlamda 
dır. Başta işçi sınıfımızın örgütlü politik hareketi olmak 
tik hareketlerin mücadelesi ve eylem birliği gericiliğin 
Partimiz bu yolda üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir." 

Faşizme Hayır Toplantılarının daha geniş salonlarda 
MC iktidarının engellemelerinin bir ürünüydü. Atatürk 
Spor salonları, TIp Ankara Iı Örgütü'nün Beden Terbiye
yaptığı tüm başvurulara rağmen verilmedi. TIp Ankara 
açıklamada Ankara Valisinin bu partizanca tutuma 
tildi: "öıellikle MC partileri istedikleri zaman ve h�r 
kullanabilmektedirler. Ankara Valiliği bu partizanca 
makta ve desteklemektedir. Partimize yönelik olduğu 
bir yasal gerekçe ya da bahane gösterilemez. Çünkü 
lantı için başvurumuz 9 $ıbat tarihinde reddedilirken, 
lonlarının siyasi partilere genel kurullar dışında tahsis 
mişti. Ancak bundan iki gün sonra, 11 $ıbat'ta spor 

M t-P 'nin kuruluş gecesi yapılmıştır. Bu örnek ne ilktir, 



12 MART: TARiH TEKERR · 

11 �Iarı 'ı yazılı belgelerinde degprlpndirmeye ça
lışırken: �Iuhtıra kadar önemli bir başka belgeyi göz
den uzak tutmamak gerekir. 2 Agustos 1971 günü 
Türkiyeo'de yayımlanan tüm gazetelerde çıkan bir 
"�Ieydan Okuma" ilanı unutulmamalıdır. İşadamla" 
w Sanayiciler Derneginin kuruluşunu ve hedenerini 
açıklayan bu belge 12 �tarı �luhllrasının ekonomik 
özünü içerir. 

12 :\Iart'ın ekonomik özünü açıklamaya yardımcı 
somuta indirgeyid \"e belirleyici "eriler yeni yeni ya· 
yımlanmakta, Kaynaklar resmi ,'e beyan esasına daya· 
nıyor, Kısacası yapanlar. de\'lete beyan ediyorlar. 

Batı'nın uluslararası ekonomik örgütleri, 1973 ve 
197-1 yıllarında Türkiye üzerine hazırladıklan raporla· 
:ında bir noktayı açıkça "urguladılar, Türkiye ekono· 
misinde 1960 sonrasında planlı dönemde saelanan nis· 
bi düzelmenin bozulma tarihi 1967 yılıdır. 

TüRKIYE'DE I�IALAT SA A VIININ 
RAKKA�ISAL B üY üMESI 

1923·1970 döneminde 'filikiye'de büyük imalat 
sanayiinde çalışan finna sayısı 4820'dir, Bu işletmele· 
rin ,"üzde -l9'unu oluşturan 2357 tanesi 1960·1970 
dön;minde kurul�uştur. öte yandan bu işletmelerin 
-1566 tanesi özel sektöre ait işyerleridir, 254 işletme 
ise kamu kuruluşu nitelieindedir. özel kesim büyük 
imalat sanayi kuruluşlannın yüzde 51 'inin 1960-1970 
döneminde kuruldugu anlaşılmaktadır, Kamuya ait 
25-1: işletmeden ancak yüzde 20'sinin 1960·1970 dö
neminde gerçekleştirildigi anlaşılmaktadır. 

Büyük imalat sanayiinin sınınnın 10'dan razla si· 
gortalı işçi çalıştırma esasına göre çizildiei unutulma· 
malıdır. 

1923-1970 döneminde böylesine bir gelişme gös· 
teren büyük imalat sanayiine ilişkin verilerin ortaya 
koyduguna göre: özel kesim imalat sanayiindeki ger· 
çek büyüme 196-1-1969 yıllan arasında olmuştur. 1964 
yılında başlayan hızlı gelişme, dönem sonuna doeru 
giderek yavaşlamıştır, 1970 yılına gelindieinde bu ya· 
,'aşlamanın belirginleşti�i anlaşılmaktadır, 1964·1969 
döneminde özel kesimde kurulan işyeri sayısı toplam 
özel işletmelerin yüzde 29'unu oluştunnaktadır. 

tm al at sanayiinde görülen bu gelişmenin ilginç 
noktası. kamu kesimine ilişkin veriler tararından belir· 
lenmektedir. Kamu kesiminde 1970 yılı sonu itibariy· 
le kurulu işletmelerin yüzde 3S'inin 1950 ddnemin· 
den önce gerçekleştirildi�i anlaşılmaktadır. 1950·1960 
döneminde kamu kesiminde kurulan işletme sayısı 
toplarnın yüzde 32'sini oluştunnaktadır, Bu veriler bir 
gerçee-i somutlamaktadır: Nitelik ve nicelik yönünden 
kamu kuruluşlannın toplam ekonomi içinde büyüme· 
si nisbi önemini kaybederken; özel kesimin büyük 
imalat sanayiinde ters yönde paralel bir gelişme göz
lenmektedir. 

1964-1969 döneminde kurulan işletmelerin top
lam içindeki payı ise şöyle; kamunun payı binde 4 ,  
özel kesimin payı yüzde 27,1. 

BüYüK IMALAT SANAYIINDE YAPI 

1923·1970 döneminde faaJiyet gösteren toplam 
4820 işletmenin 4566 tanesi özel kesime ait. Bu işlet· 

melerden 3362 tanesinin çalıştırdıgı işçi sayısı 10-.50 
arasında. Kısacası özel kesim büyük imalat sanayiinde· 
ki işletmelerin yüzde 74 'ünün çalıştırdıeı işçi sayısı 
50'yi geçmemektedir. öte yandan bu işletmelerin 
yüzde S6'sinin kullandıkları çevirici güç kapasitesi 40 
beygir gücünün altındadır. 100 beygirden fazla çevirici 
güç kullanan işletme sayısı toplam işletmelerin yüzde 
15 'ini ancak bulmaktadır. 

Kamu kesiminde ise kurulu 254 işletmeden yüz· 
de 66 's ında çalıştınlan işçi sayısı 100 işçiden fazla. 
Kamu kesiminde kullanılan çevirici güç kapasitesi 
şöyle; 500-1000 beygir gücünde çevirici güç kapasitesi 
olan işletme sayısı toplam kamu işletmelerinin yüzde 
68'ini oluştunnakta. 

DİE'nin resmi rakamlannın açıkça ortaya koydu· 
eu gibi, kamu ve özel kesim işletmeleri arasında, nite· 
lik açısından kıyas kabul etmeyecek ölçekte farklılık· 
lar bulunmaktadır, Gerek çalıştınlan işçi sayısı, gerek 
kullanılan güç açısından kamu işletmeleri büyük bir 
üstünlüee sahip bulunmaktadır. Bu duruma karşın ra· 
kamsal büyümenin ortaya koydueu gibi, kamu kesimi 
işletmelerinin gelişme hızı 1960 ve özellikle 1965 'i ta
kip eden yıllarda giderek nisbi önemini yitinniştir, 
Buna karşılık, 10·50 arasında işçi çalıştıran ve çeviri
ci güç kapasitesinin büyük bir kısmı 50 beygir gücünün 
dahi altında bulunan özel kesim işletmelerinde hızlı 
bir büyümenin kamu kesiminde görülen gerileme dö· . 
neminde ortaya çıkııeı anlaşılmaktadır. 

Vurgulanması gereken bir başka nokta, 1964·1970 
döneminde özel kesimde kurulmuş olan işletmelerin 
büyük bir kısmının " dayanıklı-dayanıksız tüketim 
mallanna yönelik" sanayiler oldu�udur. 

ARTIK DECER - ıŞÇı üCRETLERI 

Türkiye işçi sınıfının 274·275 sayılı yasalarla top· ' 
lu iş sözleşmesi düzenine girdikleri ve grey hakkını el· 
de ettikleri yıl 1963, ilk uygulamalar 1964 yılında 
başlıyor, 1964 yılından 1971 sonuna dek, artık deeer 
oranlan ve reel işçi ücretleri düzenli karşılaştınna 
yapmaya olanak tanıyor. 

Imalat sanayii anketlerine dayanılarak hesaplan
mış olan artık deeer oranlan, yapısını önceki satırlar· 
da vurguladı�ımız imalat sanayiinde özel ve kamu ke· 
siminde çok rarklı gelişmeler göstennektedir, Farklı· 
lık kamu kesiminde sennayenin organik bileşiminin 
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. önceki satır· 
larda göriildüeü gibi salt çevirici güç kapasitesi açısın
dan yapılan bir karşılaştırma dahi bu gerçe'ei ortaya 
koymaktadır. 

Kamu kesiminde ortalama olarak 8 saatlik bir iş 
gününde bir işçi 1,5 saatlik bir süreyi kendisi için, bu· 
na karşılık 6,5 saatlik bir süreyi de işletme için ÇalıŞ' 
maktadır. Bu oranlar 1964-1970 döneminde urak fark· 
Iılıklar göstennektedir. Buna karşılık sermayenin or
ganik bileşiminin daha düşük oldugu dzel kesimde ça
lışan bir işçi 8 saatlik emeeinin 2,5 saatine kendisi sa· 
hip olurken, bunun 5,5 saatlik kısmına işveren el koy· 
maktadır. 

Kamu kesiminde sennayenin organik bileşiminin 
yüksek oluşunun yarattıeı yüksek karlılık oranından 
dolayı elde edilen kaynaklar kamunun izlediei hima· 
yeci fiyat, vergi ve hammadde, ara malı temini nede· 

i 1 964 , i 97 i DöNEMINDE ARTIK-DECER VE REEL ıŞÇı üCRETLERI 
ARTıŞ ORANLARI) 

Kamu Kesimi Özel Kesim 
VILLAR Artık DeAer Reel Işçi ücreti Artık Oe�er Reel Işçi ücretleri ------- ----------

1964 217 + 9.4 218 4.8 

1965 420 + 7.8 270 2.4 

1966 367 + 7.8 283 + 1 .8  

1967 S28 + 5 .8 227 + 2.0 

1968 5 1 5  + 6.6 2 1 4  + 2.7 

1969 340 + 4.7 1 1 6  + 1 1 5  

1970 362 + 3.1 132 2.1 

1971 383 - 2.6 1 39 - 6.8 

HOSEYIN 

GREVLER 

110 
GREV SAY ıSı 

100 

9 0  

7 0  

60 

3 0  

1 0  
1969 1970 1371 ıqn 1973 

niyle özel kesime aktan lmaktadır_ Bu, işin vurgulan· 
ması gereken en önemli yönü olmaktadır. 

1964·1969 döneminde özel kesimdeki artık de· 
eer oranlannın ve işçi ücretlerinin gelişimi birlikte in· 
celendieinde şu ortaya çıkmaktadır; 1964 'den 1968 
yılına dek işveren ortalama olarak işçinin 5,5 saatlik 
emeeine el koymaktadır. 1969 yılında reel işçi ücret· 
lerinde yüzde 11,5 oranında bir artış olmuştur. Deai· 
şen sennayede görülen bu gelişme, semıaye sınıfının 
artık deeer oranlarını düşüren tek etken degildir. Fa· 
kat artık deeer oranlın 1968 yılından itibaren düşme· 
ye başlamıştır. Düşüşte en önemli etken, sektörler 
arası kar oranlannın eşitlenmesidir. Bu etki kendini 
kısa sürede göstenniştir, 1964-1969 döneminde hızlı 
bir büyüme gösteren büyük imaıat sanayiinde dönem 
sonunda kurulan işletme sayısında hızlı bir düşüş ol· 
muştur, Yılda ortalama 224 civarında işletme kuru
lurken, bu oran, 1969 yılında 140'ın altına düşmüş· 
tür. Dışa baeımh montajcı bir nitelik taşıyan ve tüke· 
tim malları ilietimine yönelik olan bu sanayi dallan 
1968 yılı sonu itibariyle büyük bir bunalıma ginniştir. 

Genelde Türkiye ekonomisinin yapısından, özelde 
1964·1969 döneminde izlenen ekonomi politikalann
dan kaynaklanarak, büyük imalat sanayii 1968 yılında 
bir anda bunalıma girmemiştir. Patent, royalty ve ser· 
maye baRlaotllanna ek olarak ithaıat kanaııyla dışa 
baeımh bir yapıda kurulan 1960 sonrası sanayii, dış 
kaynaklardan buldueu bu desteklerle tekelleşmeye 
başlamıştır. Bu tekelleşme cRilimi kamunun geniş öı· 
çekte destegini gerektimıektedir. Bu gelişime karşılık 
toplam ekonomi içinde kamu ekonomisinin giderek 
nisbi önemini yitirmesi, özel kesimin önemli kaynak
larının giderek yok olmasına neden olmuştur. Kamu 
ekonomisinin önemini yitimıesinde 1964·1969 döne· 
minde Demirel iktidannın izlediei politika etkendir. 
Özel kesim dış kaynak desteRi ile öncelikli duruma 
getirilirken, kanunun kaynaklan kesilmiştir. Kamu iş. 
letmelerinin genişlemediaı, rakamsal büyürnede açık· 
ça ortaya çıkmaktadır. 

Sanayı sennayesi 1960'1 takip eden yıllarda ser
maye birikimine hız vermiştir. Buna karşılık, kurulan 
sanayı ve bu sanayileşme sürecinin devamı giderek da· 
ha lazla kaynak gereksinimi yaratmıştır. Daha faz� 
kaynak gereksinimi ortaya çıktılında sorunu a,abil· 
menin görününde tek yolu vardır. Sennayenln organik 
bileıimini yükseltmel<. Kısac .. , daha çok biriktirilmi, 
emek (rrıaklne, teknoloji) kullanmak gerekmektedir. 
Daha çok biriktirilmi, emek kullanmanın yolu, sömü
rü oranını arttırmak ya da kir oranlmnı düşürmekten 
geçmektedir. 1968 yılının sonuna gelindilinde sektör· 
ler arasında kAr oranlannın eşitlenmiş olmuı büyük 
semıaye için tek çık i' yolu oldulunu göstermektedir: 
Emelin sömürü oranını antımıak. Bunun yolu dı I,çl 
sınılını baskı altında tutmaktan, kamunun yatlttalı 

öte yandan bu işletmelerin 
ait işyerleridir, 254 işletme 

nitelieindedir. özel kesim büyük 
şlannın yüzde 51 'inin 1960-1970 

anlaşılmaktadır, Kamuya ait 
işletmeden ancak yüzde 20'sinin 1960·1970 dö

anlaşılmaktadır. 
sanayiinin sınınnın 10'dan razla si· 

çalıştırma esasına göre çizildiei unutulma· 

döneminde böylesine bir gelişme gös· 
imalat sanayiine ilişkin verilerin ortaya 

kesim imalat sanayiindeki ger· 
yıllan arasında olmuştur. 1964 

gelişme, dönem sonuna doeru 
1970 yılına gelindieinde bu ya· 

anlaşılmaktadır, 1964·1969 
kurulan işyeri sayısı toplam 

29'unu oluştunnaktadır. 
görülen bu gelişmenin ilginç 
ilişkin veriler tararından belir· 

kesiminde 1970 yılı sonu itibariy· 
yüzde 3S'inin 1950 ddnemin· 

anlaşılmaktadır. 1950·1960 
kesiminde kurulan işletme sayısı 

oluştunnaktadır, Bu veriler bir 
Nitelik ve nicelik yönünden 

toplam ekonomi içinde büyüme· 
kaybederken; özel kesimin büyük 

yönde paralel bir gelişme göz

döneminde kurulan işletmelerin top
şöyle; kamunun payı binde 4 ,  

27,1. 

SANAYIINDE YAPI 

döneminde faaJiyet gösteren toplam 
tanesi özel kesime ait. Bu işlet· 

ci güç kapasitesinin büyük bir kısmı 50 beygir gücünün 
dahi altında bulunan özel kesim işletmelerinde hızlı 
bir büyümenin kamu kesiminde görülen gerileme dö· . 
neminde ortaya çıkııeı anlaşılmaktadır. 

Vurgulanması gereken bir başka nokta, 1964·1970 
döneminde özel kesimde kurulmuş olan işletmelerin 
büyük bir kısmının " d" dayanıklı-dayanıksız tüketim 
mallanna yönelik" sanayiler oldu�udur. 

ARTIK DECER - ıŞÇı üCRETLERI 

Türkiye işçi sınıfının 274·275 sayılı yasalarla top· ' 
lu iş sözleşmesi düzenine girdikleri ve grey hakkını el· 
de ettikleri yıl 1963, ilk uygulamalar 1964 yılında 
başlıyor, 1964 yılından 1971 sonuna dek, artık deeer 
oranlan ve reel işçi ücretleri düzenli karşılaştınna 
yapmaya olanak tanıyor. 

Imalat sanayii anketlerine dayanılarak hesaplan
mış olan artık deeer oranlan, yapısını önceki satırlar· 
da vurguladı�ımız imalat sanayiinde özel ve kamu ke· 
siminde çok rarklı gelişmeler göstennektedir, Farklı· 
lık kamu kesiminde sennayenin organik bileşiminin 
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. önceki satır· 
larda göriildüeü gibi salt çevirici güç kapasitesi açısın
dan yapılan bir karşılaştırma dahi bu gerçe'ei ortaya 
koymaktadır. 

Kamu kesiminde ortalama olarak 8 saatlik bir iş 
gününde bir işçi 1,5 saatlik bir süreyi kendisi için, bu· 
na karşılık 6,5 saatlik bir süreyi de işletme için ÇalıŞ' 
maktadır. Bu oranlar 1964-1970 döneminde urak fark· 
Iılıklar göstennektedir. Buna karşılık sermayenin or
ganik bileşiminin daha düşük oldugu dzel kesimde ça
lışan bir işçi 8 saatlik emeeinin 2,5 saatine kendisi sa· 
hip olurken, bunun 5,5 saatlik kısmına işveren el koy· 
maktadır. 

Kamu kesiminde sennayenin organik bileşiminin 
yüksek oluşunun yarattıeı yüksek karlılık oranından 
dolayı elde edilen kaynaklar kamunun izlediei hima· 
yeci fiyat, vergi ve hammadde, ara malı temini nede· 
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217 + 9.4 218 4.8 

420 + 7.8 270 2.4 

367 + 7.8 283 + 1 .8  

S28 + 5 .8 227 + 2.0 

5 1 5  + 6.6 2 1 4  + 2.7 

1 0  
1969 

niyle özel kesime aktan 
ması gereken en önemli 

1964·1969 döneminde 
eer oranlannın ve işçi 
celendieinde şu ortaya çıkmaktadır; 
yılına dek işveren ortalama 
emeeine el koymaktadır. 
lerinde yüzde 11,5 oranında 
şen sennayede görülen 
artık deeer oranlarını 
kat artık deeer oranlın 
ye başlamıştır. Düşüşte 
arası kar oranlannın 
kısa sürede göstenniştir, 1964-1969 
bir büyüme gösteren 
sonunda kurulan işletme sayısında 
muştur, Yılda ortalama 
lurken, bu oran, 1969 
tür. Dışa baeımh montajcı 
tim malları ilietimine yönelik 
1968 yılı sonu itibariyle 

Genelde Türkiye ekonomisinin 
1964·1969 döneminde 
dan kaynaklanarak, büyük 
bir anda bunalıma girmemiştir. 
maye baRlaotllanna 
baeımh bir yapıda kurulan 
kaynaklardan buldueu 
başlamıştır. Bu tekelleşme 
çekte destegini gerektimıektedir. 
toplam ekonomi içinde 
nisbi önemini yitirmesi, 
larının giderek yok olmasına 
ekonomisinin önemini 
minde Demirel iktidannın 
Özel kesim dış kaynak 
getirilirken, kanunun 
letmelerinin genişlemediaı, 
ça ortaya çıkmaktadır. 

Sanayı sennayesi 
maye birikimine hız 
sanayı ve bu sanayileşme 
ha lazla kaynak gereksinimi 
kaynak gereksinimi ortaya 
menin görününde tek 
bileıimini yükseltmel<. 
emek (rrıaklne, teknolo
Daha çok biriktirilmi, 



ETMEYECEKI 
OOLU 

ÖZEL KESIM STOK DECIŞMELERI 
(BIN TL OLARAK) 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Mal üreten Sektörler 5 32.4 397.7 614 744.1 837.8 392.9 1045.8 5 15.1 

Hammadde ve 
Malzemeler 202.9 123.8 386.4 1 78.6 324.8 74.6 508.5 ·715 

Genel Toplam 532.4 397.7 614.1 744.1 905 .9 408.7 1055.3 506.6 

Kaynak; Stok Oeğişmeleri Kaynak ve Yöntemleri; OiE Yayını No. 679 

kaynaklara el koyabilmek için devleti daha çok dizgin 
altına almaktan. 

Sanayileşme sürecindeki bu kritik olgunun varheı 
öte yandan özel imalat sanayiinin yapısı, sennaye biri
kimini hızlandınnanın tek yolunun açık bir faşizm-

den geçtieini 1969 yıb biterken ortaya koymuştur. 
1969 yılında çıkartılan 933 sayılı Teşvik Yasası, dev
letin sennayeye tanıyabileceli en son olanak olarak 
gözükmektedir. 1970 yılına girildieinde, sermaye sını
fı yan kuruluşlannın hemen tümünü artık gözden Çı
kartmış durumdadır. 1318 sayılı finansman yasası za
manın maliye bakanı tarafından "talebi kısıcı" bir 
tedbir olarak nitelenmektedir. Aynı yıl içinde yasala
şan, 1972 yılında yüriirlüee giren emlak yasası, bir 
başka sektöre, inşaat sektörüne gem vurmaktadır. 
Mümkün olan tüm kaynaklar özel kesime aktanlmak 
istenmektedir. 

SERMAYE 1 970 YıLıNDA FAŞIZMIN 
öN KOŞULLARıNı HAZıRLAMıŞTıR. 

12 Mart kesin olarak sermaye sınıfının sennaye 
birikimini hızlandınnaya yönelik, işçi sınıfını baskı al
tında tutmayı amaçlayan bir faşizm denemesidir. Bu 
birikimi saelamanın ön koşullan 1970 yılından itiba
ren hazırlanmıştır. 1968 sonundan itibaren büyük bir 
açmaza düşen sennaye sınıfı, 1970 yılında artık yöne
tim tarzından hoşnutsuzdurlar. 

Devletin 1970 yılına ait resmi belgeleri, sennaye 
sınıfının sennaye birikimi yolundaki ön hazırhkJannı 
açıkça belgelemektedir. 1970 yılı içinde özel kesimin 
elinde çok büyük bir hammadde ve mamul stoku var
dır. 1970 öncesi ve sonrası yıllarla karşılaştınldıeında, 
tutulan stokun büyüklüeü açıkça ortaya çıkmaktadır. 
DİE 679 No.lu yayınında yer alan stok rakamlan, 
özel kesimin 1970 yılı içinde büyük orantı bir devalü
asyonu bekledieini açıkça ortaya koymaktadır. Aksi
ne bir görüş imkansızdır. Bu denli yüksek bir stok se
viyesini elde tutmak için gerekli finansman milyarlan 
bulmaktadır. Oysa sennaye sınıfı devalüasyonun anla
mını açıkça bilmektedir. 1970 içinde ithal edi1en ham 
madde ve mamul mallar, devalüasyon sonrasında yüz
de 66 oranında daha pahalı olarak piyasaya süri.ilecek-
tir. 

. 

Bu denli yüksek bir stok miktan i1e 1970 yılına 
giren sermaye sınıfı ileriye dönük sennaye birikimi 
konusunda ikinci adımını finansman konusunda at
mıştır. Yine Devlet'in resmi verilerine dayanıyoruz. 
DtE'nin 674 No.lu yayını, "Birleşmiş Milletler Milli 
Muhasebe Sisteminin Türkiye mali kuruluşlanna uygu
lanması" adını taşıyor. Yayının 54, 55. sayralannda 
sennaye finansmanı hesaplan yer alıyor. Hesaplar çok 
açık. 1970 yılına kadar sermayenin finansmanında en 
önem1i rol kısa vadeli borçlanmalarda. Sennaye sınıfı
nın uzun vadeli borçlanmalan ise yılda 400 milyon li
rayı aşnuyor. 1970 yılına ilişkin tablodaki veriler ise 
çok açık. Kısa vadelı borçlanmalar 1970 öncesi son 
beş yılın en düşük seviyesine iniyor. Kısa vadeli tahvil 
ve hisse senedi satışlannda da aynı durum gözlenmek
tedir. Buna karşılık, uzun vadelı her türlü borçlanma 
ve tahvil satışımnda aşın bır artış görülmektedir. Dik
kati çeken bir başka nokta. 1970 yılı içinde kısa va
deli borçlann aniden azalması, buna karşılık uzun va
deli her tür borçlanmanın artmasına karşın, 1971 yı
lında kısa vadeli borçlanmalar tekrar artmakta, uzun 
vadeıı borçlanmalar azalmaktadır. Bu gelışım sermaye 

sınıfının hazırlıa-ının ikinci yönünü ortaya koymakta
dır. Uzun vadeli her tür borçlanma devalüasyon sonra
sının hızlı fiyat artışlan ile sermaye birikiminin mali
yetini sıfıra indirecektir. öte yandan elde tutulan yük
sek stoklar, devalüasyon sonrasında yeni ithal fiyatlan 
ile piyasaya süriilecek, böylece enflasyon sürekli kılı
nacaktır. 

Daha başka göstergeler de var. Demirel hükümeti· 
nin işbaşına geldiei 1965 yılını takip eden yıllarda. ta
nm ürünleri fiyatlan arttınlmamıştır. Buna karşılık 
1969'u takip eden yıllarda taban fiyatlan sırasıyle 
yüzde 4, yüzde 6, yüzde 15 oranında arttınlmıştır. 
1970 yılı sonlannda çıkartılan Personel Yasasının mali 
hükümlerinin uygulaması ile sadece 1970 yılı içinde 
piyasaya 15 milyar lira süri.ilmüştür. ön hazırlıklan 
böylesine tamamlanmış bir ortamda 1970 yılının 
ARustos ayında TL 'Si yüzde 66 oranında devalüe edil-
miştir. • 

Devalüasyon öncesinde özel kesim imalat sanayi
inde, ölçek ve sennaye bütünlüeü açısından Cumhuri
yet döneminin en büyük ölçekli yabancı sennaye or
taklı yatınmlan gerçekJeştirilmiştir. Bu yatınmlann 
tamamının otomotiv ve turizm dalında olması bir baş· 
ka ilginç yönü oluştunnaktadır. 1969 sonlarında ve 
1970 içinde kurulan bu yabancı ortakh şirketler 1970 
devalüasyonundan hemen sonra sennayelerini TL'sl· 
nın devalüe edildiei oranda arttınnışlardır. Devalüas· 
yonun hemen sonrasında sermaye arttınm talepleri ile 
ortaya çıkan bu şirketler, bugün Türkiye'de otomotiv 
tekelini eline geçiren kuruluşlardır. 

1 970 DEVALüASYONU 

10 AA:ustos tarihinde yapılan devaliiasyonu açık
layan Maliye Bakanı Mesut Erez şöyle demektedir: Bu 
operasyon hükümetimizin refahı tabana yayma politi· 
kasının bir vasıtasıdır. Ahnan tedbirler neticesinde bü
yük bir kitlenin geliri artacak, bu hal onları istihsalle
rini arttınnaya teşvik edeceA:i gibi sanayi mallanmızın 
istihlak temposunu hızlandıracak, bu yoldan da sana· 
yi kollannın istihsali çoealacaA:"ından maliyetlerin düş
mesi temin edilecektir." Zamanın Maliye Bakanı çok 
iyimserdir. 

Sennaye tüm önlemlerini almıştır. Uzun vadeli 
borçlanmalar, yüksek oranh stoklar. Devalüasyonu ta. 
kip eden 4 ay içinde fiyat genel seviyesi hızla yüksel
meye başlamıştır. 4 aylık dönemdeki artış oranı yüz
de 10'u aşnuştır. 

Tanrnda ve ücretliler kesiminde devletin emisyo· 
nu ile yaratılan talep, bir yanda özel kesimin mevcut 
dayanıklı mallar üretimine karşı talebini yaratırken, 
öte yandan özel kesimde Işçi ücretlerinin baskı altına 
alınması Ile birlikte artık deeer oranının giderek yeni
den yükselme eRilimine girdiRi görülmektedir. Mevcut 
üretimini yaratılan suni talep ile karşılayan. öte yanda 
yeni yıtınmlar ve sennaye birikimi için uygun koşul
Lan arayan sermaye sınıfı faşizmi istemektedir. 

Sennaye birikiminin emeein sömürüsünden geçti
Ri konusunda kesin tamnı almıştır sermaye sınıfı. 
1970 yılı içinde reel Işçi Ucretleri yüzde 2,1 oranında 
gerilerken artık deRer oranının yeniden yukarı çıkma
ya başladıAı göri.ilmektedir. Sermaye sınıfı, yönetenle
rin yönetim tarzı üzerinde Israrla dunnaktadır. Gerek
çesi çok açık. Kamu ekonomisinin gereAlnce işleme
dıei ortamda, özel kesim Için gerekli olan kaynak akı� 
mı aaAlanamamakt&dır. Bu nedenle kamu ekonomısı. 
nın daha genış boyutlarda., özellikle alt yapı alanında 

çalışması ve 1950 sonrasında ortaya çıkan açıgı ka
patması gerekmektedir_ öte yandan sennaye sınıfının 
hesapıanna göre özellikle tanm kesiminde el konabile· 
c�k geniş kaynaklar vardır. Bu neden k! programda 
toprak refonnu da yer almaktadır. Kısacası sermaye 
sınıfı kendine daha iyi hizmet eden " güçlü devlet" is· 
temektedir. 

1 2  MART MUHTlRASI VE SONRASı 

1970 Sonbahannda sennaye sınıfının aezında 
"sanayi ve ihracat patlaması" sözleri, gündeme giren 

ilk konudur. 1971 yazında "Toplu Iş Sozleşmesi ve 
Grev Hakkı" askıya alınmaktadır. 1970 yılında 76 
olan grev sayısı 1971 yılı içinde birden 26'ya düşmek
tedir. 1972 yılında bu miktar daha da azalacaktır. Bu 
gelişime karşılık işçi ücretleri 1971 yılı içinde reel 
olarak yüzde 6.8 oranında, 1964-1976 döneminde hiç 
rastlanmayan oranda gerileme gösterecektir. Işçi üc· 
retlerindeki bu hızlı düşüş, artık deeer oranlannın ar· 
tışına neden olacaktır. İşçi sınıfı baskı altına alınmış
tır. Sermayenin organik bileşimi yükselmiştir. Serma· 
ye sınıfı beklenen yönde 12 )'Iart �ıuhtırasının gU\'en
ce altına aldı eı çıkarlannı geliştinnektedir artık. 1970 
devalÜ8Syonu öncesi saeladıeı yüksek oranh stoklannı 
piyasaya sürmektedir. Ya da kendi işletmelerinde kul
Iandıklan hammaddeleri yeni ithal fiyatlan üzerinden 
kullanmaktadır. Enflasyon büyük bir hızla artmakta· 
dır. 1971 yılı içince fiyatlar genel seviyesi yüzde 23 
oranında artış göstenniştir. Iyi giden hava şartlan ne· 
deniyle GS�'IH yıl içinde yüzde 9 oranında bir buyU
me göstennesine karşılık işçi ücretleri yüzde 6,8 ora· 
nında gerilemiştir. 

1972 yılında işçi ücretleri yeniden gerileme �os
terecektir. Yüzde 2,4 oranında gerileyen işçi Ueretleri 
karşısında, tek silah olan grev sayısı 16'ya düşmekte; 
dir. Buna karşılık 1971'de 2 olan lokavı sayısı 8'e 
yükselmektedir. 

1971 ertesinde enflasyonla, 1970 devalüasyonu 
öncesi uzun vadeli borclanmalannı sıfır malivetle fi· 
nanse ederek sermaye birikimini hızlandıran sermaye 
sınıfı, di�er vandan 12 ).'Iart faşizminin koruyucu kol
lan altında işçi sınıfının yarattıeı degere giderek daha 
fazle el konmasına uy�n koşullan hazırlamıstır. 1971 
Mart 'ını takip eden üç yılhk dönemde sermaye sınıfı 
sıfır maliyetle büyük bir sennaye birikimine ulaşmış
tır. Bunun da ötesinde TL 'sının yüzde 66 oranında de
eer kaybına ueraması nedeniyle yurt dışında çalışan 
işçilerin gönderdikleri ve yaklaşık 3 milyar dolan bu· 
lan döviz imkanları da bu arada kullanılmıştır. 

Yurt içinde ve yurt dışında çalışan :ıalkımızın 
karşısında sermaye sınıfı, en bi.i\"ük eü\"ence::i 12 :,iart 
Faşizminden almıştır. 

1970 yılında özel kesimde maliyetler içinde işçi 
ücretlerinin payı yüzde 16'dır. 1971 yılında bu oran 
yüzde 18 olr.ıuştur. Buna karşılık işçi sınıfının aşın 
Isteklerinden dem vuran sermaye sahiplerinin istemi 
ile grev hakkı askıya alınmaktadır. 

Temelinde işçi sınıfının daha çok söıni.i.ttilmesi is
temi yatan 12 r-..fart faşizm denemesinde, sennaye sı
nıfının ortaya attıeı, sanayi ve ihracat patlaması hika
yesi çok kısa sürede sönmüştür. Bugün sermaye sınıfı 
imalat sanayiinde günlük üretimihi sürdürebilmek için 
döviz dilenciliRine çıkmaktadır dünyanın her yöresin
de. Buna karşılık bu dönem içinde sennaye sınıfının 
sıfır maliyetle çok yüksek oranlı sermaye birikiminE' 
ulaştıeını kimse yadsıyamaz. 

Sennayenin 12 Mart öncesi ve sonrası girişimi 
içinde bulunduRu sorunlan çözmeye yetmemiştir. 
Bugün de sermayenin gündeminde kapitalizmin kon
tajcı, dışa baeımh yapısından gelen ana sorunlar yat
maktadır. Daha da ilginci. sorunlar büyüyerek ilüoü
müze gelmiştir. Giderek kesin çözümlere dönüşmeye 
zorunlu kılmaktadır. Yeni bir faşizm denemesi serma· 

,ye sınıfı ıçın artık 1971 Mart'ındaki gibi kolay günde
me alınır bir konu deRildir. 

Keynes sonrası ekonomistlerinin "bıçak sırtı den
ge" diye tanımladıklan sorunun benzeri yaşanmıştır 

Keynes sonrası ekonomistlerinin "bıçak sırtı den· 
ge" diye tanımladıklan sorunun benzeri yaşınnu,tır 
Türkiye'de. 12 Mart muhtıracılan deR" de başkalan 
1971 ba1ıannda Türkiye'de duruma hakim olsaydı, ne 
olurdu? Gerçekte "bıçak sırtı dengesi" hiç bır zaman 
varolmımıştır_ Bıçaeın hep bir yönüne doAru bir yıl
mal (kümWatlf) gelişme olmuştur. 12 Mart, sermaye 
sınıfı lehine ylRmal bır gelişimi simgclemektedir_ 

son olanak olarak 
girildieinde, sermaye sını

kuruluşlannın hemen tümünü artık gözden Çı
finansman yasası za

"talebi kısıcı" bir 
Aynı yıl içinde yasala

emlak yasası, bir 
gem vurmaktadır. 
kesime aktanlmak 

FAŞIZMIN 
HAZıRLAMıŞTıR. 

sınıfının sennaye 
yönelik, işçi sınıfını baskı al

faşizm denemesidir. Bu 
1970 yılından itiba

sonundan itibaren büyük bir 
yılında artık yöne

resmi belgeleri, sennaye 
sınıfının sennaye birikimi yolundaki ön hazırhkJannı 

içinde özel kesimin 
mamul stoku var

karşılaştınldıeında, 
açıkça ortaya çıkmaktadır. 

alan stok rakamlan, 
orantı bir devalü

koymaktadır. Aksi
yüksek bir stok se

finansman milyarlan 
devalüasyonun anla

içinde ithal edi1en ham 
devalüasyon sonrasında yüz

piyasaya süri.ilecek-

miktan i1e 1970 yılına 
sennaye birikimi 

adımını finansman konusunda at
verilerine dayanıyoruz. 

"Birleşmiş Milletler Milli 
kuruluşlanna uygu

54, 55. sayralannda 
alıyor. Hesaplar çok 

finansmanında en 
borçlanmalarda. Sennaye sınıfı

yılda 400 milyon li
tablodaki veriler ise 

1970 öncesi son 
Kısa vadeli tahvil 

durum gözlenmek
her türlü borçlanma 

Daha başka göstergeler de var. Demirel hükümeti· 
nin işbaşına geldiei 1965 yılını takip eden yıllarda. ta
nm ürünleri fiyatlan arttınlmamıştır. Buna karşılık 
1969'u takip eden yıllarda taban fiyatlan sırasıyle 
yüzde 4, yüzde 6, yüzde 15 oranında arttınlmıştır. 
1970 yılı sonlannda çıkartılan Personel Yasasının mali 
hükümlerinin uygulaması ile sadece 1970 yılı içinde 
piyasaya 15 milyar lira süri.ilmüştür. ön hazırlıklan 
böylesine tamamlanmış bir ortamda 1970 yılının 
ARustos ayında TL 'Si yüzde 66 oranında devalüe edil-
miştir. • 

Devalüasyon öncesinde özel kesim imalat sanayi
inde, ölçek ve sennaye bütünlüeü açısından Cumhuri
yet döneminin en büyük ölçekli yabancı sennaye or
taklı yatınmlan gerçekJeştirilmiştir. Bu yatınmlann 
tamamının otomotiv ve turizm dalında olması bir baş· 
ka ilginç ilginç ilg yönü oluştunnaktadır. 1969 sonlarında ve 
1970 içinde kurulan bu yabancı ortakh şirketler 1970 
devalüasyonundan hemen sonra sennayelerini TL'sl· 
nın devalüe edildiei oranda arttınnışlardır. Devalüas· 
yonun hemen sonrasında sermaye arttınm talepleri ile 
ortaya çıkan bu şirketler, bugün Türkiye'de otomotiv 
tekelini eline geçiren kuruluşlardır. 

1 970 DEVALüASYONU 

10 AA:ustos tarihinde yapılan devaliiasyonu açık
layan Maliye Bakanı Mesut Erez şöyle demektedir: Bu 
operasyon hükümetimizin refahı tabana yayma politi· 
kasının bir vasıtasıdır. Ahnan tedbirler neticesinde bü
yük bir kitlenin geliri artacak, bu hal onları istihsalle
rini arttınnaya teşvik edeceA:i gibi sanayi mallanmızın 
istihlak temposunu hızlandıracak, bu yoldan da sana· 
yi kollannın istihsali çoealacaA:"ından maliyetlerin düş
mesi temin edilecektir." Zamanın Maliye Bakanı çok 
iyimserdir. 

Sennaye tüm önlemlerini almıştır. Uzun vadeli 
borçlanmalar, yüksek oranh stoklar. Devalüasyonu ta. 
kip eden 4 ay içinde fiyat genel seviyesi hızla yüksel
meye başlamıştır. 4 aylık dönemdeki artış oranı yüz
de 10'u aşnuştır. 

Tanrnda ve ücretliler kesiminde devletin emisyo· 
nu ile yaratılan talep, bir yanda özel kesimin mevcut 
dayanıklı mallar üretimine karşı talebini yaratırken, 
öte yandan özel kesimde Işçi ücretlerinin baskı altına 
alınması Ile birlikte artık deeer oranının giderek yeni
den yükselme eRilimine girdiRi görülmektedir. Mevcut 
üretimini yaratılan suni talep ile karşılayan. öte yanda 
yeni yıtınmlar ve sennaye birikimi için uygun koşul
Lan arayan sermaye sınıfı faşizmi istemektedir. 

Sennaye birikiminin emeein sömürüsünden geçti
Ri konusunda kesin tamnı almıştır sermaye sınıfı. 
1970 yılı içinde reel Işçi Ucretleri yüzde 2,1 oranında 
gerilerken artık deRer oranının yeniden yukarı çıkma

dır. 1971 yılı içince fiyatlar 
oranında artış göstenniştir. Iyi giden 
deniyle GS�'IH yıl içinde yüzde 
me göstennesine karşılık işçi 
nında gerilemiştir. 

1972 yılında işçi ücretleri 
terecektir. Yüzde 2,4 oranında 
karşısında, tek silah olan grev 
dir. Buna karşılık 1971'de 
yükselmektedir. 

1971 ertesinde enflasyonla, 
öncesi uzun vadeli borclanmalannı 
nanse ederek sermaye birikimini 
sınıfı, di�er vandan 12 ).'Iart faşizminin koruyucu kol
lan altında işçi sınıfının yarattıeı 
fazle el konmasına uy�n koşullan 
Mart 'ını takip eden üç yılhk 
sıfır maliyetle büyük bir sennaye birikimine 
tır. Bunun da ötesinde TL 'sının 
eer kaybına ueraması nedeniyle 
işçilerin gönderdikleri ve yaklaşık 3 
lan döviz imkanları da bu arada kullanılmıştır. 

Yurt içinde ve yurt dışında 
karşısında sermaye sınıfı, en bi.i\"ük 
Faşizminden almıştır. 

1970 yılında özel kesimde 
ücretlerinin payı yüzde 16'dır. 
yüzde 18 olr.ı18 olr.ı18 olr uştur. Buna karşılık işçi sınıfının aşın 
Isteklerinden dem vuran sermaye 
ile grev hakkı askıya alınmaktadır. 

Temelinde işçi sınıfının daha 
temi yatan 12 r-..fart faşizm denemesinde, 
nıfının ortaya attıeı, sanayi ve 
yesi çok kısa sürede sönmüştür. Bugün sermaye sınıfı 
imalat sanayiinde günlük üretimihi 
döviz dilenciliRine çıkmaktadır 
de. Buna karşılık bu dönem 
sıfır maliyetle çok yüksek oranlı 
ulaştıeını kimse yadsıyamaz. 

Sennayenin 12 Mart öncesi 
içinde bulunduRu sorunlan çözmeye 
Bugün de sermayenin gündeminde 
tajcı, dışa baeımh yapısından 
maktadır. Daha da ilginci. ilginci. ilg sorunlar 
müze gelmiştir. Giderek kesin 
zorunlu kılmaktadır. Yeni bir 

,ye sınıfı ıçın artık 1971 Mart'ındaki 
me alınır bir konu deRildir. 

Keynes sonrası ekonomistl
ge" diye tanımladıklan sorunun 

Keynes sonrası ekonomistlerinin 
ge" diye tanımladıklan sorunun 



Devletin en bÜYÜk ortağı nasıl çaıışır? 
Uzun süredir bilinen sonunda açıkça 

söylendi: "Benim en bUyük ortalım dev
lettir." Vehbi Koç'un bilineni açıklama
sında seçtiRI zaman anlamlı. YURU
YüŞ geçen hafta Koç ve ortaklannm 
vergi. kaÇakçılıeını belgeleriyle birlikte 
kanıtlamıştı. Bunun üstünden bir iki gün 
geçmeden Koç bir plaket aldı. "En çok 
vergı ödeyen olduau" için. Çok vergi 
ödeyince birazıDI da kaçınnak önemsiz 
olsa gerek. Plaketin verildiRi törende 
yaptılı konuşmada, Koç bugüne kadar 
defalarca söylediklerini yineledi. Çok 
vergi verdiRini, hatta verdiRi vergilerin 
gelirinin % 73'üne vardılını öne sürdü. 
Bunlann gerçekliRi üzerinde söylenebile
cekler var. Fakat, konuşmanın daha 
önemli bir yönü üzerinde dunnak gereki· 
yor. 

EN BOYüK ORTAK 

"Çok vergi verildi�i" vergi kaçakçılı
Rına karşı bir yanıt olarak düşünülme· 
meli. Söylenen, ya da vurgulanan daha 
deRişik birşey. Devletle ortaklıktan, 
hl!m de en büyük ortaklıktan böyle bir 
törende söz etmeye özen göstennenin 
başka nedenleri var. Ortaklar arasında 
alacak-verecek hesabı olmaz. OeRil mi ki 
devlet Koç'un en büyük: ortaAıdır, yakla
şık 2 milyon lirayı çeşitli vergilerden ka
çınnak gibi bir konu üzerinde dr.nnama
sı gerekir. Ostünde dunnayı düşünenler 
için en büyük ortak yani yine devlet, 
kullanılabilir_ 

Ortaklar arasında alacak·verecek he
sabı olmadıRı vergi kaçakçıllAı raporun
da gösterilmişti. Omıak bir Koç Holding 
iştiraki. Oto-Yol da öyle. Koç Holding 
Ormak'm sahip oldu�u Oto-Yol hissele
rini piyasa fiyatının en az % 28 altında 
satın almış. Bu alış-veriş yalnız ortaklık 
ilişkilerini deRil, aynı zamanda vergi ka
çakçıhRıru da içeriyor. Konu bu boyuta 
ulaşınca maliye hesap uzmanlanna bazı 
açıklamalar yapmak gerekiyor. 

KOÇ HOLDING NASIL 
KARAR AlıYOR 

Koç Holding yetkilileri hisse senetle
rine neden bu kadar dÜliük fiyat biçtik· 
lerini böyle bir açıklamada özetlemişler. 
Koç topluluAunun hangi ilkeler çerçeve
sinde karar olu,turduAunu göstennesi 
bakımından ilginç. 24 Mayıs 1976 tarih 
ve Koç Holding kaşe ve imzaslDl taşıyan 
bir yazının bazı bölümleri şöyle: 

"Oto-Yol Sanayi A.Ş.'ndeki bu 2,5 
milyon liralık iştirak, Ormak A.Ş.'nin 
sermayesinin önemli bir kısmının baRh 
kalmasına sebep oluyordu... üstelik, 
Oto-Yol Sanayı A.Ş.'den alınmak ta olan 
temettüler banka kredileri için ödenmek· 
te olan faiz maliyetinin altında kalıyor
du." Oto·Yol'un planlamakta olduAu 
sermaye artınmına katılanliyacak durum
da bulunan Ormak'ın "iştirak kazancı is
tisnasında 'faydalanma imkanı kalmaya
cak, aynı kaynak üzerinden mükerrer 
vergi ödenmesine yol açacaktı... Koç 
Holding yönünden de Oto-Yol Sanayi 
A.Ş. hisseleri C8Zip bir yatınm teşkil et· 
memekteydi ... Koç Holdin 'in hissedarla· 
nna daAıtmakta olduAu temettü Oto·Yol 
Sanayi A_Ş.'den almakta oldu�u temet
tüden yüksek nisbetteydL. Onnak A.Ş. 
nin bahis konusu hisseleri satabilmesi 
olanaAı yoktu. Ancak, iştiraki bulunan 
bir kuruluşun güç bir durumda bulun
ması ve bunun halledilmeden kalması, 
Koç Holding'in menfaatlerine de uygun 
düşmiiyordu. Bunun için, sırf Onnak A. 
Ş. 'nin finansmanına yardımcı olmak 
üzere, hisselerin satın alınması cihetine 
gidildi. Ancak, Koç Holding'in bu hisse· 
ler için ödeyeceli bedel, başabaş deRe
rinden fazla olamazdı." 

OTO-YOL'UN KARlıllGI 

Biraz uzun bir alıntı olmakla birlikte 
Holding'in nasıl çalıştlAınl göstennesi 
bakımından yararlı bir belge. Okuyucu
lar satışı söz konusu olan senetlerin he· 
men 1974 'ün başında el deRiştirdiRini 
geçen haftadan anımsıyacaklar, Holding' 
in 1973'ün son ayında aynı şirketin his
selerini nomlnal deRerinin ortalama % 28 
yüksek fiyatla edindiAi ise gene kendi 
kayıtlannda görülmektedir. Bilinen di
Aer bir nokta Oto-Yol'un, olaRanüstü 
kirlı bir şirket olmasa, sermayesini iki 
katının üstüne çıkaracak planlarla uAraş
mıyacalı. 

Aslında, bütün Işlem başından beri 
bir danışıklı döAili; göıi1nümündedir. Or. 
mak yönetim kurulu 11 Şub.t 1974 ta
rihinde Koç Holding'in Fındıkh'daki bi
nasında toplanarak tek maddelik bir 
gündemi görüşüyorlar. Şirket elinde bu
lunan Oto-Yol hisse senetlerini Koç Hol
ding'e devredecektir. Gerekçe: "Mali 
olanaklar ve satışlann finansmanı dola
yısıyle para ihtiyacı .. ." Karan alan kurul 
üyeleri: F.Dural, R. Koç, B. Nahum, C_ 
Kıraç ve T. Boray. Böyle bir karar al
mak kendı bilecekleri birşey denebilir. 
Ama öyle deAU_ 

i. Kı RAÇ'IN YAZıSı 

Kurul üyesi C. Kıraç'ın da bilgi edin· 
mesi istenerek Ormak A.Ş.'ne Koç Hol
ding'in Fiat Grubu Koordinatörü ı. Kı
raç tarafından 29 Ocak 1974 tarihli bir 
yazı gönderilmiştir. Ormak'ın yukarda 
belirtilen "mali nedenlerle" alınmış ka
ranndan yaklaşık 10 gün önce. önemli 
cümleleri şöyle: "Koç Holding İcra Ko
mitesi ve Mali İşler MüdürıüRü. .. Şirketi
nize ait 2,5 milyon liralık Oto·Yol hisse
lerini nominal kıymet üzerinden Koç 
Holding'e devrine karar vermiş bulun
maktadır ... Bir idare heyeti karan alarak 
Şubat 15, 1974 tarihine kadar bu hisse
leri Koç Holding'e devretmiş olacaksı-
nız ..... 

Ocak ayının sonunda iki hafta içinde 
gerçekleştirilmesi emredilen bir işlem 
on gün içinde, tamamıyla başka gerek
çeler gösterilerek tamamlanmıştır. 

Aslında, Koç Holding'in iştiraki bu
lunan kuruluşlann baRımsız karar alma 
olanaklan yoktur. 1973'teki sermayeleri 
400 milyon liraya varan, finna deeerleri 
ise 1 milyar lirayı aşan Holding iştirakle
rinde 197 'de Holding'in iştiraki 226 
milyon liraydı. 1973'te kurulmuş olan 
Koç Holding, ço�unlu�u finna de�erle
rine yakın fiyatlarla, Arçelik'ten Türkay' 
a kadar bir dizi şirketin hisselerini sabn 
almıştır. Bu iki yıl içinde, bu yoldan ya· 
tınlan para 226 milyon liradır. Sözü edi
len şirketlerin deReri iki yıl içinde 1 mil
yar lirayı çok aşmıştır. Yaklaşık dörtte 
bir hisse ile büyük bir denetim saRianma· 
sı Holding temel sözleşmesi ile saRlan
maktadır. 

IDARE MECLIsi ÜYELERI 

Buna göre, HoJding'in en üst kurulu 
İdare Meclisi'dir. Idare Meclisi'nin 1973· 
1975 arasındaki üyeleri tabloda gösteril
mektedir. 

KOÇ HOLDING IDARE MECLIsi 
ÜYELERI 

1973 ve 1974 . 

Vehbi Koç (Bşk) 
Hulki Alisbah 
Bernar Nahum 
Semahat Arsel 
Rahmi M. Koç 
Sevgi Gönül 
Suna Kıraç 
Ziya Bengü 
Fahir İlkel 

1975 

Vehbi Koç (Bık.) 
Rahmi M_ Koç 
Bernar Nahum 
Semahat Arsel 
Sevgi Gönül 
Suna Kıraç 
Ziya Bengü 
Fahir nkel 
Can Kıraç 
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Pror.Hasan Yazıcı 
Prot.Kemal 
ORuzman 
Pror. Emre 
Gönensoy 

Meclis "münhasıran Umumi Heyete 
verilmiş olan selahiyetler dışında Koç 
Holding'in idaresine müteallik bilumum 
kararlan alır ve Koç Holding'j harice 
karşı temsil eder ... iştirak ettiei .şirketle
rin kendi yönetim kurulu kararlanna 
baelanmak kaydıyla, etkileyici kararlar 
alır." Sözleşmenin dilinin 1973 Türkçesi 
olmadıRı açık. Gene de anlaşılıyor. His
se senetleri edinilmi$ şirketlerin ba�ım· 
sız karar yetkisi ortadan kaldınlmış. 

Başkanı Genel Koordinatör diye ad
landınlan ve üyeleri meclisçe seçilen 7 
kişilik bir İcra Komitesi Holding'in asıl 
yüri.iWcÜ';üdÜl. Yetkileri içinde bütün şir
ketlerin ücret politikalannın saptanması, 
bütçe!erin incelenmesi ve gerektiRinde 
deeiştirilmesi, fıyat ve satış politikalan· 
nın düzenlenmesi ve tahvil ihracı konu· 
sunda yardımcı olunmas; sayılabilir. Bu· 
tün bunlar ışıeında Komite'nin toplantı· 
Iannda "vergiler açısından şu şirketin 
hisselerinin şu şirket eliyle bize devredil
mesi zorunludur, gerekli emri verelim,." 
gibi konuşmalar geçmesi şaşırtıcı olma
mak gerekir. 

KOÇ HOLDING VERGI SORUNUNA 
NASIL YAKLAŞıR? 

Genel yönetim. yukarda adı verilen 
kuruııar altında başta Genel Koordina
tör olmak üzere başkan yardımcılan ve 
koordinatörler tarafından yürütülir. Baş
kan yardımcılan şu ön adlarla belirlenir: 
Mali, ticari, personel, otomotiv, sanayi, 
planlama. Koordinatörlerden beklenen
ler 16 madde ile sıralanmış. Bunlar ara
sında "insan gücü ve sermayenin opti
mum deRerlendirilmesi" , toplanması 
kuşkulu alacaklar için gerekli önlemle
rin alınması ve çeşitli vergi yasalın, çev
redeki mali ve ekonomik gelişmeler ko
nusunda bilgi saAlanması sayılabilir. 

Toplanması kuşkulu alacaklar için 
alınabilecek önlemlerden birinin vergi 
kaçakçllıAı oldueunu maliye hesap uz
manı Faruk Doean 'ın geçen hafta dergi· 
mizde özetlenen raporunda gördük. Ko· 
ordinatörlerin çeşitli vergi yasalan ko
nusunda ne derece bilgili olduklan aynı 
nedenle ortaya çıkıyor. Kesin veriler 01-
mamaıda birlikte Koç Holding'in vergi 
sorununa genel düzeyde nasıl yaklaş
makta oldueuna ilişkin bazı ipuçlan var. 

ORTAKLAR ARASINDA 
SORUN YOK 

Yukandaki alıntılardan birinde Koç 
Holding'in daRıttlRı temettü oranının 
Oto-Yol'unkinden yii<sek oldu� belir
tiIiyordu. Sözü edilen yıl, 1974 'te Oto
Yol'un daRıttlRı temettü oranı % 15. 
Koç Holding'in de en az bu oranda te
mettü daIıttıRı varsayılsa bile, bu mlktar 
34 milyon lirayı bulur. Aynı yıl Koç 
Holdlng�n kurumlar vergisi ıçın beyan 
ettiAi 4,5 milyon lira bile deRil. Bır hol
dingin çok kiar etmesi ve bunu ortaklı
nna daAıiması kendı bU_Ai biııey. Ay
nı zamanda vergiler için, komik derece· 
de diişük beyanda bulunm ... Ile devleU 
de ilgilendirmek gerekir. 

Fakat, Koç'un geçııAlmlz hatta Için
de plaket aldılı törende yaptılı konu,
madan anlıyoruz ki, aslında bu konu da 
yalnızca kendisini Ugilendiriyor. BeUci 
biraz da en bÜYlic. ortaA:ınl, ımı ıdı üs
tünde ortak, .. Büyük bir sonın yual.ma-
58 gerekir. 
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üzere, 
gidildi. Ancak, Koç Holding'in bu hisse· 
ler için ödeyeceli bedel, başabaş deRe
rinden fazla olamazdı." 

OTO-YOL'UN KARlıllGI 

Biraz uzun bir alıntı olmakla birlikte 
Holding'in nasıl çalıştlAınl göstennesi 
bakımından yararlı bir belge. Okuyucu
lar satışı söz konusu olan senetlerin he· 
men 1974 'ün başında el deRiştirdiRini 
geçen haftadan anımsıyacaklar, Holding' 
in 1973'ün son ayında aynı şirketin his
selerini nomlnal deRerinin ortalama % 28 
yüksek fiyatla edindiAi ise gene kendi 
kayıtlannda görülmektedir. Bilinen di
Aer bir nokta Oto-Yol'un, olaRanüstü 
kirlı bir şirket olmasa, sermayesini iki 
katının üstüne çıkaracak planlarla uAraş
mıyacalı. 

Aslında, bütün Işlem başından beri 
bir danışıklı döAili; göıi1nümündedir. Or. 
mak yönetim kurulu 11 Şub.t 1974 ta
rihinde Koç Holding'in Fındıkh'daki bi
nasında toplanarak tek maddelik bir 
gündemi görüşüyorlar. Şirket elinde bu
lunan Oto-Yol hisse senetlerini Koç Hol
ding'e devredecektir. Gerekçe: Gerekçe: Ger "Mali 
olanaklar ve satışlann finansmanı dola
yısıyle para ihtiyacı .. ." Karan alan kurul 
üyeleri: F.Dural, R. Koç, B. Nahum, C_ 
Kıraç ve T. Boray. Böyle bir karar al
mak kendı bilecekleri birşey denebilir. 
Ama öyle deAU_ 

milyar lirayı aşan Holding iştirakle
rinde 197 'de Holding'in iştiraki 226 
milyon liraydı. 1973'te kurulmuş olan 
Koç Holding, ço�unlu�u finna de�erle
rine yakın fiyatlarla, Arçelik'ten Türkay' 
a kadar bir dizi şirketin hisselerini sabn 
almıştır. Bu iki yıl içinde, bu yoldan ya· 
tınlan para 226 milyon liradır. Sözü edi
len şirketlerin deReri iki yıl içinde 1 mil
yar lirayı çok aşmıştır. Yaklaşık dörtte 
bir hisse ile büyük bir denetim saRianma· 
sı Holding temel sözleşmesi ile saRlan
maktadır. 

IDARE MECLIsi ÜYELERI 

Buna göre, HoJding'in en üst kurulu 
İdare Meclisi'dir. Idare Meclisi'nin 1973· 
1975 arasındaki üyeleri tabloda gösteril
mektedir. 

KOÇ HOLDING IDARE MECLIsi 
ÜYELERI 

1973 ve 1974 . 

Vehbi Koç (Bşk) 
Hulki Alisbah 
Bernar Nahum 
Semahat Arsel 
Rahmi M. Koç 
Sevgi Gönül 
Suna Kıraç 
Ziya Bengü 
Fahir İlkel 

1975 

Vehbi Koç (Bık.) 
Rahmi M_ Koç 
Bernar Nahum 
Semahat Arsel 
Sevgi Gönül 
Suna Kıraç 
Ziya Bengü 
Fahir nkel 
Can Kıraç 

L l d �; iniı: iniı: t 1ı:: 1,  1 ;  i' � c�cc t i: l.!:�o " C'!'. ::� _ c ; :'r.� 
.. .. rc,-cn rc,-cn 60 .' l.l : �"l i�"l i� ı.rc_'·c_'·c_':c. \ 2 !'�:"�! \ 2 !'�:"�! \ 2 !' :': 0  .�:;.:!·t .. !·� ['.!. cr .! :· t!!'" . 

ı:: icı e. , � ..;  , !. tc�l ve e L i  .J. . l(:(:(� �Iltl\!"l��. w C-� J: ();.;':�·t();.;':�·t� 
� 11r.: ;; ·- i.i. r!iı.!iı. c u1t u1t 2,2, !J !J :.� ııll,: o:: l i !"l i !"::lı� ::lı� O t oO t o-" -" ç� ç� , i, i..: .! (; ·· 

.!..t:..cı Lz . .:. �  �;:: c:·ıı;(.ı cı! (' .. (' .. (' 

ul..l c..lc..ı'f'J: 1 :: i �  t�
r uıı :,i�oe l e r 1  :: oç ' CVJ: CCVJ: CCVJ c, .. Clc.ct.!-:!:![.lClc.ct.!-:!:![.lClc.ct.!-:!:![ :': .  :': .  

;tl..:ı;tl..:ı .ıcuu, .ıcuu, luıluırı;ıl:ı.t,rı;ıl:ı.t,l l 2 . �  2 . �  :ü:ül:'l:' on on .l ı.l ıl·i!�-l·i!�- ı ı .. .. izo izo ; .; .IU_IU_ ,.cn ,.cn vCCvCC
: t l.r .  r .  

Iannda "vergiler 
hisselerinin 
mesi zorunludur, gerekli 
gibi konuşmalar 
mak gerekir. 

KOÇ HOLDING 
NASIL 

Genel yönetim. 
kuruııar altında 
tör olmak 
koordinatörler 
kan yardımcılan 
Mali, ticari, 
planlama. 
ler 16 madde 
sında "insan 
mum deRerlendirilme
kuşkulu alacaklar 
rin alınması 
redeki redeki redek mali 
nusunda bilgi 

Toplanması 
alınabilecek 
kaçakçllıAı 
manı Faruk Doean 
mizde özetlenen 
ordinatörlerin 
nusunda ne 
nedenle ortaya 
mamaıda 
sorununa 
makta oldueuna 

ORTAKLAR 

Yukandaki 
Holding'in 
Oto-Yol'unkinden 
tiIiyordu. Sözü edilen 
Yol'un daRıttlRı 
Koç Holding'in 
mettü daIıttıRı 
34 milyon 
Holdlng�n 
ettiAi 4,5 milyon 
dingidingidingn çok 
nna daAıiması 
nı zamanda 
de diişük beyanda 
de ilgilendirmek gerekir. 

Fakat, Koç'un 



Karakaya barajı: 
Doğu'yu bekleye� felaket 

Karakaya Barajı Doe-u Anadolu'da 
Fırat Nehri üzerinde yapılması planlanan 
barajlar dizisinin ikincisini oluşturuyor. 
Bu dizinin başlangıcı Keban Barajı idi. 
Yapımı yıllar süren bu baraj üzerinde ö
zellikle yer seçtmi itibariyle yapılan tar
tışmalar ve barajın (aaliyete geçmesiyle 
kesin doeruluk kazanan bu konudaki 
eleştiriler halen canlılıeını koruyor. 
Geçtieimiz yılın sonlanna doRru, seçim 
yatınmlan dizisinde önemli bir yer tu· 
tan ve temeli, büyük törenlerle bizzat 
Demirel tarafından atıldıktan sonra üze
rine bir kürek ilave harç konulamayan 
Karakaya barajı ise, Doeu Anadolu'da 
yaşayan milyonlarca insanı (elakete sü· 
rükleyecek büyük bir tehlike ile karşı 
karşıya bulunmaktadır. 

FELAKET HABERCISI MTA 
RESMI RAPORU 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MT.tl) 
jeologlan Karakaya Barajına ilişkin ola· 
rak son derece önemli bir rapor hazırla
dı. Bu rapor 11.2.1977 gün ve 14/53, 
4440 referans numara ve Enstitü başka· 
nı Sadrettin Alpat imzası ile Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüeü'ne gönderiliyor. 
Yazıda "Güney DoRu Anadolu fayının 
Karakaya Barajına ilişkin durumunun ve 
aynı zamanda Karakaya Baraj Gölü'nün 
oluşmasıyla fayın o yörede yeniden ha
rekete geçebileceRinin incelendiRi" be· 
Iirtilerek gerekli inceleme ve önlem
ler konusunda girişimde bulunulması 
isteniyor. 

Esen Arpat tarafından hazırlanan ra
porda, "Karakaya Barajının 165 metre 
yükseklikte, 394 metre uzunluktaki göv
desi, 7·8 büyüklüRündeki depremlerin 
olalan olduAu DoAu Anadolu Fayının 
etkin bir bölümüne yalnızca 14 kilomet
re uzaklıktadır. Barajın bu büyük gövde· 
si arkasında birikecek 9 milyar 580 mil· 
yon metreküp su da yine Türkiye'de ilk 
kez bir dizi (ayın 20 km.lik bölümünü 
yapay bir göl altında bırakacaktır." de· 
niliyor. 

BARAJ GöVDESININ DEPREM E 
DAYANIKLILlel 

Baraj inşaatlannda deprem olasılıkla" 
ve bunla"n şiddetleri dikkate alınarak 
mühendisiiIi. hesapla" yapılmaktadır. 
Karakaya barajı için hesaplarda dikkate 
alınan derpem Ivme katsayısı 0.15 dir. 
MTA raporunda belirtilen 7-8 rihter bü· 

yüklüeünde bir deprem için ise deprem 
ivme katsayısının 0.20 ile 0.50 arasında 
olması gerekmektedir. Bir di�er deyişle 
7·8 şiddetindeki bir deprem Karakaya 
Barajını bügünkü hesaplar çerçevesinde 
rahatlıkla yıkabilecektir. 

Bu durum da göstennektedir ki. Ka· 
rakaya Baraj projesinde Jeolojik araştır· 
malar yeterince yapılmamıştır. Baraj 
gövdesine 14 km. mesafedeki tehlikenin 
dikkate alınmaması yangından mal kayı
nrcasına seçim yatllJml yapmanın en 
son çarpıcı öme�idir. 

"BARAJLAR KRALI" (!) 
NEDEN SUSUYOR 

Demirel, Karakaya Barajı 'nın te· 
melini büyük törenlerle atarken, sevinç· 
ten uçacak gibi oldue-unu söylüyordu. 
Demirel yanlısı basın ise "Barajlar Kralı" 
teraneleri ile propaganda yapıyordu. 
Şimdi ise Demirel suskun. SuskuntuRun 

temelinde önemli bir seçim yatınmı (ır
satının elden kaçması yatıyor. Geçen yıl 
temeli atılan barajın önümüzdeki günler
de inşaatının başlayacaRı söyleniyordu. 
Şimdilerde ise üç seçenek sözkonusu. 

Seçeneklerden biri, raporu dikka· 
te almayarak inşaatı sürdünnek. Bu se· 
çeneRin tercih edilmesi pek olanaklı gö· 
rülmüyor. Sorun böylesi bir sorumlulu· 
e-u yüklenecek imza sahibi bulunulama· 
masından doe-uyor. Bir dieer seçenek 
MTA raporunun geçerliliAlni denemek 
yönünde yoeunlaşıyor. Ancak bunun yıl· 
larca sünnesi bir zorunluluk olarak orta· 
ya çıkmaktadır.Son seçenek ise hesapla
nn yeniden yapılması doerultusunda ge
liştiri1iyor. Bunun tamamlanması için 
1.5 yıllık bir zaman gerekiyor. En kes· 
tirme ve kısa süreli seçenek olarak da bu 
sonuncusu görüıüyodr. 

Hangi seçenek ele alınırsa alınsın, 
Demirel açısından sorunun kendi ölçüle· 
rindeki çözümsüzlüeü açıktır. Seçimler 
arifesinde böyle bir sorunun ortaya Çı' 
kışının, seçim yatırımlannı gÖlgeleyece· 
ei inancı, sorunun kamuoyuna yansıma· 
sını enroellemeye neden olarak gösterili· 
yor. 

YöRE HALKıNı BEKLEYEN BUYUK 
FELAKET 

Raporun, üzerinde bir ö· 
nemle durulması gereken yönü, yüzbin
lerce yöre halkının hayatta kalabilmeleri 
ile ilgili. Baraj gövdesinin arkasında ka· 

lan 9 milyar 580 milyon metreküplük 
göl birikiminin yörede büyük depremle· 
re neden olaca�ı, raporda belirtilmekte· 
dir. Türkiye Jeoloji Kurumu'nun 30. Bi· 
!imsel ve Teknik Kurultayında yer alan 
bir açık oturumda konuşmacı Ayla Ai· 
tue- "Sismologlann ve jeologlann yakın
dan incelemesi sonucu yeryüzünün çeşit· 
ii bölgeleı;ndeki deprem sayılanndaki ar· 
tışlarla, bentlerin yapay gölleri arasında 
bir ilişki kurulmakta, buna bent gölleri· 
nin oluşturduRu geritmeler neden göste
rilmektedir." diyerek bilimsel bir olgu· 
yu dile getiriyor. Aynı konuşmacı, ko
nuşmanın bir başka yerinde Keban Bara· 
jı içirf şöyle diyor. "Bent gölü oluştu· 
rulmadan önce çevre deprem yönünden . 
oldukça sakin iken bent gölünde su dü· 
zeyi yükselmesine uygun olarak deprem· 
lerde artışlar görülmüştür." 

Karakaya Baraj gölünün oluştuAu 
yöre ise daha (arklı bir özellik gösteriyor. 
Türkiye'de ilk kez bir baraj gölü, 20 

·km.lik bir (ay hattını kapiadıAı alanı i
çine almaktadır. Bu durumun yaratacaAı 
büyük felaketlere raporda yer verilmek
tedir. 

Karakaya Baraj gövdesine 14 km 
mesafedeki (ayın etkinliAi konusunda, 
raporda çok önemli bilgiler yer almak· 
tadır. Raporda "Yukanda ele alınanlann 
yanı sıra bölgede büyük depremlerin 
meydana gelmekte olduRunu kanıtlayan 
çok canlı bir veri daha vardır� Bu veriyi 
fay boyunca sıralanan harabeler oluş· 
tunnaktadır. Fayın Karakaya barajı göv· 
desinin kuzeyindeki 20 km. lik böıÜ· 
münde fay zonu içinde 12 tane harabe 
durumunda yerleşme merkezi yer al· 
maktadır. Çok uzun bir fay bölümünde 
çok sayıda, tümüyle yıkıldıeı için, yeni 
yer seçmek üzere terkedilmek zorunda 
kalınmış büyük yerleşme merkezlerinin 
bulunuşu bölgede çok büyük depremle· 
rin meydana gelebildi�ini göstermekte
dir." 

Y örcde uzunca bir süredir küçük 
depremlerin olmadıeı ise, raporda büyük 
bir depremin yaklaştıAma önemli bir i· 
şaret olarak gösteriliyor. Baraj gölünün 
deprem yönünden olumsuz etkisinin bi
limsel bir gerçek olması, şiddetli birdep' 
remin baraj gölünün oluşmasıyla kısa 
zamanda ortaya çıkabilmesini saRlıya· 
caktır. 

me şöyle yer almaktadır. " Büyük elastik 
defonnasyonlann birikmesine engel ol
mak, dolayısı ile çok büyük depremler 

Raporda bu yöndeki deeerlendir-

yerine daha sık fakat küçük depremlere 
yol açarak, depremlerden dOfacak za· 
rarlan azaltmak şeklinde bir sonucun bu 
yoldan gerçekleşme olasılteı var sayıla
bilirse de; çok kannaşık etkenlerin elki· 

. si altına olan bir bölgede bu sonucun 
dofnılufunu tartışma konusu olması ge
rekir. Ancak bu sonuç dofru olarak ka· 
b.ullenilse bile, baraj gölünün oluşumun
dan sonra olacak ilk depremin, bile, baraj 
gölünün oluşumundan sonra olacak ilk 
depremin, önceden çok uzun sürede 
birikmiş bir enerji kaynaemın onu fren
leyen güçlerin zayıflaması sonucu ser
bestlemesi ile ve büyük bir deprem ola
rak meydana gelecefi düşünülebilir. 

Baraj gölünün, barajm gövdesini $1-
nayacak büyük deprem sırasında, gövde
ye yapacafı hidrodinamik nitelikte ek 
yükün yanı sıra ray ZODU çevresinde ya
şayan halkı yakından ilgilendiren bir yö
nü de vardır. Bölgede fay zonu içinde ve 
yakın çevresinde yoRun biryerleşme var
dır. Halk depreme dayanıksız konutlar
da yaşamaktadır. ERer bölgedeki yapıla
n depreme dayanıklı duruma getinne ve 
depremleri önceden kestinne çalışmaIa
nna yoe-un bir şekilde başlanmaısa bu 
bölge için kaçınılmaz son, baraj gölünün 
etkisi ile, yakınlaşacaktır." 

SONUÇ 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü ra· 
poru, özellikle yöre halkı için hayatı 
tehlikeye işaret etmektedir.Doeu ve Gü
ney Doeu Anadolu bölgelerinde büyük 
felaketlere. neden olan depremlerin do· 
Runun insafsızheının sonucu oldu Au nu 
öne sümıek bilimsellikle baedaşmaz. Bi
lim, yörenin jeolojik yapısını ve bu ya
pıya uymayan inşaatlan vurgulamakta, 
vurdumduymazheın sürdürülmesi sonu· 
cunda büyük can ve mal kayıplannın or· 
taya çıktıeını kanıtlamaktadır. 

Bu koşullar altında özellikle yöre 
halkının can ve mal gih'enliÖ"i için gerek
li önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Ancak bu yönde özellikle yöre halkının 
olurduAu konutlann depreme dayanıklı
ııeını saAlamnya yönelik her hangi bir 
çalışma bugüne dek yapılmamıştır. Kara
kaya Baraj inşaatıyla ortaya çıkması ke
sine yakın felaket olasılıeı do!nıltusan. 
da alınan hiç bir önlem yoktur. Bu vur· 
dumduymazlıeın sürdürülmesi, yöre hal· 
kına yönelik ard niyetli bir düşüncenin 
varlı!ı yönünde kuşkulan arttıracaktır. 
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7·8 şiddetindeki bir deprem Karakaya 
Barajını bügünkü hesaplar çerçevesinde 
rahatlıkla yıkabilecektir. 

Bu durum da göstennektedir ki. Ka· 
rakaya Baraj projesinde Jeolojik araştır· 
malar yeterince yapılmamıştır. Baraj 
gövdesine 14 km. mesafedeki tehlikenin 
dikkate alınmaması yangından mal kayı
nrcasına seçim yatllJml yapmanın en 
son çarpıcı öme�idir. 

"BARAJLAR KRALI" (!) 
NEDEN SUSUYOR 

Demirel, Karakaya Barajı 'nın te· 
melini büyük törenlerle atarken, sevinç· 
ten uçacak gibi oldue-unu söylüyordu. 
Demirel yanlısı basın ise "Barajlar Kralı" 
teraneleri ile propaganda yapıyordu. 
Şimdi ise Demirel suskun. SuskuntuRun 

temelinde önemli bir seçim yatınmı (ır
satının elden kaçması yatıyor. Geçen yıl 
temeli atılan barajın önümüzdeki günler
de inşaatının başlayacaRı söyleniyordu. 
Şimdilerde ise üç seçenek sözkonusu. 

Seçeneklerden biri, raporu dikka· 
te almayarak inşaatı sürdünnek. Bu se· 
çeneRin tercih edilmesi pek olanaklı gö· 
rülmüyor. Sorun böylesi bir sorumlulu· 
e-u yüklenecek imza sahibi bulunulama· 
masından doe-uyor. Bir dieer seçenek 
MTA raporunun geçerliliAlni denemek 
yönünde yoeunlaşıyor. Ancak bunun yıl· 
larca sünnesi bir zorunluluk olarak orta· 
ya çıkmaktadır.Son seçenek ise hesapla
nn yeniden yapılması doerultusunda ge
liştiri1iyor. Bunun tamamlanması için 
1.5 yıllık bir zaman gerekiyor. En kes· 
tirme ve kısa süreli seçenek olarak da bu 
sonuncusu görüıüyodr. 

Hangi seçenek ele alınırsa alınsın, 
Demirel açısından sorunun kendi ölçüle· 
rindeki çözümsüzlüeü açıktır. Seçimler 
arifesinde böyle bir sorunun ortaya Çı' 
kışının, seçim yatırımlannı gÖlgeleyece· 
ei inancı, sorunun kamuoyuna yansıma· 
sını enroellemeye neden olarak gösterili· 
yor. 

YöRE HALKıNı BEKLEYEN BUYUK 

lan 9 milyar 580 milyon metreküplük 
göl birikiminin yörede büyük depremle· 
re neden olaca�ı, raporda belirtilmekte· 
dir. Türkiye Jeoloji Kurumu'nun 30. Bi· 
!imsel ve Teknik Kurultayında yer alan 
bir açık oturumda konuşmacı Ayla Ai· 
tue- "Sismologlann ve jeologlann yakın
dan incelemesi sonucu yeryüzünün çeşit· 
ii bölgeleı;ndeki deprem sayılanndaki ar· 
tışlarla, bentlerin yapay gölleri arasında 
bir ilişki kurulmakta, buna bent gölleri· 
nin oluşturduRu geritmeler neden göste
rilmektedir." diyerek bilimsel bir olgu· 
yu dile getiriyor. getiriyor. getir Aynı konuşmacı, ko
nuşmanın bir başka yerinde Keban Bara· 
jı içirf şöyle diyor. "Bent gölü oluştu· 
rulmadan önce çevre deprem yönünden . 
oldukça sakin iken bent gölünde su dü· 
zeyi yükselmesine uygun olarak deprem· 
lerde artışlar görülmüştür." 

Karakaya Baraj gölünün oluştuAu 
yöre ise daha (arklı bir özellik gösteriyor. 
Türkiye'de ilk kez bir baraj gölü, 20 

·km.lik bir (ay hattını kapiadıAı alanı i
çine almaktadır. Bu durumun yaratacaAı 
büyük felaketlere raporda yer verilmek
tedir. 

Karakaya Baraj gövdesine 14 km 
mesafedeki (ayın etkinliAi konusunda, 
raporda çok önemli bilgiler yer almak· 
tadır. Raporda "Yukanda ele alınanlann 
yanı sıra bölgede büyük depremlerin 
meydana gelmekte olduRunu kanıtlayan 
çok canlı bir veri daha vardır� Bu veriyi 
fay boyunca sıralanan harabeler oluş· 
tunnaktadır. Fayın Karakaya barajı göv· 
desinin kuzeyindeki 20 km. lik böıÜ· 
münde fay zonu içinde 12 tane harabe 
durumunda yerleşme merkezi yer al· 
maktadır. Çok uzun bir fay bölümünde 
çok sayıda, tümüyle yıkıldıeı için, yeni 
yer seçmek üzere terkedilmek zorunda 
kalınmış büyük yerleşme merkezlerinin 
bulunuşu bölgede çok büyük depremle· 
rin meydana gelebildi�ini göstermekte
dir." 

Y örcde uzunca Y örcde uzunca Y bir süredir küçük 
depremlerin olmadıeı ise, raporda büyük 
bir depremin yaklaştıAma önemli bir i· 
şaret olarak gösteriliyor. Baraj gölünün 
deprem yönünden olumsuz etkisinin bi
limsel bir gerçek olması, şiddetli birdep' 
remin baraj gölünün oluşmasıyla kısa 

yerine daha sık 
yol açarak, 
rarlan azaltmak 
yoldan gerçekleşme olasılteı 
bilirse de; çok 

. si altına olan 
dofnılufunu 
rekir. Ancak 
b.ullenilse bile, 
dan sonra olacak 
gölünün oluşumundan 
depremin, önceden çok 
birikmiş bir enerji 
leyen güçlerin zayıflaması 
bestlemesi ile 
rak meydana 

Baraj gölünün, 
nayacak büyük 
ye yapacafı 
yükün yanı sıra 
şayan halkı yakından 
nü de vardır. vardır. var
yakın çevresinde 
dır. Halk depreme 
da yaşamaktadır. 
n depreme dayanıklı 
depremleri önceden 
nna yoe-un bir 
bölge için kaçınılmaz 
etkisi ile, yakınlaşacaktır." 

Maden 
poru, özellikle 
tehlikeye işaret 
ney Doeu Anadolu 
felaketlere. neden 
Runun insafsızheının insafsızheının insaf
öne sümıek bilimsellikle 
lim, yörenin 
pıya uymayan inşaatlan 
vurdumduymazheın 
cunda büyük 
taya çıktıeını 

Bu koşullar 
halkının can 
li önlemlerin 
Ancak bu yönde özellikle 
olurduAu konutlann 
ııeını saAlamnya 
çalışma bugüne 



da b.ıi;1Il1slzlıkt.m ödün verme anlamına gelmez. 
Tip ileCHP Jrasınd.lki diyalogu da bu çerçeve içine oturtmak gerekiyor. 

Tiirkiye işçi P,ırtisi, nihai hedefinin sosyalizm olduğunu hiç bir zaman sakla
mıyor. Bu hedefi nasıl tanımladığını da .1Çık olarak ortaya koyuyor. Ne var ki, 
yalnızca nilui hedefi tanımlayarak ya da "düşünerek" bu hedefe ulaşılamaya
cağını da biliyor. Çünkü nihai hedefle güncel ve somut hedefleri bütünleştire
memek, acil ekonomik, demokratik ve politik isteklerle nihai hedef arasındaki 
bağları k.,uramamak, nihai hedeften vaı�eçmekten başka bir anlam taşımıyor. 

Tip, 1.  Büyük Kongre Kararları ilc Türkiye koşullarında gerekli yaratıcı
lığı gösterdi. Nihai hedef konusundaki bilinç, kararlılık ve ödün vermezliğini 
acil hedefler ve bu hedeflerin yerine getirilmesine ilişkin politik esneklikle bü
tünleştirdi. 

Bir örnek şöyle: "Demokrasiye yönelen en büyük tehlike, anti-demokra
tik eğilim ve baskıların temel kaynağı emperyalizm ve büyük tekelci sermaye
dir. Bu en gerici güçlerin egemenliğinin yok edilmesinin yolu ancak işçi ve 
emekçi sınıfların iktidarında köklü devletleştirmelerle açılabilir. Bununla bir
likte, varolan koşullarda da emekçi halk yığınlarını ezen büyük tahakkümünün 
sarsılması, toplum hayatının tüm alanlarındaki etkinliğinin de bir ölçüde kırıl
ması mümkündür." (2 No.lu Büyük Kongre Kararı, 10. bend) 

Bir başka örnek: "Ulusal bağımsızlığın gerekleri açısından temel çözüm 
Türkiye'nin NATO'dan çıkması olmakla birlikte, bugün gündemde olan ABD 
ile yapılmış ikili askeri anlaşma TBMM'nce reddedilmeli, silahlı kuvvetler silah, 
araç ve gereç bakımından ABD'ye bağımlı olmaktan çıkarılmalı, NATO stra
tejisine göre değil, yalnızca yurt savunmasına göre yeniden örgütlenmelidir." 
(2 No.lu Büyük Kongre Kararı, 16.  bend) 

yıelNLARI HEDEFE YÖNELTEBiLMEK içiN 

Örneklerden yalnızca ikisi. Ancak bu kadarı da açıklık için yeterli. Bu 
iki örnekte Tip köklü çözümü "işçi ve emekçi sınıfların iktidarındaki köklü 
devletleştirmede" ve "NATO'dan çıkılması"nda gördüğünü vurguluyor. Bu 
hedeflerini saklamıyor. Bunlardan ödün vermiş değiL. Ancak, gerçekleri süreç 
içindeki bütünlüğü ile görebildiği için, bugünkü koşullarda en geniş toplumsal 
ve politik katılımı ve birlikteliği sağlayabilecek daha güncel mücadele hedefle
ri koymaktan da çekinmiyor.Çünkü "en köklü" çözümler, en geniş toplum· 
sal güçleri bir araya getirebilmekle gerçekleşir. En geniş toplumsal güçleri bir 
araya toplamanın yolu ise, mevcut koşullarda adım adım o an için en geniş 
toplumsal ve politik birlikteliği sağlamaktan geçer. Bu birlikteliği sağlayacak 
hedeflerin açıkça formüle edilmesinden geçer. 

Bu, aynı zamanda politik esnekliği de yaratan bir ilke. Sosyalistlerin bu
gün ile yarını, en acil taleplerle nihai hedefi bağlama yeteneği Büyük Kongre 
kararları ve Boran'ın Ecevit'e gönderdiği mektupta ortaya çıkıyor. Aradaki 
diyalektik bağa dikkat etmek gerekiyor: En güncel hedeflere dayalı bir plat
forın oluşturmadan, uwn dönemli bir iş ve güç birliği sağlanamaz. Uzun dö
nemli iş ve güç birliğine giden çizgi, güncel hedefler çerçevesinde ortak bir 
platformun oluşturulması noktasından başlar. Tip Büyük Kongre kararların
da dile getirilen güncel hedeflerle, Behice Boran'ın mektubunda yer alan "em
peryalizme ve faşizme karşı, uzun vadeli perspektif içinde yürütülecek kararlı 
ve inançlı iş ve güç birliği" çağrısı arasındaki bütünıÜğe bu açıdan dikkat et
mek gerekiyor. 

ZOR U(;RAŞTA OL.UMLU BiR ADıM 

Ne "uwn vadeli perspektif içinde yürütelecek güç ve işbirliği"nin oluş
turulması, ne de bunun ilk adımı olarak ortak bir platformun ortaya çıkarıl
ması basit bir "iyiniyet" ürünü olarak görülmemeli. Kolay sanıImarna' .. 

Güçlük, emperyalizme ve faşizme karşı iş ve güçbirliği zorunluluğunun 
ve bunun Türkiye halkı için getireceği sonuçların herkes tarafından aynı net
lik ve açıklıkta görÜıemernesinden doğuyor. Bu, nesnel olarak, atılacak adım
larla aşılacak bir güçlük. Sosyalistlerin dışındaki bazı çevrelerde ve kamuoyun
da sorunun kısa dönemli taktiğe, seçim hesaplarına ya da yine sorunun özüne 

ilişkin olmayan başka alanlara indirgenmesi eğilimi, güçlüğün aşılıp netliğe 
kavuşulmasında en büyük engeli oluşturuyor. 

Engeller olacak. Dünyanın hiç bir yerinde ve hiç bir zaman söz konusu 
iş ve güçbirliğinin sağlanması kOlay olmadı. iş Vf' {'üçbirliği, nesnel gerçekle
rin, Türkiye halkının özlemlerinin dayattığı hir hl'tlef. Nesnel gerçekleri en 
net, en açık biçimiyle görenler, sosyalistler. Ancak bunu yeterli saymak müm· 
kün değiL. Başarı, nesnel gerçeklerin ve bu gerçeklerin dayattığı zorunlulukla
rın başkalarına da gösterilmesine bağlı. Bu tla uzun dönemli bir çabanın ürünü 
olacak. Yine de T ip, nesnel gerçeklerin dayattığı 1.orunlulukları başkalarına 
da göstermekte olumlu ve önemli bir adım att .. Boran'ı" "Biz buraya memle
ketin demokrasisinin geliştirilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin korunma
Si ve geliştirilmesi sorununu görüşmek, bu konuda neler yapılabilir onu görüş
mek üzere geldik" sözlerinin, Ecevit'in aşağıdaki sözleriyle tamamlanması, atı
lan adımın geride bıraktığı olumlu özü vurguluyor: 

"Sayın Boran'ın da belirttikleri gibi bu yararlı görüşmede biz Türkiye' 
nin demokratik gelişmesi bakımından önemli de olsa ancak bir aşama olan se
çimler üzerinde durmadık. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve demokratik 
rejim içinde ilerici hareketlerin gelişebilmesi bakımından gerekli koşullar üze
rinde durduk." 

Türkiye Işçi Partisi 1, Büyük Kongresi'ni, Genel Başkan Boran'ın mek
tubunu ve Boran-Ecevit görüşmesini, bu yönüyle değerlendirmek gerekiyor. 

DEMIRTAŞ CEYHUN'UN "YAGMUR SICAGI" ADLI 
ROMANI üZERINE DERGIMIZDE YER ALAN ELEŞTIRI 

YAZıLARıNı CEYHUN BIR MEKTUPLA YANıTLADı. 
CEYHUN 'UN MEKTUBUNU OKURLARIMIZA 

SUNUYORUZ: 

Mesut Odman'ın yazısında, "çıkışın· 
daki bu doeruluea, yazannın ustalıkIarı
na raemen" gibi, "üzerinde durulması 
gereken bir kitap bu; gerek ÖZü, gerekse 
burada fazlaca girilemeyen biçimsel özel
likleri bakımından. Yazann bu yazıda 
de�inilmeyen nitelikleri ve ustaheı" gibi 
sözlerle romanımı oldukça doeru kav
radı�ını". da belirtir övücü sözlerine kar
şın, gene de kişilerle örgütleri biraz gere
ei nden çok özdeşleştimıiş olmasından 
do�du�unu sandıeım eksik yorumuna 
do�nısu katılamamıştım. 

Ama, daha sonra yazan Yalçın Küçük' 
ün yeni yorumu gerçekten beni gönen· 
dirdi. Ne var ki, birkaç noktaya da de· 
�inmeden ederniyece�im. 

Birincisi; Küçük'ün Güher'le benim 
(yazarın) yer yer öZdeşleştieini ' söyle
mesi. Yalçın Küçük, Güher'in romanda
ki bir konuşmasıyle, benim Cumhuriyet 
Gazetesinde geçenlerde çıkan bir yazım
daki bazı sözlerin benzerliklerini işaret
leyerek, ikimizin nerdeyse "aynilieini" 
anımsatacak bir dil kullanıyor bu yargı· 
sını belirtirken de, üstelik. Doerusu bu
na katılamıyacaeım. Çünkü, Güher: her 
ne kadar romanda, iç trafiein en-yoeun 
kesişrne noktasında bir çeşit olay yön
lendirici kişi olarak görünüyorsa da, ke
sinlikle romanın'baş kişisi deeildir. Yani, 
Güher, Küçük'ün de yazısında belirtti�i 
gibi, özellikle son yıllarda toplumumuz 
içinde yaygınlaşan ve etkinjik kazanma
ya da başlayan bir başka tür "bilinçsiz 
öfkeli" küçük burjuva aydın tipinin sim· 
gesidir. örgüt'e girrnemekte özel bir dik
kat göstermekte, ama devrimci mücade· 
leye dışardan yön verici bir kişi görünü
mü kazanmaya da gayret etmektedir. 
Yani entellektüel küstahlık içindedir, Bu 
nedenle, "Burjuvazinin güler yüzü" diye 
niteleyebileceeim Güher'in üzerinde, bi· 
lerek, özellikle çok durdum. Kısacası, 
bilinen bir gerçektir. Burjuvazi her za
man yalan konuşmaz. Bazan doenıları 
da söyler. Hele hele, işine geldi�i zaman, 
do�ruları özellikle kullanır. Nitekim Gü· 
her de, romanda, evlilikle ilgili düşünce
lerini söylerken, salt işine geldi�i için, 
Sovyeller Birli�i deneyine deeinmekte
dir. Yoksa, Sovyetler BirHei deneyine 
gerçekten saygı duydu�u için deeil. Ka
dın olmuş, erkek olmuş, gerçekte far· 
ketmez, Daha dün, sosyalizmi de "güler 
yüzlü" , "ası k yUzlü" gibi t.amlamalarla 
gruplandırmaya niee çalışmıştı bir ta· 
kım Güher kılıkh küçük burjuvalar, he
pimiz yakından biliyoruz. 

Güher'in, kocasını Işçi Partisine gir
meye zorlamasını acaba sadece bir ka
dıncıl kapris, bir çocukça oyun diye de
gerlendirebilir miyiz? 

Romanda özellikle altını çizmek ıste
dinim düşünce, bilinçsiz öfkenin eylem 
yönlendirici bir kimlige kavuşmak iste· 
mesindekl yanlışlıktı. Nitekim, Zekeriya' 
nın parti içine girerek bilinçsiz öfkesinin 
tutsaeı olmasını, eylem stratejisini bıı bi· 
linçsiz öfkesinin körlügüyle saptarnaya 
çalışmasını ne denli cleştirdiysem, geıır 
aynı tür bilinçsiz öfkesini dışnrda kulu· 

rak partiye yöneitmeye çalışan Güher'e 
de o denli sevı;siz kaldım. Eleştirici göz
le bakıyorum ona. Bütün kaypaklıklarını, 
bütün ikiyüzlülüklerini ortaya dökmeye 
çalışıyorum. Oysa, Katibe'ninki, davra
nışlannı biçimlendiren bir bilinçsiz öfke 
deeil. Yalçın Küçük de altını çizmiş. Bu 
öfkesini "daha bilincine vannadan unu
tuverdieini" belirtiyorum. Işte bu. yüz
den, Katibe'ye sevgiliyim. Bence, Güher' 
in kocasını .partiye girmeye zorlaması da 
aynı bilinçsiz öfkeliliein bir başka tür 
görünüm kazanmasıdır. Yani kadıncıl bir 
oyun deeil. 

Dee;nmek istedieim ikinci nokta da, 
Mesut Odman'ın, Güher'in kocasının 
partiye ginnesini " gerçekliein zorlanma
sının donık noktalanndan biri" nitele
mesine Yalçın Küçük'ün de katılması. 
Galiba bizi burda yanılgıya düşüren şey, 
"gerçek" sözcüeünün çok anlamhheı. 
"Olaysal gerçek" ile "Olgusal gerçek" 
diye mi aynmlamalı, bilmiyorum ... Bel
ki "olmuş olanların zorlanması" diyebi
lirsiniz de, "gerçekliein zorlanması" san
ki  biraz aykın düşüyomıuş gibime geli
yor. 

Çünkü, bilecee-iniz gibi, bu romamm
da zamanla, bilerek, çokça oynadım. 
Gerek romanın it; zamanıyla, gerekse ol
muş olanların zamanlarıyla. Bence tari
hin zaman anlayışıyla, romanın zaman 
anlayışı oldukça rarkhdır. Bu yüzden, 
zamanı (tarihsel zamanı) pek de önemse· 
medim. Amacırn bir gerçe�i irdelemekli 
çünkü. Parti tarihi yazmadım. Işte bu 
nedenle de, romanımda teknik olarak, 
anımsamanın karışıklı�ından, buğulu 
görünümünden çokça yararlandım. Nite
kim bu amaçla, "anımsamak" ve "ansı
mak" fiillerini de ayrı ayrı kullandım ve 
roman içinde bunu da belirttim. 

Son olarak şunu da söylemek isterim: 
Yalçın Küçük yazısınınsonunda "Yıl
dır Aeabeyin işçi sınırının siyasal hare
ketinin geleeceine güvenle bakması ra· 
hatlatıcı olmakla birlikte yeteri ölçüdl' 
inandırıcı olamıyor." diyor. Bilirsiniz, 
Yıldır, bir bayrama gidermiş gibi gider 
işkenceye, öyle ki, polis kendisini götür
mez, yani pOlisin götürmesine rlrSat ver· 
mez, kendisi "Yürü" der polise. Bence, 
trajik soylulueu olan bir davranıştır bu. 
Bunu, salt roman anlayışım nedeniyle 
vurguladım. Roman, bence insanlardaki 
soylu davranışları gözler önüne semıeli
dir. Yoksa, nicedir Almanya'da kırk bin 
çeşit rüzgarın anafonında kalmış bir 
"sonradan işçi"nin yol gösterici1i�ine 
boyun eemiş olurduk. Sözün kısası, Yıl
dır bizi anca,k rnhatlalabilir inancında· 
yım. Yol gölteJ'{!mez. "Parti" diyemez 
yani. Demek ki, demek istediklerimi di· 
yebilmişim. Yalçın Küçük'ün değinml'si, 
bence bunu tanıtlıyor. Başarmış olduğu· 
mu. 

Salt soru çogaltmasını sosyalist ey· 
lem suIHınlarla bir anlamda da, sa\,aşımı· 
mız. 

Sağolasınız. 
Demirtaş Ceyhuıı 

Istanbul, 24 Şubal 1977 
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"NATO'dan çıkılması"nda gördüğünü vurguluyor. Bu 
Bunlardan ödün vermiş değiL. Ancak, gerçekleri süreç 

görebildiği için, bugünkü koşullarda en geniş toplumsal 
birlikteliği sağlayabilecek daha güncel mücadele hedefle

çekinmiyor.Çünkü "en köklü" çözümler, en geniş toplum· 
getirebilmekle gerçekleşir. En geniş toplumsal güçleri bir 

ise, mevcut koşullarda adım adım o an için en geniş 
birlikteliği sağlamaktan geçer. Bu birlikteliği sağlayacak 

açıkça formüle edilmesinden geçer. 
politik esnekliği de yaratan bir ilke. Sosyalistlerin bu

taleplerle nihai hedefi bağlama yeteneği Büyük Kongre 
Ecevit'e gönderdiği mektupta ortaya çıkıyor. Aradaki 

etmek gerekiyor: En güncel hedeflere dayalı bir plat
dönemli bir iş ve güç birliği sağlanamaz. Uzun dö
giden çizgi, güncel hedefler çerçevesinde ortak bir 
noktasından başlar. Tip Büyük Kongre kararların

hedeflerle, Behice Boran'ın mektubunda yer alan "em
karşı, uzun vadeli perspektif içinde yürütülecek kararlı 

çağrısı arasındaki bütünıÜğe bu açıdan dikkat et

U(;RAŞTA OL.UMLU BiR ADıM 

perspektif içinde yürütelecek güç ve işbirliği"nin oluş
adımı olarak ortak bir platformun ortaya çıkarıl

olarak görülmemeli. Kolay sanıImarna' .. 
ve faşizme karşı iş ve güçbirliği zorunluluğunun 
getireceği sonuçların herkes tarafından aynı net

görÜıemernesinden doğuyor. Bu, nesnel olarak, atılacak adım
Sosyalistlerin dışındaki bazı çevrelerde ve kamuoyun

taktiğe, seçim hesaplarına ya da yine sorunun özüne 

ara indirgenmesi eğilimi, güçlüğün aşılıp netliğe 
engeli oluşturuyor. 

Dünyanın hiç bir yerinde ve hiç bir zaman söz konusu 
kOlay olmadı. iş Vf' {'üçbirliği, nesnel gerçekle

özlemlerinin dayattığı hir hl'hl'hl tlef. Nesnel gerçekleri en 
görenler, sosyalistler. Ancak bunu yeterli saymak müm· 

gerçeklerin ve bu gerçeklerin dayattığı zorunlulukla
gösterilmesine bağlı. Bu tla uzun dönemli bir çabanın ürünü 

gerçeklerin dayattığı 1.orunlulukları başkalarına 
önemli bir adım att .. Boran'ı" "Biz buraya memle

geliştirilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin korunma
görüşmek, bu konuda neler yapılabilir onu görüş
Ecevit'in aşağıdaki sözleriyle tamamlanması, atı

olumlu özü vurguluyor: 
belirttikleri gibi bu yararlı görüşmede biz Türkiye' 
bakımından önemli de olsa ancak bir aşama olan se

Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve demokratik 
hareketlerin gelişebilmesi bakımından gerekli koşullar üze

dirdi. Ne var ki, birkaç noktaya da de· 
�inmeden ederniyece�im. 

Birincisi; Küçük'ün Güher'le benim 
(yazarın) yer yer öZdeşleştieini ' söyle
mesi. Yalçın Küçük, Güher'in romanda
ki bir konuşmasıyle, benim Cumhuriyet 
Gazetesinde geçenlerde çıkan bir yazım
daki bazı sözlerin benzerliklerini işaret
leyerek, ikimizin nerdeyse "aynilieini" 
anımsatacak bir dil kullanıyor bu yargı· 
sını belirtirken de, üstelik. Doerusu bu
na katılamıyacaeım. Çünkü, Güher: her 
ne kadar romanda, iç trafiein en-yoeun 
kesişrne noktasında bir çeşit olay yön
lendirici kişi olarak görünüyorsa da, ke
sinlikle romanın'baş kişisi deeildir. Yani, 
Güher, Küçük'ün de yazısında belirtti�i 
gibi, özellikle son yıllarda toplumumuz 
içinde yaygınlaşan ve etkinjik kazanma
ya da başlayan bir başka tür "bilinçsiz 
öfkeli" küçük burjuva aydın tipinin sim· 
gesidir. örgüt'e girrnemekte özel bir dik
kat göstermekte, ama devrimci mücade· 
leye dışardan ışardan ı yön verici bir kişi görünü
mü kazanmaya da gayret etmektedir. 
Yani entellektüel küstahlık içindedir, Bu 
nedenle, "Burjuvazinin güler yüzü" diye 
niteleyebileceeim Güher'in üzerinde, bi· 
lerek, özellikle çok durdum. Kısacası, 
bilinen bir gerçektir. Burjuvazi her za
man yalan konuşmaz. Bazan doenıları 
da söyler. Hele hele, işine geldi�i zaman, 
do�ruları özellikle kullanır. Nitekim Gü· 
her de, romanda, evlilikle ilgili düşünce
lerini söylerken, salt işine geldi�i için, 
Sovyeller Birli�i deneyine deeinmekte
dir. Yoksa, Sovyetler BirHei deneyine 
gerçekten saygı duydu�u için deeil. Ka
dın olmuş, erkek olmuş, gerçekte far· 
ketmez, Daha dün, sosyalizmi de "güler 
yüzlü" , "ası k yUzlü" gibi t.amlamalarla 
gruplandırmaya niee çalışmıştı bir ta· 
kım Güher kılıkh küçük burjuvalar, he
pimiz yakından biliyoruz. 

Güher'in, kocasını Işçi Partisine gir
meye zorlamasını acaba sadece bir ka
dıncıl kapris, bir çocukça oyun diye de
gerlendirebilir miyiz? 

Romanda özellikle altını çizmek ıste
dinim düşünce, bilinçsiz öfkenin eylem 
yönlendirici bir kimlige kavuşmak iste· 
mesindekl yanlışlıktı. Nitekim, Zekeriya' 
nın parti içine girerek bilinçsiz öfkesinin 

Dee;nmek 
Mesut Odman'ın, 
partiye ginnesini 
sının donık 
mesine Yalçın 
Galiba bizi burda yanılgıya 
"gerçek" sözcüeünün 
"Olaysal gerçek" 
diye mi aynmlamalı, bilmiyorum 
ki "olmuş olanların 
lirsiniz de, "gerçekliein 
ki  biraz aykın 
yor. 

Çünkü, bilecee-iniz 
da zamanla, 
Gerek romanın 
muş olanların 
hin zaman anlayışıyla, romanın 
anlayışı oldukça 
zamanı (tarihsel 
medim. Amacırn 
çünkü. Parti 
nedenle de, romanımda 
anımsamanın 
görünümünden 
kim bu amaçla, 
mak" fiillerini 
roman içinde 

Son olarak şunu 
Yalçın Küçük 
dır Aeabeyin 
ketinin geleeceine 
hatlatıcı olmakla 
inandırıcı olamıyor." 
Yıldır, bir bayrama 
işkenceye, öyle 
mez, yani pOlisin 
mez, kendisi 
trajik soylulueu 
Bunu, salt roman anlayışım 
vurguladım. 
soylu davranışları gözler 
dir. Yoksa, nicedir 
çeşit rüzgarın 
"sonradan işçi"nin 
boyun eemiş 
dır bizi anca,k 
yım. Yol gölteJ'{!me
yani. Demek 
yebilmişim. Yalçın Küçük'ün 
bence bunu tanıtl
mu. 

Salt soru 
lem suIHınlarla 



Bilinç ve sorumluluk ürünü 
bir adım 

METIN ÇULHAOCLU 

"Bugün istense de istenmese de ortada bir gerçek vardır, Türkiye işçi 
Partisi gerçeği. MC'nin düşürülmesinden yana, demokrasiden yana her kisinin, 
her kuruluşun istese de istemese de yadsıyamıyacağı bir gerçek." • 

Türkiye Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın, aylar önce, Türkiye 
işçi Partisi gerçeğini, bu gerçeğin somut uzantıları ilc birlikte, böyle vurgulu
yordu. 

Gerçek, unutmak isteyenlere kendisini sürekli olarak "hatırlatır." Ger
çek, nesneldir. Bu nedenle, öznel niyet ve girişimler gerçeği örtemez. Unuttu
ramaz. Gerçek, zaman zaman derinden, zaman zaman da bütün açıklık ve so
mutluğu ile algılanır. Tip gerçeği de, partinin kuruluşundan bu yana geçen sü· 
re içersinde, Sargın'ın deyimi ile "istense de istenmese de" bütün açıklığı ve 
somutluğu ile ortaya çıkmış bulunuyor. 

TIp GERÇEGI, TüRKIYE'NiN NESNEL TOPLUMSAL 
GERÇEKLERiNiN üRüNüDüR 

Öznel gerçekleri, nesnel gerçekler yaratır. Öznel gerçekler, nesnel ger
çeklerle sağladıkları uyum sonucunda ve bu uyum sayesinde gerçeklik olarak 
onaya çıkabilirler. Kendilerini böyle kabul ettirirler. 

Türkiye işçi Partisi gerçeğini de Türkiye toplumunun nesnel gerçekleri 
yarattı. Parti gerçeği, Türkiye'ni" toplumsal gerçekleri ile sağladığı uyum so
nucunda ortaya çıktı. Bu uyumu koruduğu için gelişip güçlendi. Son olarak 
1. Büyük Kongresi ile, bu kongrede aldığı kararlar ile, nihayet daha sonraki 
açılım ve girişimıeri ile kendini en açık, en somut biçimi ile kanıtladı. 

Maddi gerçeklerin algılanış biçimi üzerinde daha ayrıntılı olarak dur
makta yarar var. Burada, sosyalistlerin düşünce ve eylemlerine her zaman kıla
vuzluk eden, sosyalist düşünce ve eylem ile diğer ilerici düşünce ve eylemleri 
ayıran temel noktalardan birine dikkat etmek gerekiyor. Sosyalistler gerçeği 
her zaman " hareket halinde!' değerlendirir. Sosyalistler, gerçekleri her zaman 
onları çevreleyen nesnel koşullarla birlikte, dünü, bugünü ve geleceği ilc kav
rarlar. Sosyalistler bu nedenle önlerindeki sorunlara kısa dönemli hesap ya da 
niyetlerle bakmazlar. Sosyalistler, ortaya çıkan sorunların çözümünü, çözüın 
için atılan adımları, yapılan girişimıeri kısa dönemli, dar ve çoğu kez yapıldığı 
gibi "sansasyoncl" kalıp!ar içine sınırlama ve bu şekilde sunma çabalarına kar
Şı çıkarlar. Karşı çıkışlarının nedeni, gerçeğin hiç budanmadan, bütün boyut· 
ları ile ortaya çıkabilmesidir. Karşı çıkışları, gerçek hedef ve perspektifleri 
vurgulama biçiminde olur. 

Şimdi, Tip gerçeğini son günlerde özellikle vurgulayan olay ve gelişme
lere dönmekte yarar var. TiP'in 1. Büyük Kongresi, kimsenin yadsıyamayacağı 
bir biçimde, partinin nicel ve nitel gücünün göstergesi oldu. 

Tip 1. Büyük Kongre kararları, hiç kimsenin yadsıyamayacağı biçimde 
partinin bilinç düzeyini vurguladı. Partinin; uzun dönemli temel hedefleri, 
çevresinde en geniş toplumsal katılımın sağlanabileceği güncel hedeflerle bü
tünleştirilebilme yeteneğini kanıtladı. Sosyalist hareketin bu alandaki yaratıcı
lığını ortaya koyarak. 

Türkiye Işçi Partisi Genel Başkanı Boran'ın mektubu, daha sonra TIp ve 
CHP'li liderler arasındaki görüşme, halkın demokratik isteklerinin hayata ge· 
çirilmesi mücadelesinde, TIP'in ancak ve yalnızca bilimsel sosyalizmin ilkeleri
ne sonuna kadar sahip çıkan partilere özgü bir bilinç, kararlılık ve esneklik dü
zeyinde olduğunu kanıtladı. 

SOSYALiSTLER VE SOSYALiSTLERiN SAGINDAKiLER 

Bilinç, kararlılık ve esneklik. Bunları bir araya getirebilmek güç. Bunları 
bir araya getirehilmekteki gUçlük, ancak güçlü olmakla yenilebilir. Bu nedenle 
bu güçlüğü yenmek, sosyalistler için, sanıldığı kadar güç değil. Bilimsel sosya
lizm maddi gerçeklerin ürünü, sosyalistler de maddi gerçeklerin insanları ol· 
dukları için güç değiL. 

Sosyalistler maddi gerçekleri, onları çevreleyen nesnel kO$ullarla birlik· 
te ve bir zaman perspektifi içinde değerlendirdikleri için, bilinç ve kararlılığ. 
gerekli politik esncklikle bütünlcyebilirler. Ve en önemlisi, sorunları bir süreç 
içerisinde ele a!dıkları için ve b� süreç içerisinde sosyalist hareketin nice i ve 
nitel gücünün kendi dışındaki olguları da daha belirgin bir biçimde etkiıeyece· 
ğini bildikleri için politik esnekliklerini korurlar. Ne mevcut olguların yalnız· 
ca bir yanını ele alırlar, ne de bu olgulara kendilerinin etkileyemeyeceği ,  mut· 
lak değişmez olgular olarak bakarlar. 

Bugiin Türkiye'de başta işçi sınıfı olmak iizere geniş yığınların. özlem ve 
talepleri ile CHP'nin hedefleri ve bu partinin sınıfsal güçler dengesi içinde şu 
dönemde izlediği politika arasında önemli bir ayrılık bulunuyor. Bu ayrılık, 
bir yanıyla evrensel biı geçerliliğe sahip. Sosyal demokrasi, dünyanın her ye· 
rinde, geniş yığınların özlem ve taleplerine cevap vermekte yetersiz kalıyor. 
Bu evrensel olgunun yanısıra, Türkiye'nin özel koşullarında CHP'nin izlediği 
kısa dönemli hesaplara dayalı pOlitika bu ayrılığı daha da artırıyor, sağa kayışı 
hızlandırıyor. 

Önceden de belirtildi. Bu, gerçeğin yalnızca bir yanı. Sosyalistler, gerçe
ğin bu yanını bir an bile unutmadan, diğer yanlarını, gelişim süreci içerisinde 
kendi etkinliklerini de hesaba katarlar. Ve uzun·kısa dönemli somut politika· 
larını bu bütünlük içinde saptarlar. Sosyalistler, CHP'nin bugün yansıttığı de
mokratik özlemleri, savunduğu demokratik ilkeleri de hesaba kalıyorlar. Sos
yalizmin, sosyalist örgütün dışa yönelik güç ve etkinliğini de dikkate alarak, 
kendi sağındakileri peşinen ve bütünüyle burjuvazinin yanında bırakmıyorlar. 
Sosyalist hareket, dünyanın hiç bir yerinde böyle bir lükse sahip olmadı. 

Bu gerçekler ışığında TIp 1 .  Büyük Kongre Kararları arasında şu yer alı· 
yor: "Türkiye Işçi Partisi 1. Büyük Kongresi; sosyal demokrat harekete ve kü
çük burjuva çizgi lere karşı tutumunu, bu politik-ideolojik akımların ikili nite
liğini gözönüne alarak belirler. Sınıf mücadelesi gerçeğini, işçi sınıfının öncü, 
devrimci rolünü reddeden, sık sık emperyalizmle ve büyük burjuvazi ile uzlaş
ma eğilimıerini açığa vuran bu akımları bağımsızlık ve demokrasi yolunda da
ha tutarlı, kararlı konumlara çekebilmek amacıyla elden gelen çabayı gösterir
ken, bu akımların işçi ve emekçi sınıflar üzerindeki olumsuz etkilerini kırmak 
için kesintisiz bir mücadele verilmesi gerekliliğini vurgular." (3 No.lu Büytic. 
Kongre Kararı, 7. be nd 'den) 

GüNCEL VE TEMEL HEDEFLER ARASıNDAKi iL IşKi  

Sosyalistler, kendi hedeflerinin farklılığının bilincinde oldukları için, bi· 
linç ve kararlılık içindeler. Bu bilinç ve kararlılık içinde, kendi kısa ve uzun 
dönemli hedeflerini, nesnel koşullardan hareketle yine kendileri saptarlar. 
Kendi dışlarından gelen subjektif talepler, yakıştırmalar, hiç bir zaman sosya· 
listlerin politikalarında belirleyici etkenler olamaz. Bu nedenle, sosyalist hare
ketin kendi dışı ilc kurduğu diyalog hiç bir zaman "erime", "tabi olma" ya 
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Partisi gerçeğini de Türkiye toplumunun nesnel gerçekleri 
Türkiye'ni" toplumsal gerçekleri ile sağladığı uyum so
Bu uyumu koruduğu için gelişip güçlendi. Son olarak 

ile, bu kongrede aldığı kararlar ile, nihayet daha sonraki 
ile kendini en açık, en somut biçimi ile kanıtladı. 

gerçeklerin algılanış biçimi üzerinde daha ayrıntılı olarak dur
yarar var. Burada, sosyalistlerin düşünce ve eylemlerine her zaman kıla

düşünce ve eylem ile diğer ilerici düşünce ve eylemleri 
noktalardan birine dikkat etmek gerekiyor. Sosyalistler gerçeği 

halinde!' değerlendirir. Sosyalistler, gerçekleri her zaman 
nesnel koşullarla birlikte, dünü, bugünü ve geleceği ilc kav

nedenle önlerindeki sorunlara kısa dönemli hesap ya da 
Sosyalistler, ortaya çıkan sorunların çözümünü, çözüın 

yapılan girişimıeri kısa dönemli, dar ve çoğu kez yapıldığı 
kalıp!ar içine sınırlama ve bu şekilde sunma çabalarına kar

çıkışlarının nedeni, gerçeğin hiç budanmadan, bütün boyut· 
çıkabilmesidir. Karşı çıkışları, gerçek hedef ve perspektifleri 

olur. 
gerçeğini son günlerde özellikle vurgulayan olay ve gelişme

var. TiP'in 1. Büyük Kongresi, kimsenin yadsıyamayacağı 
nicel ve nitel gücünün göstergesi oldu. 

Kongre kararları, hiç kimsenin yadsıyamayacağı biçimde 
düzeyini vurguladı. Partinin; uzun dönemli temel hedefleri, 

toplumsal katılımın sağlanabileceği güncel hedeflerle bü
yeteneğini kanıtladı. Sosyalist hareketin bu alandaki yaratıcı

Partisi Genel Başkanı Boran'ın mektubu, daha sonra TIp ve 
arasındaki görüşme, halkın demokratik isteklerinin hayata ge· 

mücadelesinde, TIP'in ancak ve yalnızca bilimsel sosyalizmin ilkeleri
ne sonuna kadar sahip çıkan partilere özgü bir bilinç, kararlılık ve esneklik dü

kanıtladı. 

rinde, geniş yığınların özlem ve taleplerine cevap vermekte 
Bu evrensel olgunun yanısıra, Türkiye'nin özel koşullarında 
kısa dönemli hesaplara dayalı pOlitika bu ayrılığı daha da 
hızlandırıyor. 

Önceden de belirtildi. Bu, gerçeğin yalnızca bir yanı. 
ğin bu yanını bir an bile unutmadan, diğer yanlarını, gelişim 
kendi etkinliklerini de hesaba katarlar. Ve uzun·kısa dönemli 
larını bu bütünlük içinde saptarlar. Sosyalistler, CHP'nin bugün 
mokratik özlemleri, savunduğu demokratik ilkeleri de hesaba kalıyorlar. Sos
yalizmin, sosyalist örgütün dışa yönelik güç ve etkinliğini 
kendi sağındakileri peşinen ve bütünüyle burjuvazinin yanında 
Sosyalist hareket, dünyanın hiç bir yerinde böyle bir lükse 

Bu gerçekler ışığında TIp 1 .  Büyük Kongre Kararları 
yor: "Türkiye Işçi Partisi 1. Büyük Kongresi; sosyal demokrat 
çük burjuva çizgi lere karşı tutumunu, bu politik-ideolojik 
liğini gözönüne alarak belirler. Sınıf mücadelesi gerçeğini, gerçeğini, gerçe
devrimci rolünü reddeden, sık sık emperyalizmle ve büyük 
ma eğilimıerini açığa vuran bu akımları bağımsızlık ve demokrasi 
ha tutarlı, kararlı konumlara çekebilmek amacıyla elden gelen çabayı 
ken, bu akımların işçi ve emekçi sınıflar üzerindeki olumsuz 
için kesintisiz bir mücadele verilmesi gerekliliğini gerekliliğini ger vurgular." 
Kongre Kararı, 7. be nd 'den) 

GüNCEL VE TEMEL HEDEFLER ARASıNDAKi ARASıNDAKi 

Sosyalistler, kendi hedeflerinin farklılığının bilincinde 
linç ve kararlılık içindeler. Bu bilinç ve kararlılık içinde, 
dönemli hedeflerini, nesnel koşullardan hareketle yine 
Kendi dışlarından gelen subjektif talepler, yakıştıryakıştırmalar, 
listlerin politikalarında belirleyici etkenler olamaz. Bu nedenle, sosyalist 
ketin kendi dışı ilc kurduğu diyalog hiç bir zaman "erime", 
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CARTER SOSYALIST ÜLKELERLE 
EKONOMIK I L IŞKILERi OE S ı N ı R LAMASı ISTENIYOR 

ABD 'deki yeni GarLer yönetiminin 
sosyalist ülkelere karşı başlattıe:ı soguk 
savaş taktikleri, uluslararası orlamdaki 
olumlu de�işiklikleri hE'rgün daha çok 
tehdit ediyor. -En gerici emperyalist 
güçler, Carler yönetiminin sözde "in
san hakları" konusunda açlığı saldırının, 
ekonomik ilişkiler gibi başka alanlara da 
sıçratılmasını istiyorlar. Saldırgan NATO 
çevreleri, sosyalist ülkf'lerJe sürdürülen 
ekonomik ilişkilerin, başla Sovyetler 
Birliği olmak üzere, bu ülkeleri askeri ve 
politik ödünlere zorlamak için kullanıl· 
masını öneriyorlar. 

Carter ve ekibinin, iş başına ilk olur
duğu sıralarda almaya çalıştığı "demok
rasiye saygılı" görünümün, gerçekte, da
ha sonra başlalacağı anti·komünist kam
panyaya bir giriş oldu�u anlaşıldı. Baş· 
kan Cart.er'ın, "insan haklanna" uyul· 
madıeı gerekçesiyle Etyopya, Arjantin 
ve Uruguay'a yapılan yardımın kesilebi
leceeioi açıklamasından sadece beş gün 
sonra, bv5yalizm düşmanı V. Bukovsky 
ile Beyaz Sa'ray'da bir görüşme düzen
lendi. Carter'ın, yine sosyalizm düşmanı 
A. Sakharov'a gönderdi�i mektubun 
mdni de aynı gün açıklandı. 

Empeıyalist propaganda merkezleri, 
Carter ve ekibinin sosyalist ülkelerin iç
işlerine müdahale girişimlerini haklı gös· 
tennek için çeşitli özür yöntemlerine 
başvuruyorlar. Burjuva basın organlan, 
Amerikan kamuoyunun yumuşamanın 
"olumsuz" sonuçlanna alıştınlması için, 
bu müdahalelerin gerekli oldueunu ileri 
sürüyorlar. Amerikan emperyalizminin 
dünyada gitgide azalan etkinlieinin, sos· 
yalist ülkelere karşı takınıJan bu "dik 
kafalı" tutumla telafi edildieini iddia 
ediyorlar. Böylece, sosyalist ülkelerin 
bu saldınlara karşı sessiz kalması isteni
yor. 

lleri sürülen bu "özürler" de, açılan 
kampanyanın yumuşama süreeini hedef 
aldıgını gösteriyor. Yeni Amerikan yö
netimi, sosyalist ülkelere karşı yöneltti· 
ei ideolojik saldın kampanyasını, bu Ü1. 
keleri potitik ödünlere zorlamak için 
kullanmaya çalışıyor. Carter ve ekibi, 
sonuçlandınlmasına kısa bir süre kalan 
SALT-2 görüşmelerinde yeni ödünler 
koparabIIrnek için, sosyalist ülkelerde iç 
kanşıklıklar yaratma tehdidine başvuru
yor. Böylece soeuk savaş koşullannı 
dirHtmeye çalışıyor. 

Emperyalizmin militarist güçlerinin 
sözcüsü baliın organları, sosyalist ülkeleri 
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hedıd alan ideolojik saldırı kampanyası· 
nm bu ülkeleri geriletmemesi halinde, 
Carter yönt'timinin ekonomik ambargo 
yöntemine başvurması gerekıieini yay· 
maya başladılar. Ingiliz " Economisl" 
dergisinin son sayısında, sosyalist ülke
lere teknoloji artını ayarlayan çeşitli 
Amerikan kuruluşlan arasında c!<ıb sıkı 
bir koordinasyon mt'kanizmasının kurul· 
masının düşünüldüeü haber veriliyor. Da· 
ha da ileri gidiliyor: ABD 'nin alacağı bu 
tür yöntemlerin yetersiz olması duru· 
munda, Avrupa ve Japonya'daki kapi· 
talist devletlerin de aynı "operasyon" 
içine sokulmasından söz ediliyor. 

Yeni Amerikan yönetiminin modası 
geçmiş soeuk savaş taktiklerini yeniden 
piyasaya sürme çabası, yumuşama doe· 
rultusunda son yıllarda sa�lanan başarıla
n tehlikeye sokuyor. Bu çabaların sosya· 
list ülkeleri ve dünya banşçı güçlerini 
dize getiremeyeceğini, en gerici emper· 
yalist güçler de biliyorlar. Ne var ki, ka
pitalizmin her alanda derinleşen buna· 
Iımı, onlan hergün zamanımızlO daha 
da gerisine gitmeye zorluyor. Sosyalist 
sisteme karşı, iyice eskimiş saldın yön
temlerini kuııanmaya itiyor, özellikle, 
kapitalist dünyadaki moral çöküntü, SOS' 
yalizmin her alanda ispatlanan üstünlü
eünün ve aflan çekicilieinin gizlenmesi· 
ne yönelik çabaları artınyor. Burjuvazi
nin "demokrat" görünümünün kitleler
deki etkisinin zayıflaması, burjuva poli
tikacılannı anti·komünizm silahına daha 
sıkı sanımak zorunda bırakıyor. Böyle· 
ce, kapitalist ülkelerde, demokratik güç· 
lerin ve işçi sınıfının mücadelesinin yük· 
selişi durdurulmak isteniyor. Burjuvazi
nin bu saldın planı, işçi sınıfının birliei
nin slkı1aştınlmasınl, tüm demokratik 
güçlerle ittifakının sallamlaştınlmasınlt 
bilimsel sosyalist ve sosyal demokrat e
mekçilerin eylem birlilinin gerçekleşti
rilmesini, anti-emperyalist güçlerin ulus
lararası dayanışma ve eşgüdümünün pe. 
kiştirilmesini hergün daha ivedi hale ge
tiriyor. Sosyal demokrat liderlerin, sınıf 
UZlaşmacıheı ile sınıf mücadelesi arasın· 
daki seçimleri için "bekleme" süresini 
kısaltıyor. öte yandan, işçi sınırı partile
rinin, ilerici politik hareketlerin birli�ini 
savunmada bir adım dahi geri atmaksızın, 
baeımsız ideolojik ve politik do�rultu· 
lannı zorunlu kılıyor, 
Bilimsel sosyalizmin sanıeının korunma· 
Si ve proletarya enternasyonalizmi silahı· 
nın yüksek tutulması mücadelesine daha 
büyük önem kazandınyor. 

"YENI ZAMAN LA R" C LlFFORD'UN GEZISINI  ELEŞTIRDI: 

KIBRIS SORUNU NATO ıÇiNE HAPSEDILMEYE 

ÇAlıŞı lıYOR 

Birçok dilde yayınlanan haftalık �ov
yeı Dergisi "Yeni Zamanlar" ( Novoye 
Vremya), Curter'ın özel temsilcisi Clif· 
ford'un Atina, Ankara ve Lefkoşe'ye 
yapııeı geziyi eleştirdi. Dergi, bu gezinin 
Kıbns sorununun NATO'nun dar çerçe· 
vesi içinde çözümlenmek istendiğini or
taya koyduğunu belirtti. 

Yeni Z.ı manlar, geıi konusunda özel
le şöyle dedi: "Özel temsilci. çok açık 
bir biçimde. Kıbrıs sorununun çözümü 
ile Türk iye·Yunanislan aJ1la�ma:dık 'arınl 
vt' bu iki ülkenin ABD ile uzla�mazlıkla· 
rım kasten tek hir düğ"üm halinde ba�la· 

maya çalıştı. Atina·Ankara·Lefkoşe üç· 
genini kuran Amerikan diplomasisi, son 
zamanlarda zayınayan NATO'nun Gü· 
neydoeu kanadını güçlendirme amacını 
izliyor. Clifford'un geziSİ, Akdeniz so· 
runlannm, bu arada Kıbns sorununun 
NATO yaranna değil. banş ve bu bölge· 
de yaşayan halkların güvenliği yararına 
çözümlenmek zorunda olduğunu bir kez 
daha gÖslenniştir. Sovyetler Birliği'nin 
BM'in gözetimi altında Kıbns konusun
da geniş temsil gücü olan uluslararası bir 
konferans toplanmasına ilişkin önerisi· 
nin gerçekleşlirilmesi bu alanda önemli 
bir rol oymıyabiHrdi." 

ROMANYA'DA PARTI VE H Ü K ÜMET. DEPREMIN 
SONUÇLA R I N I N  ORTADAN KALDı R ı LMASı ıÇiN ETKIN 

VE GENIŞ ÖN LEMLERI UYGULAMAYA KOYDU 

Romanya'da 10oo'i aşkın kişinin hayatını yitirmesine neden olan dep
rem felaketinin yaralarının sarılması için bütün kamu güçleri ve toplumsal ku
ruluşlar seferber oldu. Depremin yaranigı zararların giderilmesinde bütün par
ti örgütleri başı çekiyor. 

Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi Politik Yürütme Komitesi' 
nin 8 Mart'ta yaptığı toplantıda, deprem yaralarının sarılması için düşünüıen 
tedbirler görüşüklü ve onaylanqı. Parti'nin en yii<.sek yürütme organı, bütün 
parti organlarını ve partilileri, hayatın yeniden normalleştirilmesi yolundaki 
çabaya en önde katılmaya çağırdı. 

Deprem felaketzedelcrinin desteklenmesi için düşünülen önlemler ara
sında, evsi! kalan ailelerin tümüne, içinde televizyon dahil bütün yerleşme ge
reksinimlerini barındıran konutların bedelsiz olarak verilmesi yer alıyor. Yine 
bütün evsiz kalan aile bireylerine 1 000'er leylik karşılıksız yardım yapılacak. 
Öte yandan depremden zarar gören tüm ailelere devletin dinlenme tesislerinde 
10'ar günlük dinlenme izni veriliyor. Romen hii<ümetinin uygulamaya girişti
ği önlemler arasında deprem sırasında kimsesiz kalan küçük çocukların da ka· 
mu bakımevlerinde banndırılmaları ve yetiştirilmeleri yer alıyor. 

Romanya Komünist Partisi'nin ve Romen hilç,ümetinin deprem felaketi· 
nin yaralarının sarılması yönünde aldığı önlemler ve bütün parti ve devlet ku
rumlarının seferber olması, Romanya halkı arasında büyük bir coşku yarattı. 
Alınan kararların kitlesel işçi ve emekçi kuruluşları tarafından desteklendiği 
açıklandı. Gençlerin, alınan kararların uygulanmasında gönüllü olarak görev 
almaları için gençlik örgütleri harekete geçti. Depremin açtığı yaratan n sarıl· 
masında Romanya'nı" sosyalist sistemin diğer' ülkelerinden gördüğü yardım 
da, Romanya halkı içinde büyük değer biçilerek karşılanıyor. 

Romanya'nın en merkezi yerinde meydana gelen ve büyük bir şiddetle 
seyreden depremi n bunca az bir zarar ve kayıpla atlatılması ve yaraların sa· 
rılması yönünde atılan enerjik adımlar, doğal afetler karşısındaki sosyalist 
toplumun hazırlıklı ve atılgan niteliğini göstermesi açısından yorumlanıyor. 

LUIS CORVALAN I LE GEORGES MARCHAlS ' N IN 
B I R  GÖRÜŞME YAPMASı BEKLENIYOR 

Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan ile Fransız Komü
nist Partisi Genel Sekreteri George March;ıis arasında bir görüşme yapılması 
bekleniyor. 

Corvalan ile Marchais arasında bir görüşmenin gerçekleşeceği, FKP G�
nel Sekreteri tarafından Madrid'dc açıklandı. Ispanya, ıtalya ve Fransız Ko· 
münist Partileri liderlerinin önceki hafta Madrid'de gerçekleşen buluşmaların· 
dan sonra yapılan basın toplantısında G. Marchais konuyla ilgili bir soruyu 
şöyle yanıtladı: 

"Corvalan'ın, ŞiIi'li demokratlarla dayanışmJYI daha da geliştirmenin 
araçlarını incelemek üzere partilerimizin bir görüşme yapmasını öneren bir 
mektubunu aldım. Bu öneriye olumlu karşılık verme kararını derhal almış bu
lunuyoruz. Dolayısıyle kısa bir süre içinde görüşeceğiz." 
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nin "demokrat" görünümünün kitleler
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Romanya Komünist Partisi'nin ve Romen hilç,ümetinin 
nin yaralarının sarılması yönünde aldığı önlemler ve 
rumlarının seferber olması, Romanya halkı arasında 
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Çocuk yayınlan üzerine soruşturma 

SORULAR: 

I .  Çocuklar için kitaplar hazırlıyor, yayınlıyorsunuz. Kitap seçimi 

ve yayına hazırlanması hangi ilkeler çerçevesinde oluşuyor, nelere 
özen gösteriyorsunuz? 

2. Yayınladığınız çocuk kitaplannın satıŞı üzerine genel olarak bil
gi verebilir misiniz? Çocuklara yeterince ulaşabiliyor mu? 

3. Ilk ve orta öğretim için, sınıflan da göz önüne alarak, "yardımcı 
ders kitaplan" hazırlayıp yayunlamak nasd bir sonuç verirdi sizce? 
Olanaklı mıdır bu? 

- Şimdi 1977 yılının Şubatındayız. 
Arkadaş Kitaplar dizisinin ilk kitabını 
1975'in yine Şubat ayında yayımlamış
tık. tık kitabımız, Nazım Hikmet'in 
"Se\ldalı Bulut" adlı masallar kitabıydl. 
Demek tam iki yıldır yayın yapıyoruz. 
tki yılda, ilk öe:retim çaeındaki çocukla
nmıza yönelik 62 tane kitap yayımlarnı
ŞIZ. Bu arada otuz kadar kitabın da yeni 
basımlannı yaptlA:ımızl. üçüncü, dördün
cü bastmı yapılan kitaplanmız da oldu
Runu belirtmeliyim. Arkadaş Kitaplar 
dizisi, ilk öA:retim çaeındaki çocuklara 
yönelik bir çocuk edebiyatı dizisidir. 
Şimdi dönüp geriye baktıeımda, bu dizi 
içinde çıkmamış olmasını istedieim pek 
az kitap buluyorum. Bu işe bugün giriş· 
seydim, bu kitaplann yine de dörtte 
üçünü hiç çekinmeden seçer, yayımlar· 
dım. 

Cem Yayınevi, böyle bir girişimin yö· 
netimini bana önenHeinde, bu görevi 
yüklenirken çok tedirgindim. Çok 
yabancısı oldueum bir konuda sezgile· 
rimle, güdülerimle işe koyuldum. Çocuk 
edebiyatı dalında, ülkemizde, örnek alı· 
nacak, sürdüriilecek, elle tutulur hiç bir 
örnek girişim bulamamak şaşırtmıştı be
ni. Bu yolda neler yapılması gerektieini 
bulmaya çalışırken, daha çok da yapılan 
kötü örneklerden yararlandım. Nelerin 
yapılmaması gerektieini saptayarak işe 
koyuldum. özellikle yerli yazarlann ya· 
pıtla"na önem veren böyle bir yayıne· 
vinde, çocuk kitaplan konusunda bana 
sa�lanan sınırsız bir qZJ4r\ük ortam�nın, 
bu dizinin kurulup gelişmesindeki payı 
büyük olmuştur. 

Yayımlad1err6lz ilkll iltabıri' Nazım 
Hikmet'ten oluşu bir'nislantı de�i1air. 
"Sevdah Bulut", yayın ilkelerimizin ilk 
somut belirleyicisi, ilk büyük simgesi ol
muştur. Gerek dünya görüşü açısından, 
gerekse sanatındaki büyük beceri ve 
yaratı ustaheı açısından Nazım Hikmet 
gibi büyük bir ustanm çizgisi, amacımız 
ve ilkelerimizin anahtan olmuştur. Ar· 
kadaş Kitaplar'daki amacımız, şöylece 
ozeLlenebilir: Toplumcu gerçekçi, yerli 
bir çocuk edebiyatının gelişmesini ve 
Yi:lygınlaşmasını saelamak. Bunu yapar· 
k(>n de, tertemiz bir Türkçeyle yazılmış, 
Lertemiz ka�ILlara tertemiz basılmış, bol 

görüntÜıü, albenili, ilginç ve elden geldi
ei nce ucuz kitaplar yayımlamak. 

Bugün, büyükler için oldukça geliş· 
miş bir edebiyatımız var. Ama bu edebi· 
yatın çocuklar için hemen hemen hiç 
denenmemiş oldueunu görüyoruz. En a· 
zından iki yıl öncesine kadar bu böyley· 
di. Şimdi durum biraz deeişti sanıyo
rum. Usta yazarlanmızın yanı sıra yeni 
beliren ve çocuklar için yazan iİk çocuk 
edebiyatı yazarlanmız, ardı ardına kitap· 
lar yazıyorlar. Bu bir inandınna, özen· 
dinne işiydi. Yazarlanmızı öncelikle bu 
dalda yapıtlar venneye inandınnak, 
<,)zendinnek gerekiyordu. Bugün bu ger· 
çekleşti sanıyorum. Bu ortamda Ulkü 
Tamer'in başlattı�ı Milliyet Çocuk DeT
gisi de, şimdiye kadar ülkemizde yayım
lanan çocuk dergilerinin en ilginçi, en 
başanhsı, en çok okunanı oldu. Konu 
her yerde konuşuluyor, tartışılıyor ar
tık. Yazarlanmız, çizerlerimiz bu işin ta· 
dına vardılar gibime geliyor. Açık otu· 
rumiar, soruştunnalar bu konuya yeni 
boyutlar kazandınyor. Dergilerde, gaze
telerde artık çocuk edebiyatı da günlük 
konulardan biri haline geldi. Bu konuda 
hazırlıklar yapan büyük yayınevlerinin 
yanı sıra, yeni yayınevleri de beliriyor. 
Türk Dil Kurumu çocuk edebiyatı dalın· 
da �ir de ödül koydu. tıki bu yıl verile· 
cek. Gündelik büyük bir gazetede, Cum· 
huriyet'te, Yaşar Kemal'in çocuklar içiıı 
yazdıeı bir roman yayımlanıyor. Hiç de 
küçümsenmeyecek bir atılımın görüntü· 
leri bunlar. Ve işte sosyalist bir partinin 

,yayın organı YORUYUŞ, bu konuda bir 
dizi soruştunna hazırlıyor. Nüfusu hızla 
çoRalan, bizim gibi çocukla� pol bir üi· 

f' ke ıçın bJu geç kalmış sevindi. 
lricidir. Bu gelişme 
güçlerin tedlrginHeini gönnek de güzel 
bir şey. Gerici MC yönetimi, bu geliş· 
melerden tedirgin olmuş, bu tür kitap· 
lan okullara sokmama karan almıştır. 
öyleyse atılan bu güzel taşlar, bu kar· 
deşlik taşlan, bu banş taşlan, bu özgür
lük taşlan yerini buluyor demektir. Da· 
ha işın başında olduRumuzu unutmadan 
bu atılan taşla", bir taş yaRmuru, bir 
taş fırlınası haline gelinncnin vaktidir. 
Bunu yapaIJildi�imiz gün, çocuklanmıza 
cennet bir ülkenin kapılanm açıyoruz 
demektir. 

YüR üYüŞ, GEREK ECITSEL GEREKSE DICER YANLARı 
ACIRLlKTA OLSUN . Ç0CUK KITAPLARI SORUNUNUN, ELE 
ALINMASI GEREKEN CIDDI BIR SORUN OLDUCU GER ÇE
CINDEN HAREKETLE BIR SORUŞTURMA yüRünü. BU 
SORUŞTURMADA, TüRKIYE'DE ÇOCUKLARA YöNELIK 
YAYıN FAALIYETINDE BULUNAN YAYıNEVI YöNETMEN 
YA DA SORUMLULARı, YüRüYüŞ'üN SORULARıNı YA

NITLADlLAR. BU SAYıDA ERDA L öZ'üN YANıTLARINI 
BULACAKSıNız. DICER YANıTLAR, YüRüYüŞ'üN GELE
CEK SAYıSıNDA YER ALACAK. 

- Yayımladı�ımız kitaplann basım 
sayılan üç binle beş bin arasında deRişi· 
yor. Nüfusu kırk milyona ulaşmış bir 
ülke için bu sayılar pek parlak görünme· 
yebilir, ancak, yurdumuzdaki kitap sa· 
tışlannın genel durumu içinde, bu sayı· 
lan pek de küçümsememek gerekir. Hele 
yayımladıeımız kitaplar içinde üçüncü , 
dördüncü basımlan yapılarak toplam ba· 
sım sayısı onbeş bini bulan kitaplar ol· 
du�u da düşünülürse, bu yayınlann ya· 
vaş da olsa bir yaygınlık kazanmakla ol· 
duğunu söyleyebiliriz. Bu sayılar elbette 
küçük. Ancak bunun somut nedenleri 
var. Bir kere, kitap fiyatla", siz ne kadar 
ucuz tutmaya çalışırsanız çalışın, oku· 
run satın alma gücünü aşmaktadır. Kaeıt 
fiyatlanndaki olaean üstü yükseklik, ki· 
tap fiyaLlarınl yükselten en büyük etken· 
dir. Bunu ömekleyebilirim: Beş fonna· 
lık, yani seksen sayfalık, on lira fiyat 
koydueumuz bir kitabın yalnızca iç ka· 
eıdı için ödedi�imiz para, bu kitabı beş 
bin tane basıyorsak, net 8.500 liradır. 
Kapak kartonu, dizim, basım, ciltleme, 
film, klişe, taşıma, kira giderlerinin her 
gün artan yüksekliei, yazara, çevirene, 
resimleyene doeru dürüst ücretler ödeme 
isteei, kilap fiyatlannı ister istemez bir 
çizginin üzerinde tutmaktadır. Uzerine 
10 lira fiyat koydueumuz bir kitap, ge· 
nel daeıtıcı ve kitapçıya bıraktıeımız 
kar düşülünce, bize altı lira getirir. Uze
rinde 10 lira fiyat gördüeünüz bir kitap 
bizim için altı liralık bir kitap demektir. 
Biz o kitabı beş buçuk liraya, beş liraya 
mal edebilirsek, başanh olmuş uz 
demektir. Birtakım kısıntılarla, ancak kı· 
sıntı yoluyla bu fiyatlar sa�lanabiliyor. 
ömeein, Arkadaş Kitaplar'da topu topu 
iki kişi ÇalIŞI}oruz. Bu iki kişinin göre
vi, bir kitabın oluşumundan tükenışine 
kadar akla gelebilecek her işi yapmaktır. 
SovyeLler Birliei'nde yalnızca çocuk ki· 
taplan yayımlayan bir yayınevine 
gitmiştim. Bir yıl içinde yayımladıklan 
kitap sayısı, bizimkinin üçte biri kadardı 
ve seksen kişi çalışıyordu. Bizde iki ki· 
şiyle bu işi yürütmek, kaçınılmaz bir kı· 
sıntıdır. ömeein bir kitabın resimlenme· 
sinden dolayı ressama 3,000 lira ödeye· 
biliyoruz. Gerçi her yeni basırnda resim
leyenler de, yazarlar gibi yeni paralar alı
yorlar, ama bu para azdır. Yerli yazarla· 
ra ödeyebildieimiz para, en çok yüt!de' 
ondur. Bu oranın üzerine çıkma olanaA'I' . 
kalmamaktadır. Bunlann hepsi, fiyat ar
tışlarına önleyen kısıtlamalardır. 

Bu yayınladlRımız kitaplar çocuklara 
ulaşabiliyor mu? Pek azına, evet, ulaşa· 
biliyor, ama büyük çocuk çoeunlueuna, 
asıl çocuk ulusuna, hayır, ulaşamıyor. 
Ulaşamaz da. Kitaplanmız, açık söyle
mek gerekirse, kitaba ayıracak parası o· 
lan evlere girebiliyor. Üstelik o evlerde· 
ki ana babalar tutucu de�i1selcr. 

Ulkemizdeki kitap da�ıtımının yeter
sizli�i yüzünden kitaplarımız YOldun 
pek az köşesine ulaşabilmekte, daha 

çok büyük kenllerde, büyücek kentlerde 
böy gösterebilmekt.edir. 

Ustelik, birçok Anadolu kitapçısının 
böyle kitaplara alış kanlı eı da yok. Ki· 
taPÇı, bulundursa, gösterse, kesinlikle 
satabileceei bu kitaplara kolay kolay ya· 
naşmamakta. Açık konuşalım, büyükler 
için yapılan yayınlar yurdun dört bir ya· 
nma ulaşabiimiş midir ki, piyasası daha 
yeni yeni kurulan çocuk kitaplan orala· 
ra ulaşabilsin? Okuma yazma oranının 
bunca düşük oldueu ülkemizde, hele ki· 
tap okuma alışkanh�ının daha yeni yeni 
belirdiei ülkemizde, her eve, her okula, 
her çocu�un çantasına nasıl girebilirsi· 
niz? Ve bu korkunç gelir da�ıhmı için· 
de, karnını güç doyurur haldeki çocu�a, 
ne hakla kitap satabiliriz? Ne hakla? 

Bu kişisel girişimler yine de yararlı· 
dır. Ancak halktan yana bir yönetime 
kavuştueumuz gün, toplumun emekçi· 
den yana bir düzene dönüşWeü gün, iş· 
te ancak o zaman özlenen büyük alılım· 
lar olabilecektir. 

Sosyalist bir devletin yapabileceei iş· 
leri, özel girişimlerden beklemek gülünç
tlır. 

Diyorum ki, Arkadaş Kitaplar dizi· 
si yle kalabalık halk çocuklanna ulaştı· 
masa bile, çocuklanmız için şimdiden 
doeru dürüst bir çocuk kitapheının ilk 
kitaplannı hazırlıyor olmak, yazarlanmı· 
za şimdiden bu yolda ürünler verdiriyor 
olmak, yerli bir çocuk edebiyatı gelene. 
�ini oluşturuyor olmak, yine de büyük 
bir mutluluk. 

Bakmayın, az da olsa, toplumcu ger· 
çekçi bir çocuk edebiyatının ilk okur
lan da gizli gizli oluşuyor bir yandan. 
Bunu düşünmek bile güzel. 

- Bu gerici, tutucu yönetimin "Milli 
ERitim" adı altında yüri.ittü�ü eeitim po. 
litikasının korkunçlu�u, hele bu yıl oku
tulan tek kitap tuzaeı içindeki korkunç
luklar düşünülürse, yurtseverlerin hazır· 
layacaeı "yardımcı ders kitaplan", ço· 
cuklarımız için bir kurtuluş olurdu. Hep 
düşündüeüm, özledieim bir iş bu. Ama 
bir kişinin yönettiei, iki kişinin çalıştı· 
�I bir iş kolundan beklenemez bu giri· 
şim. Toplu çalışma Isteyen bir iş. Sor
mak gerek, Disk gibi, Töb·Oer gibi ku· 

'l ruluşlar, niçin yapmazlar bunu? Had\' 
\ Türk Kll'tuıiiuı, Türk Tarih Kurumu 

yapmaz, i lI:manrröb·Der nıye ya'pmaz? 
Duydumt ki, Töb·Oer şu günlerde ço- ' 

cuk kitaplan yayımlamaya başlıyonnuş. 
Birer ronnahk, renkli çocuk kitaplan. 
özellikle ilkokul birinci ikinci sınıflar 
için kitaplannış. Bol resimliymiş. Renk
Iiymi$. Şimdi sonnak gerek: Töb·Oer, 
gerçi ilk bakışta bir boşlu�u dolduracak 
bile olsa, ne diye hazırtopçu bir çeviri 
çocuk edebiyatı işine girişir, buna bun· 
en para baelar da, asıl görevi olun "Yar
dımcı ders kitapları" işin" girişınet. Bu 
görev Töb·Oer'in dr dr�ils(' olıC'ı'likh.' 
kimindir? 
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için, göz "yardımcı 
hazırlayıp yayunlamak nasd bir sonuç verirdi sizce? 
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görüntÜıü, albenili, ilginç ve elden geldi
ei nce ucuz kitaplar yayımlamak. 

Bugün, büyükler için oldukça geliş· 
miş bir edebiyatımız var. Ama bu edebi· 
yatın çocuklar için hemen hemen hiç 
denenmemiş oldueunu görüyoruz. En a· 
zından iki yıl öncesine kadar bu böyley· 
di. Şimdi durum biraz deeişti sanıyo
rum. Usta yazarlanmızın yanı sıra yeni 
beliren ve çocuklar için yazan iİk çocuk 
edebiyatı yazarlanmız, ardı ardına kitap· 
lar yazıyorlar. Bu bir inandınna, özen· 
dinne işiydi. Yazarlanmızı öncelikle bu 
dalda yapıtlar venneye inandınnak, 
<,)zendinnek gerekiyordu. gerekiyordu. ger Bugün bu ger· 
çekleşti sanıyorum. Bu ortamda Ulkü 
Tamer'in başlattı�ı Milliyet Çocuk DeT
gisi de, şimdiye kadar ülkemizde yayım
lanan çocuk dergilerinin en ilginçi, en 
başanhsı, en çok okunanı oldu. Konu 
her yerde konuşuluyor, tartışılıyor ar
tık. Yazarlanmız, çizerlerimiz bu işin ta· 
dına vardılar gibime geliyor. Açık otu· 
rumiar, soruştunnalar bu konuya yeni 
boyutlar kazandınyor. Dergilerde, gaze
telerde artık çocuk edebiyatı da günlük 
konulardan biri haline geldi. Bu konuda 
hazırlıklar yapan büyük yayınevlerinin 
yanı sıra, yeni yayınevleri de beliriyor. 
Türk Dil Kurumu çocuk edebiyatı dalın· 
da �ir de ödül koydu. tıki bu yıl verile· 
cek. Gündelik büyük bir gazetede, Cum· 
huriyet'te, Yaşar Kemal'in çocuklar içiıı 
yazdıeı bir roman yayımlanıyor. Hiç de 
küçümsenmeyecek bir atılımın görüntü· 
leri bunlar. Ve işte sosyalist bir partinin 

,yayın organı YORUYUŞ, bu konuda bir 
dizi soruştunna hazırlıyor. Nüfusu hızla 
çoRalan, bizim gibi çocukla� pol bir üi· 

f' ke ıçın bJbJbu geç kalmış sevindi. 
lricidir. Bu gelişme 
güçlerin tedlrginHeini gönnek de güzel 
bir şey. Gerici MC yönetimi, bu geliş· 
melerden tedirgin olmuş, bu tür kitap· 
lan okullara sokmama karan almıştır. 
öyleyse atılan bu güzel taşlar, bu kar· 
deşlik taşlan, bu banş taşlan, bu özgür
lük taşlan yerini buluyor demektir. Da· 
ha işın başında olduRumuzu unutmadan 

du�u da düşünülürse, bu yayınlann ya· 
vaş da olsa bir yaygınlık kazanmakla ol· 
duğunu söyleyebiliriz. Bu sayılar elbette 
küçük. Ancak bunun somut nedenleri 
var. Bir kere, kitap fiyatla", siz ne kadar 
ucuz tutmaya çalışırsanız çalışın, oku· 
run satın alma gücünü aşmaktadır. Kaeıt 
fiyatlanndaki olaean üstü yükseklik, ki· 
tap fiyaLlarınl yükselten en büyük etken· 
dir. Bunu ömekleyebilirim: Beş fonna· 
lık, yani seksen sayfalık, sayfalık, sayf on lira fiyat 
koydueumuz bir kitabın yalnızca iç ka· 
eıdı için ödedi�imiz para, bu kitabı beş 
bin tane basıyorsak, net 8.500 liradır. 
Kapak kartonu, dizim, basım, ciltleme, 
film, klişe, taşıma, kira giderlerinin her 
gün artan yüksekliei, yazara, çevirene, 
resimleyene doeru dürüst ücretler ödeme 
isteei, kilap fiyatlannı ister istemez bir 
çizginin üzerinde tutmaktadır. Uzerine 
10 lira fiyat koydueumuz bir kitap, ge· 
nel daeıtıcı ve kitapçıya bıraktıeımız 
kar düşülünce, bize altı lira getirir. Uze
rinde 10 lira fiyat gördüeünüz bir kitap 
bizim için altı liralık bir kitap demektir. 
Biz o kitabı beş buçuk liraya, beş liraya 
mal edebilirsek, başanh olmuş uz 
demektir. Birtakım kısıntılarla, ancak kı· 
sıntı yoluyla bu fiyatlar sa�lanabiliyor. 
ömeein, Arkadaş Kitaplar'da topu topu 
iki kişi ÇalIŞI}oruz. Bu iki kişinin göre
vi, bir kitabın oluşumundan tükenışine 
kadar akla gelebilecek her işi yapmaktır. 
SovyeLler Birliei'nde yalnızca çocuk ki· 
taplan yayımlayan bir yayınevine 
gitmiştim. Bir yıl içinde yayımladıklan 
kitap sayısı, bizimkinin üçte biri kadardı 
ve seksen kişi çalışıyordu. Bizde iki ki· 
şiyle bu işi yürütmek, kaçınılmaz bir kı· 
sıntıdır. ömeein bir kitabın resimlenme· 
sinden dolayı ressama 3,000 lira ödeye· 
biliyoruz. Gerçi her yeni basırnda resim
leyenler de, yazarlar gibi yeni paralar alı
yorlar, ama bu para azdır. Yerli yazarla· 
ra ödeyebildieimiz para, en çok yüt!de' 
ondur. Bu oranın üzerine çıkma olanaA'I' . 
kalmamaktadır. Bunlann hepsi, fiyat ar
tışlarına önleyen kısıtlamalardır. 

Bu yayınladlRımız kitaplar çocuklara 
ulaşabiliyor mu? Pek azına, evet, ulaşa· 
biliyor, ama büyük çocuk çoeunlueuna, 
asıl çocuk ulusuna, hayır, ulaşamıyor. 
Ulaşamaz da. Kitaplanmız, açık söyle
mek gerekirse, kitaba ayıracak parası o· 
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bir mutluluk. 
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lan da gizli 
Bunu düşünmek 
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tulan tek kitap 
luklar düşünülürse, 
layacaeı "yardımcı 
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�I bir iş kolundan 
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EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ TASARısı 
E N  A 'Z  GEÇIM INDIRIMI I LE ILGILI H Ü
K ÜMET TASARıSı EMEKÇı KITLELERI 
YAKıNDAN I LG I LEN DIRIYOR. KITLE ÖR
GÜTLERININ BU KONUYA GEREKEN 
ACIRLlCI VERMESI GEREKIYOR. EN AZ 
GEÇIM INDIR I M I  KONUSU MEMURLAR 
KADAR. ıŞÇı SıNıFıNı DA DOC RUDAN 
ILGILENDIRIYOR. SAYıŞTAY DENETÇı
LER DERNECI BAŞKANı MUSA ÖZDE
M I R. KONUYA I LIŞKIN OLARAK Y ÜR Ü
Y Ü Ş ' Ü N  SORULARıNı  YANıTLADı'  

D E n  a z  geçim indirimi konusu son hafta/arın gün· 
cel konulan arasına girdi. Konunun kamuoyunda ele 
alınışını özetler misiniz? 

• En az geçim indiriminin yükseltilmesine ili�kin 
tasan yeniden gündeme geldi. Siyasi partiler temsilci· 
leri demeç üstüne demeç veriyorlar. Basına yansıyan 
haberlere bakılırsa partiler rakam yükseltme yanşı 
içindeler. 

En az geçim indiriminin ne anlama geldi�i, özel 
indirimin neyi amaçladığı konusunda ciddi olarak dü· 
şünülmeden yüksek perdeden rakam önerilmesi konu· 
yu çarpıtmaktan başka işe yaramamaktadır. Daha a· 
çık söylemek gerekirse, kamuoyunun, işin özü açık· 
lanmadan rakam bombardımanına tutulmasının hiç. 
bir anlamı yoktur. 

Dieer yandan başta DISK olmak üzere sendika· 
lann da konunun üzerine özenle eğildiklerini söyle· 
rnek güçtür. Oysa konu, memurlar kadar işçileri de 
i1gilendirrnektedir. Demokratik kitle örgütlerinin her 
oiri de konuyu bütünü ile ele almaktan çok partilerin 
başlattığı rakam yanşına kalılmış görünüyorlar. 

Bizce konu şu yönleri ile işlenmelidir: 
Vergi gelirlerinin GSMH'ya oranı olan vergi yükü 

ülkemizde hayli düşüktür. 1977 yılında vergi yükü % 
19.4'e yükselecektir. Bu rakam batı ülkelerindeki ord· 
nın çok gerisindedir. Vergi yükünün bu denli düşük 
oluşu işçi ve memur dışında kalan gelir gruplannın et· 
ken biçimde vergilendirilmeyişinden kaynaklanmak· 
tadır. 

DBu temel aksahiığın dışUlda vergi haçırılması ve 
vergi denetiminin yetersizliği ıizerinde de duruluyor. 
Bu konuları açıklar mısınız? 

• ülkemizde vergi kaçırma alabildiğine yaygındır. 
Vergi yasalan, vergi kaçakçılığını teşvik eden yeter
sizliklerle, boşluklarla bezenmiştir. Vergi kaçakçılı�ı· 
nın saptanması için Vergi Usul Yasası 'nın öngördüeü 
yöntem uzun ve külfetlidir. Cezalar bu uzun süreç j. 
çinde çoğu kez zaman aşırnma u�ramakLadır. üstelik 
af yasalannın fikir suçlularından esirgedi�i hoşgörü 
vergi kaçakçılannı şımartacak düzeydedir. Vergi, sos
yal sigorta pirimleri ve diğer !<amu alacaklannın ceza
lan nı bağışlayan 1802 sayılı Af Yasa'>ı bıı açıdan ib· 
retle anılacaktır. 

Vergi idaresi personel, araç ve gereç yönünden 
yetersizdir. Vergi idaresinin gücü 19 milyar lira verg; 
borcu olan tüccara, çiftçiye, sanayiciye değil, işçiye 
ve memura yetmekledir. Vergi denetimi 
geniş ölçüde Maliye Bakanlı�ına bırakılmıştır. Bugüne 
dek yaygın ve etken bir denetimin gerçekleştirileme· 
mesinde ba�ımsız bir denetim organının görevlendiril· 
memesinin hatın sayılır payı vardır. Beyanname veren 
vergi mükellenerinin % 3 ila % nin denetlenmesi ger· 
çe�i acıdır. Beyanname incelemelerinin, kayıt nizamı 
kontrolünün, fiili envanter ve maddi kontrolün 1977 
yılında da yaygınlık kazanamayaca�ını söylemek ke· 
hanet sayılmamaltdır. Vergi uyuşmazhkları orlalama 
7 ila ı 2 yılda çözumlenebilmektedir. Akıı almaz bu 
durumun ücretliler dışındaki gelir gruplarının işine ya· 
radı�ı açıktır. 

Bütçe gelirleri içindeki en büyok ölçekli kalem 
gelir vergisidir. Gelir vergisinin, gelirden alımın vergiler 
içindeki payl 'A 78 'dir. Au YU'l.den gelir !)('1Ii  
başlı gruplar arasındaki da�ılımı, vergi sistemimizin 
adaletini daha doğrusu ı.:östereı;('ktır. 
Itesmi rakamlara göre 1962'den bu yuna sanayici, 
{,,� irtçi, tuccar ve serbest meslek l'Th:ıhının udt'diklı'ri 
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VERGİ YüKÜ 
gelir vergisi "abi't gelirlilere oranla gittikçe azalmıştır. 
Son bilgilere bakılırsa, sabit gelirlilerin gelir vergisi 
içindeki payı % 69'dır. Buna karşılık ulusal gelirden 
% 68 pay alan sanayiciler, tüccarlar, çinçiler ve di· 
ğerleri gelir vergisinin % 3 ı 'ini ödemektedirler. 

OBu noktada hühümetin eıı az geçi", indirimiyle 
ilgili tasarısı üzerine eği/l11el�te yarar var herhalde? 

• Bu açıdan bakıidıelOda ivedi görev ücretlilerin 
vergi yükünün azaltılmasıdır. Bu gereğe kamuoyunun 
baskısı ile boyun e�en hükümet TBMM'ne bu konuda 
bir tasarı sunmuştur. Ancak bu tasarı, kopanlan tüm 
gürültülere karşın, işçi ve memur ücretlerinde önemli 
bir artış saelamamaktadır. 

Tasarıyla halen yürürlükte bulunan en az geçim 
indirimi hadleri 2 misli, özel indirim hadleri 1 misli 
artınlmaktadır. Verilen sadaka bununla da bitmemek· 
te, geçici maddelerde yer alan hükümlerle bu artışa 
kademeli olarak 1980 yılında ulaşılması öngörülmek· 
tedir. 

Tasarıdaki tutar ve ilkelere göre 12 katsayı esas 
alındığında 7. derecedeki evli 2 çocuklu memurun ay· 
lığında sadece ı ı 2.·TL. nel artış olmaktadır. Ou ra· 
kamlar ücretliler ile alay etmenin simgesidir. Çeşitli 
vergi hileleri ve teknik cambazlıklar ardına gizlenerek 
ücrellilerin vergi yükü azaltılamaz. Bilindiği gibi en az 
geçim ücretlilerden başka tüccar. sanayi· 
ci, çirtçi serbest meslek erbabı yararlanmaktadır. t 
Buna karşılık özel indirim yalnızca ücret gelirlerine 
uygulanan bir indirimdir. Aynca tasarı ile gelirin ver· 

indirim hadleri toplamının vergisinin düşü· 
lerek ödenecek verginin hesapl:.ınması yöntemi yani 
"dekot" yöntemi muhafaza edilmek tedir. Tusan bu 
vergi cumbaztıklarını düzcltmcktedir. AÇık, anlaşılır 
ve kolay yöntem vardır ve bunıı kamu oyunu öneri· 
yoruz. 

I l /Jertlc!:iIlIZilı Iw mıcrisıııi ayrll1tllarıylcı slIIllIbi· 

(ir mislilizi 
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lan n besin, konut, giyim ve sağlık gibi zorunlu gerek· 
sinmelerini karşılamak için ödenen asgari ücretten 
vergi alınmaması asgari insancıl tavırdır. Böylece kat· 
sayı 1 2  oldu�unda 7. derecedeki evli 2 çocuklu me· 
murun aylı�ında ayda 5 17.·lira net artış olacaktır. 
Oysa en az geçim indirimi 1800.· liraya yani asgari 
ücret düzeyine çıkanlırsa sadece 307 . .  \iralık bir artış 
olmaktadır. Görülüyor ki özel indirimin yükseltilmesi 
ücretlilerin vergi yükünü kısmen harmetecek bir yön· 
temdir. özel indirimden sadece ücretliler yararlandı· 
ğından hem dieer kazançtürlerinin vergi kaybı olma· 
yacak hem de ücretliler açısından vergi adaletine kıs· 
men yaklaşılacaktır. 

Bunun yanısıra özel indirimin 250U.· lira 3000.· 
lira gibi belirli bir rakamla gösterilmesi yerine asgari 
ücrete bağlı olarak belirlenmesi, ekonomik ve demok· 
ratik mücadelede memurlar ile işçiler arasındaki daya· 
nışmayı, güçlendirecektir. Bundan böyle asgari ücretin 
artınıması ücretlilerin vergi yükünün azaltılması ile eş 
anlam taşıyacağından çalışanlann mücadelesi ortak 
bir platformda verilecektir. 

tı ücre tliler kitlesi ıizerindeki vergi yühü konusun· 

elohi gelişmeleri özetlemeniz mi.imhiin mü! 

• Gelir Vergisi Yasasının ücretlilerin lehine olan 
bir fıkrası oldu bittiye getirilerek kaldınlmak isten· 
Itırktedir. Bilindiği gibi 193 sayılı Gelir Vergisi Yasa· 
SIIlin 87. maddesinin 4. fıkrasına dayanılarak mevsim· 
lik i�( .. iler. takvim yılı içinde (askerlik, istifa vb. ne· 
denıNır) işten ayrılanlar. takvim yılı içinde işe başla· 
yanlar, takvim yılı içinde emekliye aynıanlar fazla 
h'sileıı vergilerin iadesi isteğiyle beyannam(' vermek· 
lt'dirlt·r. Tasarı 87. maddenin anılan 4. fıkrasının kal· 
dırılmasını ringrirmektedir. Gerekçe olarak da "vergi 
idanosinr büyük külfetler" yüklediği ileri sürülmekte· 
dir. Ol.ür kabahatten büyüktür. Vergi idaresine küıfet 
yüklediği gerekçesiyle bu hakkın geri alınması duru· 
mUlıda yalııızc .. ücret �eliri olanlarla, ücret geliri ya· 
nında başka geliri olanlar arasınd.ı büyük bir eşitsiz· 
lik yaratılacaktır. Aynca tasanda 87. maddenin 4. rık· 
raslıılO 1976 yılından geçerli olmak üzere kaldınlması 
öngörülmektedir. Bu, hukuk faciasıdır. Bu, aleyhe ku· 
ralların geriye yüıi.imezli�i ilkesinin ayaklar altına alın· 
masıdır. Bu akıı almaz girişime karşı gerek siyasal par· 
tilerden gerekse sendikalardan bir tepki gelmemiştir. 
S.ıdece TOM·DER bu girişim karşısında duyarlık göı:· 
termiştir. 7 .  derecenin 1. kademesindeki bir memunın 
veya aylık brüt 4.680.· lira geliri olan bir işçinin yılın 
ortasında işe girmesi veya ayrılması halinde 6 aylık 
vergi iadesi 1 298.· liradır. Hükümetin hazırladığı tasun 
ile bu fazla nlınan vergiye el konmaktadır. Fazla kf'sı, 
leıı verginin iadesi önlenınektedir. 

ılBu ııol�talar yanısıra cleğinl1le'� istedibinu l..'Onu· 
lar var mı? 

• Anayasa'nın 61. maddesindeki herkesin mali gü· 
cüne göre vergi ödemesi ilkesinin yaşama geçirilmesi 
ve ücretlilerin vergi yükünün azaltılması için sadece as· 
gari ücretin vergi dışı bırakılması yeterli deeildir. Bu· 
nun yanısıra kısa dönemdeki çözüm yollan şunlardır. 

tariresi ücretlilerin yınarına yeniden düzenlen· 
meli, Anayasa'ya aykırı olan Mali Denge Vergisi ücret· 
lilerden alınmamalıdır. ennaye sahipleri yararına ay· 
ncalıklar yarıılan muafiyet ve istisnalar kaldınlmalı. 
gelirler kııznnıldı�ı yıl içinde vergilendirilmclidir. Ver· 
gi knçakçıtı�ınıı prim veren Vergi Usul Yasası d('�işti· 
rilm('lidir. Vergi idaresinin ve vergi yargısının srri ve 
dozenli çulışması için gerekli önlemler gecikmeden a· 

lıııııınlıdır. Ancıık tum buıılcıra karşın şu nokln da \I. 
ııutulmnıııalıdır. V('TJ!i I\dııleL .. izli�i bıı do�1ı1 
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artış saelamamaktadır. 
Tasarıyla halen yürürlükte bulunan en az geçim 

indirimi hadleri 2 misli, özel indirim hadleri 1 misli 
artınlmaktadır. Verilen sadaka bununla da bitmemek· 
te, geçici maddelerde yer alan hükümlerle bu artışa 
kademeli olarak 1980 yılında ulaşılması öngörülmek· 
tedir. 

Tasarıdaki tutar ve ilkelere göre 12 katsayı esas 
alındığında 7. derecedeki evli 2 çocuklu memurun ay· 
lığında sadece ı ı 2.·TL. nel artış olmaktadır. Ou ra· 
kamlar ücretliler ile alay etmenin simgesidir. Çeşitli 
vergi hileleri ve teknik cambazlıklar ardına gizlenerek 
ücrellilerin vergi yükü azaltılamaz. Bilindiği gibi en az 
geçim ücretlilerden başka tüccar. sanayi· 
ci, çirtçi serbest meslek erbabı yararlanmaktadır. t 
Buna karşılık özel indirim yalnızca ücret gelirlerine 
uygulanan bir indirimdir. Aynca tasarı ile gelirin ver· 

indirim hadleri hadleri hadler toplamının vergisinin düşü· 
lerek ödenecek verginin hesapl:.ınması yöntemi yani 
"dekot" yöntemi muhafaza edilmek tedir. Tusan bu 
vergi cumbaztıklarını düzcltmcktedir. AÇık, anlaşılır 
ve kolay yöntem vardır ve bunıı kamu oyunu öneri· 
yoruz. 
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