
BAClMSIZLlK 
DEMOKRASi 
SOSYALiZM 
içiN 

HAFTAlıK SIYASI HABER VE YORUM DERGIS�SAYI: 115-21 HAZIRANl971 FIYATı: 5 

UMU 

\\Ieb(l V(� ...... , rafından 
rı LS lAV'a 



L 
i 

i 
Bölme bilmeyen Profesörler. Teslim olmuş yawlar 

SOSYALISTLER IPOTEK ALTıNA ALıNDıAZ! 

• 
Seçim döneminden önce ve seçim 

t 
kampanyası 9.iresince Türkiye ışçi Parti
si'nin adını aewanna almayan bir takım 
yazarlann seçim sonrası yazdannı Türki
ye İşçi Partisi süslüyor. Seçim dönemin
den önce ve seçim kampanyası süresince 
Türkiye Işçi Partisi haberlerini gizlernek 
içın üstün çaba gösteren gazete yönetici
leri, seçimlerden sonraki deterlendlrme
leıde 'lUrkiye Işçi Partisi'ni baş köşeye 
oturtuyor. önceki tutum, Türkiye ışçi 
Partisi'ni akıllarmca "sessizliee mahkum 
etme" girişimlerinin bir !Onuru. Seçim 
sonrası tutum ise çok sözünü ettikleri 
CHP'nin tek baş ma Iktidar olacBlı iddia
larının gerçekleşmemesi üzerine, bir "s� 
rumlu" bulma çabalarının sonucu. Ön
ceki tutumları, sosyalizme karşı tutum
lannın, sonraki tutumları ise cebaletle
rinin seıgnenmesine yol açıyor. 

.'!eç;", .OIJuç/.." 
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J4JuıIWW'!#btt\fQ} \ 8 ilde TSP ve T'P'6\ \. verilen oylar CH P' de \ ıo 
milletvekili\ sayısı 221 'e ulaşaeaktı ı. Seçim sonrası deeerlenctinnelerden 

birisi, Oıdinaryü5 Profesör Doktor HıtLı 
Veldet Velidedeotlu'Da ait. Velidedeo�· 
lu, seçimlerden sonra liunlan yazdı: "�P 
ve TtP'e gelince, son seçimlerde CHP ne 
en az 10-12 miUetvekiUili kaybettiren 
bu iki küçiik partilerin AP + MHP la· 
şizmi kuşlSInda, CHP'ne ve dolayısıyla
günümüz koşullarında- Türkiye'ye yap
tıklan kötülük bence büyük olmuştur. 
Bu kötü1üA:e karşın kendi kendilerine 
iyilikleri olsaydı yüretimiz yanmazdı. 
Geteceein Sİfasal bilimdleri bunların tu
tURlJnu, Türk solunun gelişmesine -ben
dltik yüzündeD' bir ihanet olarak Dltele· 
yecekleıdir. Bilmem sayın siyasal bilimci 
Prof. Nennin Abadan ve Sayın. Prof. Su
na Klli ne düşünürleı'1-- (Cumhuriyet, 12 
Hazlraıı 1977) 

BÖLME BILMEYEN PROFESöRLER 

Profesör Nemlin Abadan ve Profesör 
Suna Kili ne düşünürler'? ERer Türkiye' 
deki mevcut seçim sistemini biliyorlarsa 
ve 1977 seçim sonuçlannı ölrendilene, 
Ordinaryiis ProCesör Doktor Hırza Vel· 
det Velidedeatlu 'Dun, ıık okuUania 
oku�lan bölme ililemini bilmedieini dü· 
şünürler. H,Czı Veldet Velidede�Ju, bu 
deeerlendinnesiyle lık önce seçim sis· 

temini ve bölme bilmediA:ini ortaya ko
yuyor. Başka bilmedikleri de ·var. Hem 
de çok. 

Bölme bilmeyen yllruz.ca Velidede· 
otlu det)1. Vatan Gazatesi'nde "Ankara 
Rüzgan" bll4lıılyla dedikodu yazan Mü
şerref HekimoRlu da var. Şöyle yazıyor: 
"TİP'e verilen oylaı bir tek milletvekili 
bile çıkararoamak bir yana kimi illerde 
CHP'nin çıkaracaaı mIllet vekili sayısmı 
da olumsuz· biçimde etkilemiş oluyor 
ve AP'nin ya da öteki partilerin işine ya
"yor. Bu hoş görülür bir durum detll 
do�nısu ... -- (Vatan, 13 Hazıran 1977) 

BLitiin bu ve benzeri yazılar yazıhrken, 
Türkiye Işçi Partisi'nin çok sayıda CHP 
miUetvekiline mani olduAu ileri sürülür-

YURt1YDS 
HAFTAlıK SiYASi HABER 

Ttp'in aldığı 
oylar tartışılıyor 

ken, dayandan bir örnek gösterildi. Se
çimlerin alman sonuçlarına göre Bursa.' 
da CHP, dört yüz oyla beşinci miUetve
kilini kaybetmiş. np ise bin yüz çevre
sinde oy almış. Etlerindeki tek "kanıt" 
bu. Buna dayanarak: TlP'in aldıAı oylar
La CHP'nin tek başına iktidanru önledi
eini iletisilrebiliyorlar. Böylece cehalet
lerini de ortaya koyuyorlar. Çünkü be
şind milletvekilini dört yüz oyluk bir 
farkla kaybeden bir partinin mevcut se· 
çim sistemine göre beşinci miUetvekilini 
kazanabilmesi için toplam oylarına iki
bin oy daha eklemek gerek. TİP'nin Bur
sa'da aldılı oylann tamamı CHP'ne ek
lense de CHP. beşinci milletvekilini Çı
karamaz. Mevcut seçim sistemine göre 
bir partinin milletvekilini hesaplarnak 
için aldıeı toplam oylan önce bire, son
ra ikiye ve sonra üçe, dörde, beşe böl
mek gerek. Mevcut seçim sistemine göre 
dört yüz oy farkı ile beşinci miUetvekili
ni kaybeden partinin, beşinci milletveki
lini kazanmak için gerekli oy eksiei iki 
bin oluyor. 

SAHıpsız SANDIKLAR VE IPTAL 
EDILEN OYLAR 

Bölme bilmeyen protesörün ve tes
lim olmuş yazarların yazılarından sonra 
CHP Bursa İl örgütü, oy sayımına itiraz 
ettI. Beşinci miDetvekili için gerekli far
kı yüz çevresine indhdi. Bu durumda 
TIP'ln aldı�ı oylar, CHP 'nin ekslkli�ini 
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giderecek duruma geldi. Ancak yeniden 
oy sayımı, başka durumlan da ortaya 
çıkaıdı. CHP'ne oy veren seçmenlerin 
tercihli oy kullanması yüzünden ve bunu 
yanıış yapmalaıı nedeniyle binlerce 
oyun iptal edildilıi ortaya çıktı. Bunun 
dışında CHP Bursa örgütü'nün sandıkla
ra sahip çıkmaması yüzünden CHP'nin 
binlerce oy kaybetti il de saptandı. Böy
le bir durum, CHP'nin beşinci milletve
kilinl kaybetmesinin nedenini de ortaya 
çıkardı. Bölme bilmeyen profesörlerin 
ve teslim olmuş yazarlarm Türkiye ışçi 
Partisi'nin aldıeı oylara göz dikmek ye
rine asıl bakmaları gereken yer de ortaya 
çıktı. 

Sadece Bursa'da mı? Doeu iUerinde 
CHP'nin uyguladıeı vetolar, merkez 
yoklam8Slyla liste başlarına getirilenler, 
CHP'ne kaç miııetvekiline mal oldu?AI
n, Artvin, Siirt, Mardin ve Diyarbakır 
örnekleri ortada_ Bölme bıımeyen profe
sörler ve teslim olmuş yazarlar öyle bir 
sosyalizm düşmanlıAı içindeki ti.in bun· 
lara gözlerini kapıyorlar. CHP, Siirt 'te, 
Mardin'de liste dışı bırakarak baA:ımSlz 
milletvekili adayı olarak seçime ginneye 
zorladıklarına bugün kucak açmak duru
munda kaJdı. Yalnızca mllletveldli ola· 
rak bunları de�ıı, batımSlZ aday olarak 
bu kimselerin topladıeı oylarla çok da· 
ha tazla miııetvekili kaybetti. Bölme bil
meyen protesörlerle, teslim olmuş yazar
ların yazılarının yayınlandıeı yayın or
ganları, tüm seçim kampanyası süresince 
bu baRınısız adayların "aşiretlerinin" 
CHP'ne geçıı�lni terrika edip durdular.

_ 
Şimdi bu kararları ve kendi tutumlannı 
tartışacak yeıde Türkiye Işçi Partısı'nın 
aldııı oylarla uRraşıyorlar. 

ORHAN EYüBo(;LU'NUN TAHMINI 

VaLan Gazetesi yazarlanndan Arslan 
Başer Kafaollu da önce CHP'nin Lek ba
şına Iktidar olamayışını Türkiye İşçI 
Partisi'nin aldıeı oylara batladı. Sonra 
hatasını anlayarak yazdıklarını düzelt
me yoluna gitti. Bu arada şunları yaz-

dı: ''Hata kimde'! Hata böyle yerlerde 
tir çok kişi ve kuruluştadıf. Arnı en bü
yük pay en güçlü olan kuruluşladir. Ya
ni burada batw en büyük pay QlP'de 
dir. CHP Genel Sekreterinin seçim önce
si tahminleri ANKA Ajansında yayınlan
dı. Buna göre Sayın Eyübollu son seçim
leıde 212·215 milletvekili beklemeletey· 
miş. OoAnısu tebrik ederiz. Bir genel 
sekreterin bu kadar kesinlikle gücünü ve 
karşı güçleri bilip deRerlencürmesi o pu· 
Ü için büyük bir avantajdır." (Va1an 16 
Haziran 1977) Karaatlu, bunlan yazdı. 
Doenısu Orhan Ey\iboRlu'ouo CHP için 
bir "avanla;" olduRunda kuşku yok. 
Ama sorulmasa gerekli sorular var. Bir 
genel sekreter bunlan tahmin ederıe, bu 
genel sekreterin partisi tiin seçim bo· 
yunca tek başına Iktidar olatalım nUlI 
iddia eder'? O Parti'run Genel Başkaru'na 
Pazartesi sabahı "222 oldu" naal dedir
tiliı'? Demirel'in eline bir demogoji sila
hı vermek için mi? Sonra. Ey\iboRlu bu 
tahmini ne zaman yapmış? ANKA Ajan
sı bu tahmini biliyormuş da neden te· 
çimlerden sonra yaymlanuş'? Bütün bun
lar ciddi sorular. Ciddi cevabı olamay. 
cak Sı.Qrular. 

Işçi SıNıFılHANETl YA.ZA.CAK 

Bölme bilmeyen, bölmeden bqka 
mücadele tarihini de bilmeyen Ordlnar· 
yüs Prolesör, kendi güçsüılütünü bilerek 
olmalı, iki bayan profesölÜ yudıınuıa 
çatınınık, --ihanet tarihi"' yazmaya kal· 
kışıyor. Velidedeollu kendisinin yu. 
caj!ı tarihin dddlye almmayaCljllDl bili
yor. Çünkü tir zamanlar Türke"l kabra
manlaştınnış idi. Bir zamanlar Madao
atlu'nu kahraman yapıp E.,.oIt11_t 
De suçluruş ldl. Oıdlıwyiia Prof_, at 
sık kahramanlarw ve bainleolnı deli,li· 
rir. Şimdi Ecevlt'1 kahraman aayıyor. 
Öınrii UZUD oIsu.. yakmda bqULanıU 
kahraman yapar. Bugün kahramaD .. y. 
dtklannı yann hain Han eder. 

Tarihi yapanlar yıızacak. 1'iirtIya I,çl 
"gılı, kendi partili eOyle, tarihini yapa
cak. Yaptılı tarihi de yazacak. Bunda 
kimsenin kuşkusu olmasın. Bu tarihte 
bölme ve mücadele tarihini bilmeyen 
profesörler. sayfa a1Uaruıda bile yer al
mayacak. Bunda da khmenin t",kusu 
olmaSın. 

Bölme bilmeyen profesörlerin ve tes
lim olmuli yazarların ötrenmeleri gere
ken bir nokta var: SosyalisUer Ipotek al
tına almamaz. Hiç kimse işçi smıfınm g
yasal örgütünü ve bu örgütün kararlan 
doenıltusunda oy verenleri Ipotekleri al
tmda göremez. CHP başkadır, Türldye 
Işçi Partisi başkadır. AynWdarı cırtak 
olduklan noktaludan fazlL Zaman z. 
man ortak noktalar ön plana çlkatilir. 
Bunun için ortak. mücadele platformlan 
geliştirilebilir. Ancak böyle bh durum 
yalnızca ve yalnızca örgütsel düZeyde dü
şünülebilir. Bunun dışında CHP başk. 
dır, 'lUrkiye Işçi Partisi başkadır. Bu 
noktayı anlayıp kabul etmedlkçe klm. 
'lUrkiye Işçi sınılının Sıyasal örıütüne 
kızmaya da, üzülmeye de kalkışamaz. 
Türkiye Işçi Partisi, sınıt mücadelesinin 
bır p�ası olarak deeerlendinIJli .. çim 
mücadelesine girmiş olmaktan sadece kı
vanç duymaktadır. 'lUrkiye Işçi Partisi, 
işçi sınıfına ve emekçi Yılıolara karşı 
görevtnl yerine getinnenin kıvaneını duy
maktadır.GÖrev yerine getirilmiştlr. Bu 
görevi yerine getinnek, miUeheldU he
saplan yapmaktan çok daha önemU çok 
daha onurlu bir Iştir. Herkes bunu böyle 
bilmeU. 



UMUTSUZLUöA 
MAHKUM OLMAMAK 

YALÇiN KVÇOK 
Kütıeıerı "doğruları", kendi deneyimleri ile de ögrenecekler. Yaşayarak 

öğrenetekler. Öğreniyorlar. Seçimlerden önce ve seçim kampanyası süresince 
Türkiye işçi sınıfın m siyasal örgütü, dogruları söyledi. Şimdi hükümet kurma 
çabaları devam ediyor. Kütlelerı daha önce söylenen dogrufan yaşıyor. Hükü
met kurma çabalarıyla birlikte kütlelerı söylenen doğruları yaşıyor. Şu anda 
bunları tekrarlamak gerekli değiL. Şu anda gelişmeler çok yalın ve açık. Ayrı
ca daha önce söylenmiş olan dogruların "kanıtları" da ortada. Televizyon ek
ranlarında. Büyük ıirajll gazetelerin sayfalarında. Balyozcu Nihat Erim ortada. 
Şerbetçi Feyzioğlu ortada. Koçlar, Sabancılar, Narinler ortada. "Bir işler" 
yapıyorlar. Daha önce söylenenleri doğruluyorlar. Bu yüzden, şu anda daha 
önce söylenen doğrulan tekrarlamak gerekli değiL. Şu anda, sosyal demokra
sinin ikili yanı, bunu ilk kez görenleri şaşırtıcı bir açıklık ve yalınlıkla sergi le-· 
niyor. 

AllC3k daha önce söylenen dogruların bugünlerde yaşanmasına bakıp da 
umuuuzluğa mahkum olmamak gerek. Doğrular, mücadele yolunu göstermek 
-.ıe direnişi güçlendi""ek için söylenir. Doğrular, etranarında kütleleri örgütle· 
mek için açıklanır. fakat kütleter, yalnızca daha önce söylenen doğruları ya· 
Jayvak kendi örgütleri etr.ııfında toplanmazlar. Kütleter, kendi örgütleri etra· 
fında örgütlenmez.se umutsuzluğa mahkum olurlar. Doğruların yaşanarak öğ· 
renilmesi örgütlenmeyi kolaylaştırır. Ama örgütlenmenin kendiliğinden oluşa· 
cajını beklemek, kütideri umutsuzluğa mahkum etmek demek. Umutsuzluğa 
mahkum olmamak için daha önce söylenen doğruları bir kez de yaşayarak 
öğrenen kütleleri kendi örgütleri emfında örgütlernek gerek. Umutsuzluğa 
mahkum olmamanın ve umutsuzluğu umuda çevi""enin yolu burada. Bu işin 
sahibi var. Tli'kiye işçi sınrfının siyasal örgütü görev başında. Daha bilenmiş 
ve daha umutlu olatale 

Tehlike açık. Açık olan tehlike ne yeni meclis aritmetiğinde, ne de fa· 
şist partinin seçimlerden daha güçlenerek çıkmasında. Bunlar var. Bunların ar· 
kasında faşizmin ekonomik ve sınrfsal temetleri var. fakat tehlike eğilimi bun· 
larla bitmiyor. Başka yerde devam ediyor. Bir yanıyla faşizmi önleyecek öncü 
ve örgütlü gücü başka yerde aramada israr etmede. Diğer yanıyla faşizmi önle· 
yecek güç olarak gösterilen siyasal örgütten hiç bir şey beklenemeyeceğini 
söylemede. Daha açık bir deyişle, umudu umutsuzluğa çevirip oturup bekle· 
me etiliminde. Yarının bugünden kurulacağını görmemede. Sosyalistlerin, sos
yaJizm için njjcadele gibi faşizme karşı njjcadeleyi de ertelemeyeceklerini 
görmemekte israr etmede. Sosyalizm mücadetesi ile demokrasi mücadelesi biri· 
birinden ayrılmıyor. Seçim sonuçları ve hi.kümet kurma çahaları, bunu bir 
kez daha gösteriyor. 

Kimse ham hayallere kapılmasın. Kimse kendi açmazını daha büyük aç· 
manarla kapamaya çalışmasın. Herkes doğruları olduğu gibi görmek zorunda. 
Artık bugün için emperyalizmin ve yerli işbirlikçisi büyük sermayenin bir 
azınlık hükOOletinden y.lna olduğunu görmemek mümkün değiL. Bu durum 
TiJkiye Işçi Partisi için bir sürpriz değiL. Daha ônce söylenen doğrular şimdi 
herkesin önünde y4l$anıyor. Yaşananın, doğru değerlendirilmesi gerekiyor. 
Ortaya çıkan durum, bir çokları için yeni açmazlar getiriyor. Bu açmazları, 
"büyük se""aye işçi sınrfının isteklerini kabul etti" diyerek kapamaya çalı�· 
mak imkansız. Bugün biJyuk �rmaye, i$çi sınıfı ve emekçilere I<.1rşl düşman 
tutumunu değiştirmiş değiL. 

Bir aıınlık hükümetinin ya da güvenilir olmayan bır deriKeyle guven oyu 
alml$ bir hükümetin, i$çi ye emekçiden yana yapabileceklerınin 'iOn dereCoC 51· 

",rlı olacagı biliniyor. Bunun uruşmalı bir yanı yok. Ancak hnyle bir duru· 
mun yeni bir otoSdnsur için gerekçe olarak kullantlmd"'l imkamıı. !:Ifıyle bir 

dLl'um, böyle bir hukumeuen, işçi ye emek�iden yana hir poliıika uygulama· 

sını istememenin �erekçe'ii yapılamaz. Birçok nedenle. (iirinr;i�i, hükOmellcr 
süs için kurulma]. ikinci�, asıl "haSSol'i dengeyi" hd$k.ı yerde dramdk gcrek. 

hçiden ye emekçiden yana hir politika uYII��ldOldk, kuıleo;el de'iıeği drtırmdk 

için gerekli ye ıorıınlu. Hem hukümet olmdk ve hem de i,�KJen ve cmck�iden 
yana bir politika uygulayamamak, mevc.ut kutle�1 destekı de kayhelrnek de· 

rnek. Bu yüzden parlamentoda hassas bir denge ile varlığını sürdli'ebilen bir 
hükümetten, geniş emekçi yığınlardan yana bir uygulama talep etmek gerek. 
Bu yüzden, sermayenin de tercihi olarak ortaya çıkan bir azınlık hükümetin· 
den, emekçi kütleler lehine bir politika uygulamaSIDI beklemek ye istemek, en 
azından böyle bir hükümeti oluşturan siyasal partinin yararına. Parlamentoda 
hangi denge oluşursa oluşsun, işçiden ve emekçiden yana bir politikadan dö
nüş njjmkün değiL. 

"Ya cinayetler, ya sosyal demokrasi" Tii"kiye'yi buraya getirdi. Genel 
olarak tutarsız olan sosyal demokrat hareket, Türkiye'nin somut koşulları 
içinde daha da tutarsIL bir yapıya büründü. Tli"kiye'nin ekonomik ve sınıfsal 
yapısının daralttığı bir ortamda Tli'kiye'deki sosyal demokrasi daha da tutar· 
sız bir konum aldı. Buraya kadar gelindi. Seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı 
tablo da yerini "ya faşizm, ya sosyal demokrasi" eğilimine bırakmış görünü
yor. Birincisinden daha tehlikeli bir eğilimin hortlayışının ilk işaretleri var. 
Bir yandan, "tekelciler, işçi sınıfının isteklerini kabul etmek zorunda kaldı" 
demek, diğer yandan da kurulacak bir azınlık hükümetinden işçi ve emekçi· 
den yana bir politika uygulamasını talep etmemeye hazırlanmak, bu daha da 
tehlikeli eğilimin ilk işaretleri oluyor. 

faşizme karşı mücadetede sosyal demokrasinin yapamayacakları, yapa· 
bileceklerinden daha çok. Sosyal demokrasi, yapabileceklerini yapmak zorun· 
da. Işçiler ve emekçiler, sosyal demokrasiye, yapabileceklerinden çok daha 
fazlasını bekledikleri için oy veriyor. işçi sınıfının siyasal örgütü, işçi sınıfı", 
ve emekçi kütleleri, her zaman için sosyal demokrasinin yapabilecekleri ile ya· 
l")(Imayacakları kon.j.unda uyarmak görevi ile yükümlü. Aynı zamanda işçi Si' 

nrfının partisi, sosyal demokrasiyi, yapabileceklerini yapmaya ve yapabilecek· 
lerinin sınırlarını genişletmeye zorlamak durumunda. Tli'kiye'de, Tli'kiye Işçi 
Partısı'nin seçimlerden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ortak programda 
anla$<1rak iş ve güç birliği yapma önerisi, bu genel çizginin T�kiye'deki ilk 
açık ve somut örneği oldu. CHP, bu öneriyi reddetti. TiJkiye'nin ekonomik 
ve sınıfsal yapısının daralttığı bir ortamda fazla sürpriz sayılmaması gereken 
bir gelişme. Ancak böyle bir gelişme, dar ortamı olduğu gibi kabul etme anla· 
mına gelmiyor. Nesnel durumu bilmek fakat aynı zamanda da değiştinneye 
çalışmak gerek. Türkiye işçi Partisi'ni Tii"kiye'deki diğer tinl "ilerici" eğilim· 
lerden ayıran farkların başında bu nokta geliyor. 

Bu nokta burada da kalmıyor. On ce cinayetleri, sonra faşizmi önlemede 
sosyal demokrasiyi seyrederek destekleme eğilimleri ile işçi sınıfının siyasal 
hareketi biribirinden ayrılıyor. Seyrederek destekleyerek sosyal demokrasiye 
yapabileceklerini yaptırmak mümkün değiL. Ayrıca ve daha önemli olarak sos
yal demokrasinin yapabileceklerini yapması ile de faşizmi önlemek mümkün 
değil. Ti.i'"kiye işçi Partisi'nin en yetkili kurulunun seçimlerden sonra yayınla· 
dığı bildiri, bu bakımdan, son derece açık. Şöyle: "Partimiz geniş yığınların 
umut kırıklığına uğratılması ve bu ortamın faşizm tertipleri için bir basamak 
yapılmasına yönelik oyun ve hareketlere karşı işçi sınıfımm ve emekçi kitle· 
leri uyarma ve ilrgütlemenin arıan oneminin de hilincinded,: ve bu bilinç le ça· 
Iışmalarını sirdurmeye kararlKlır .. I�çi 'iınıfı ve emekçi yığınları örgütiemenin 
hiç bir ıaman a/.almayan unemi, o;cçimlcrden wnra daha da artmıştır. Çünku 
seçimlerin sona. e""esiyle birlikte, �eni$ yığınların umut kırıklığına uğratılma· 
Si için daha uygunbir urum orlAya çıkmıştır. i� ve dış sermayenin, sosyal de
mokrasiye dayalı hir aıınlık hukuıneti için hu denli d(,.ık istek ye çaba gösıer· 
mesi, hoyle hir tırldmı k cndi ... udtcjih.,.i duğrııltll'iund .. �ull<ıomaya heveslen· 
melerinden ih.,.i geliyur 

Fa�i/me kar)ı mu".ıdeh:dc .. mydl dcmukrd"inin y<tp<ıhileceklerini abart· 
mak, umtıl�u/luAd mahkum fllm,ık demek. Uınııı .. ıııluğa m.ıhkum olmamak, 
umudun k,ıyn..ı�ın.ı diinnıeklc lIlumkun Kdyn,ık tck: Işçi sınıfı ve emekçiler. 
y dpılde,ık i� de ILi<' iH i "nılı ve emekçilere !lusyaliım hilillCini götirerekı on· 
ların iirı.:iitlcnmc ... ıni hIıIMlflırm,lk. l'ı(,.i �ınırı ...... emekçileri drldn bir hızla ör· 
Jı:uılemck, demukraıik IUplurm.11 lIluh,llclcıi gilır.lcndirmenin tek yolu olarak 
ıınotd,ı duruyur. 

1 -1 ı 
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5 Huiran teçim ıonuçlarırun parla

mento arit.metiAini deRişt.irmesiyle bir
likt.e t.üm ıözler yeniden parlamentoya 
çevrildi. Cephe ikt.idamıın kanlı yöne· 
t.iminin a1aşafl edilmesi sadece adı kaJan 
ve aralanndaki baaların çoktan koptuttu 
Cepbe mensupl annı daha bir tela.-, 
korkuya sürii.kJedi. Saşbaşa kalan AP ve 
MHP, seçimler arefesinde ana·avrat. kü
für ettikleri MSP'nin eteklerine yeniden 
yapışma eylemine girişti. 

SeçimJer sonunda "hiç kimse iktidar 
olamamıştLl" şeklinde fetva veren AP 
Genel Bqkanı Süleyman Demirel'in MC 
hükümetinin istifasını sunmasıyla MC' 
nin varlıAma yasal olarak son verilirken, 
CHP lideri Ecevit. de "kapımızherkese (!) 
açıktır" bildirgesiyle yeni hükümeti kur· 
ma eylemine girişti. 

Seçimler sonucu ortaya çıkan parla
mento aritmetitti, daha doArusu CHP' 
nin sandalye sayısının 213'de kalması, 
bu parti yöneticilerinin seçim öncesi 
yapt.ikları yanlışılkıarı, gerilemeleri, ken· 
di kafalannda daha bir açlRa çıkardı. 
CHP seçim kampanyw boyunca kendi 
taktik hat.a1annın doAuraca#I, (nit.ekim 
doAutdulu) olumsuz sonucun sorumlu· 
sunu kendi dışında oluşturma propagan· 
dasının boşa çıktı�ını da gördü. Seçim 
sonucu ortaya çlkan gerçe:Cler CHP yö· 
netiminin hatalanaı su yüzüne çlkaıdı. 

CHP'NiN ISTEMEDIKLERI 
KOALlSYONA DAVET EDILIYOR! 

CHP genel başkanı partisinin tek ba· 

şına kunnayı dütüodUtü, '''demokratik 
hak ve özgürlüklere işlerlik kazandıra
cak" hükümeti oluştunnak için ilk aya· 
Rına gittiti milletvekilleri, merkez yok
lamasıyı. CHP merkez yöneticilerinin 
liste dışı bıraktılı ancak balımsız seçile
rek Mecıise giren Siirt milletvekili Ab· 
dwkerim Zilan ye Mardin milletvekili 
Nurettin Yılmaz ile mler iki haRımsız 
Eşref Cengiz ve Ali Rıza SeptikaoRlu 
oldu. Zilan ve Yılmaz, CHP'nin kurac&#ı 
hükümetin "faşist Cephenin geri getiril
memesi için" dest.eklenecea:ini ancak bu 
arada CHP'nin hükümet programını göz
den lI'ak tutmayacaklarını "CHP de bazı 
faşistler" bulunduRunu açıklayarak 
CHP yöneticilerine "2-3 aylık geçmişi" 
kısa bir şekilde hatırlatmayı unutmadı
lar. Bu çerçeve içerisinde hükümet ko
nusunda ortak hareket etme karan alan 
bu baA:UluiilZ milletvekillerinin Ecevit'le 
hafta içinde yaptıklan bir görüşmede 
önemli bazı pazarlıkların yapıldıtı da 
kulakt.an kulata anlat.ılıyor şu günler. 
Bu görüşmede, Zilan, Vılmaz, Cengiz 
ve Sept.ikaoRlu'nun kunılacak hükümet.· 
te Genel Sekret.er Orhan EyüboA:lu ve 
Genel Sekreter Vardımcısı Ali Topuz'un 
yer almamasını kesinlikle ist.edikleri ileri 
sürülüyor. 

Vürüyüş, Cuma günü baskıya veriliyor. 
Bu nedenle dergi baskıya verildiA:i ana 
kadar Ecevit. Hükümeti henüz açlklan' 
mış deRildi. Haft.a içinde açıklanması 
beklenen hükümet.in içeriA:i konusunda 
şimdiden birşey söylemek zor. Zira 
CHP her işlernde olduAu gibi hükümet. 
kurma konusunda da kendi başına karar 
verecek durumda deAii, Bir yandan CHP 

de herkes bakanlık lIter ve evinde ,ece 
yanlanna kadar Ecevit'ten telefon beko 
lerken, CHP'nin hükümet. kunna.sını is
teyen büyük sermaye erbabından Koç' 
lar, Berker'ler, Narin'ler, Soysal'lar nasıl 
bir liste istiyorlar? Bu da hükümet. açık 
(anuken bir ölçüde .omutlanacak. 

SERMAYENiN HESABı 

Büyük sermayenin öteden beri yürek
tcn arzu ettiAi CHP-AP koalisyonu 'u 
sırada mümkün olmasa da, gelecekte 01.
il görüıÜyor. UAraşılar o yönde. Büyük 
lermaye artık AP'yi deAil ama Demirel'i 
bir ölçüde gözden çıkarmış bulunuyor. 
SaRın ticaretini yapan büyük gazetelerde 
Demirel'in kişilijine yapılan eleşt.iri son 
günlerde giderek suçlama halini alırken, 
CHP-AP yakınlaşma.sının ancak Demi
rel'in AP Genel Ba'ikanllRından uzaklaş
tmlmasıyla mümkün olacatı teu ortay. 
sürülüyor. Sennaye CHP-AP yaJonlaş· 
masını 'iu günler üç milletvekilli CGP'nin 
Genel Başkanı Turhan FeyzioR"lu aAzıy· 
la dile getirtiyor. FeyzioR"lu, Ecevit'le 
yaptlAı ikili görüşmede "CHP'nin kura· 
caRı hükümeti ilke olarak dışardan des· 
tekleyeceR"ini, ancak sayılarının az olma
si nedeniyle hükümet kurulmasına razla 
yardımcı olamayacaklarını" anlaıırken, 
CHP-AP arasında arabuluculuk yap
makla görevli olduRunu şu cümlelerle 
ortaya koydu: "Bunalım için esas çö
züm CHP ile AP'nin duygusal kırgınllk· 
lan bir yana bırakıp, uygar bir diyalog 
kurmalandır. İsmet Pa.sa ile Celal Bayar 
bile gün oldu elele tutuştular, Demirel 

ATALA y, YERINDE SEçIM 

ve Ecevit. neden bunu yapamuın" 

i ET BIRLEŞIMLER 

Seçimlerden sonra Meclis'te ort.y. 
çıkan bir başka ilginç konu ile "yddınm 
birleşimler" oldu. 

Hafta boyunca en yaı;1ı üye AP1i 
Kinyas Karta1 b8.4kanlıAında Millet Mec
lisi ba'ikanı seçmek üzere üç kez topla' 
nan Millet Meclisi'nde her oturum en 
fazla 10 dakika sürdü. Kinyu KartaI üç 
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ALKIŞLANANLAR .... 

"CGP Genel Başkanı Feyzioğlu'nu', ant içmeye çıkarken CHP'liler 
uzun a1kışladllar ... 

Erbakan'ı CHP'liler, AP'liIer, bütün salon çılgınca alkışladı. Erbakan ho
ca keyifiendi. Aydın Menderes'i AP'liler, faruk Sükan'ı da CHP'liler alkışladı· 
lar." (Cumhuriyet, 14 Haziran 1977) 

ŞIMDIDEN HAYıR ... 

"Eski bir içiş'leri bakanı olarak ihtilalci komünizmin Türkiye'de büyük 
tahribat olduğu kanaatindeyim. O sebeble de 141 ve 142. maddelerin kaldırıl
masına şimdiden hayır diyorum." (faruk Sükan,Cumhuriyet 13 Haziran 1977) 

ZATEN VAR. 

"Komiilist Parti kurulup kurulmamasına gelince, bu konuda kimsenin 
kendi kendisini aldatmasına gerek yoktur. Türkiye'de her bakımdan komiiıist 
denebilecek kuruluşlar vardır ve bunlar özellikle AP iktidarı geldiği zaman ço
ğalırlar ve gelişirıer, çiiıkü gelişmeleri için daha elverişli bir huzursuzluk orta· 
mı, bir çelişkiler ve sosyal adaletsizlikler ortamı bulurlar. Mesele sadece zaten 
var olan bazı siyasal akımların, değişik göriiltülerle değil de adı konarak ken
dini göstennesine razı olup olmamak meselesidir." (Bülent Ecevit, Abdi ıpek
çi ile yapılan görüşmeden, Milliyet 16 Haziran 1977) 

AZıNlıK HUKUMETININ YUMUŞATıCı YANI 

"Eğitici yönü ile de şunu belirlemek istiyorum: Koalisyon hükümeti, 
kOalisyonu kuran partiler arasında bir mutabakata dayanır. O mutabakata 
UYUlduğu zaman hükümet her istediğini, tabi hukuk devleti kuralları içinde 
yapabilir. fakat azınlık hükümeti bir tek grubun veya bir-iki grubun değil, 
başka grupların ve [iyelerin de onayını almak, desteğini korumak zorunda 
kalır. Atacağı her adımın parlamento tarafından iyi karşılanacak adımlar 
olmasına özen gösterir. Bu da demokratik siyasal ortamın çok yumuşama· 
sına yol açar ve dolayısıyla deı}işik eğilimde partiler ve kişiler arasında gide
rek diyalogun gelişmesinde uygar ilişkiıerin gelişmesine olanak sağlar." 

YORAYAŞ - 21 HAZIRAN 1977 --4 

(Bülent Ecevit, Abdi ıpekçi ile yapılan göru$fTle, Milliyet, LS Haziran 1977) 

CHP'YE SOLDAN fAZLA YUKLENMEMELI 

''Tam anlamıyla ve kesin çoğunlukla iktidar olamamış, bu yüzden de te
dirgin ve kuşkulu olan, tavanıyla tabanı arasında sürekli çelişkiler bulunan bir· 
CHP'ye karşı, bu partinin dışındaki sol 'hassas bir denge' saAlamak durumun· 
dadır. Bu denge, CHP 'nin bulunduğu siyasal çizginin olduğu gibi korunm�ı
dır." (Ilhami Soysal,lık Yorum,lık Sonuç, Vatın 7 Haziran 1977) 

BEN DE AYNI KANIDAYIM 

"Bu dönemde CHP iktidarına destek ve yardımcı olalım. CHP'nin prog
ramında ve seçim bildirgesinde ileri sürdüğü ve halkımıza vaad ettiği hususları 
gerçekleştirmesi asıldır. CHP 'yi bu dönemde daha öte hedeflere ve sonuçlara 
zorlamak doğru olmaz. Bugünkü koşullarda, CHP iktidarının sınavı, tüm ilerici 
güçlerin de sınavıdır." (Numan Esin , Halkın Zaferi, Vatan 7 Haziran 1971) 

UYARı 

"CHP:den seçim kampanyası boyunca kendisiyle paralellik iddiasına gi· 
ren ve bu arada niyetlerini açıklıkla ortaya koyanlara karşı dikkatli olmasını 
beklemek halkımızın hakkıdır. 

" .... CHP'nin bu oyunlara gelmeyeceği doğaldır. Sayın Ecevit'in önceki 
gıin parti genel merkezinin önünde toplanan kalabalığın arasına girerek CHP 
ile ilgisi bulunmayan sloganları haykıranlara bizzat yapttiı uyarı konuşmasını, 
kendisinden beklenen uyanıklığın bir güvencesi olarak alkışlarnak gerekir." 
(Hüsamettin Çelebi, Ecevit'in Sorumluluğu, Günaydın 8 Haziran 1977) 

CHP'NIN AVANTAJı 

''Seçimden önce parti dışı ilişki, destek ve ittifaklardan kesinlikle kaçı· 
nan CHP yönetimi şimdi bir gerçeği kavramış olmalıdır. Iktidar yolu ancak 
bu türden yaklaşımla açılabilecektir." (Olayların Ardındaki Gerçek, Cumhuri
ye, LS Haziran 1977) 
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oturumda da "çolunluk vardır, Bqlı:an
hlmuu Meclis Başkanlılı için hiçbir 

aday ismi gelmedilinden yann toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum" ciimlele
riyle bJdl oLurum şampiyonu oldu. Mec
lia'ıeti tüm partiler böylece millet�kili 
maa.şlanndan !Onra ilk kez aynı düşün
cede '<le eylemde birleşerek, aday gÖ6ter· 
meme zevkini payla.ştıJar. Cephe partile
ri ve CHP için aday göetenneme yanşı 
güvenoylaması sonuçlanmcaya dek SÜJ'e
cele benzer. Güvenoylamasında oy hak· 
kı olmayan Meclis Başkanının CHP'den 
OlmaslnlD bu partiye bir oy kaybettire
ceQ:i, diler partilerden olmasının da CHP 
ye bir oy kazandıracaRı hesabı yıldırım 
oturumJan yaratırken AP'liIer belki de 
ilk kez Meclis Başkanının kendilerinden 
olmasına, ya da en yaşlı milletvekilinin 
kendi partilerinde bulunmasına bu kadar 
çok kızdılar. . 

Meclis BaşkanllRına talip çıkmaması' 
na karşın yayılan bir bn.ı;ka (ısıltı da 
Koç'un; FeyzioA'lu'nun CHP-AP arasın· 
da arabuluculukla birlikte Meclis Baş
kwılına getirilerek bu sorunu da çö. 
zümlemesi. isteminde oldulu yolunda. 

Meclis BaşkanIJ11 görevi "tabu"lulu
nu korurlten, Cumhuriyet Seoatosu baş
kanlılı AP'den CHP'nin eline geçti. 

Senato'daki sandalye sayısını ara se
çimlerle 7e'e çıkaran CHP, han.. içinde 
tartışmalı geçen iki oturumdan sonra Se
nato Başkanlılını aldı. 

Anayua ve yüksek mahkeme kararla
nru hiçbir zaman ciddiye almayan AP'li
ler Senato'da "yasalar-iç tüzük çijtneni
yor" yaygarasıyl .. içtüzülü bir kez daha 
çalıştırmamaya ulraştdar. Ancak başa
nlı olamadılar. AP'liler Senat.o aritme
tilinin deli�mesi, güç dengesinin AP 
aleyhine bozulmasına karşın "Senat.o 
Safkanının iki yıllık süresi dolmadı" ge
rekçesiyle ortaya çıktılar. Ancak Sım 
Atalay, yerinde bir seçimle Senato Baş
karu olurken, CHP örgütünün, parti için
deki kontenjan olgUluna tepkisi de açı
,a çıknu, oluyordu. Muhittin Taylan ve 
Mub8n Satur b öylece liste dişı kalıyor
du. Oçüncü turdaki salt çotunluk1a ya
pılan oylamıada 107 oyu Atalay alırken, 
6 oy da boş çıktı. Aday olmayan Satuc' 
a ile ilk iki turda sadece birer oy kulla
nıldı. 

MSP'NIN KINI 

Hükümeti kunna görevi almasayla 
birlikte hafta b84ından itibaren AP ve 
MHP dl4lndaki parti liderleriyle dizi 
löriifZ1\elere başlayan Ecevit OP'nin bir, 
COP'nin üç bqlmllZların da dört oyunu 
",imdilik" kendi yanma aldıktan sonra 
aal hedefini AP'nin tabanına ve MSP'ye 
yöneltti. 

nk gün "sorumluluiunun bilincinde 
13 inan çıkacaaını umuyorum" sloga
nıyla i� girişen CHP lideri "ben miUet
veklUerinin parti üyeliklerine delil kişi
sel sorumluluk duygulanna güvenerek 
hükUmet kunnayı dü,ünüyorwn" diye
rek AP'nin parlamentodaki tabanına 
teslendi. CHP'lller bu konuda özellikle 
Do'u ve Güneydolu'lu miUetvekillerine 
kur yaparken, bu itin ıerçekte MSP'siz 
oldukça zor olabileceli hesabını da .aklı 
tutarak bu kapıyı aralık bırakıyorlardı. 

YerleRe alınan bu kapının, sermaye
nin MSP içindeki iyi adamı ve Shell 
yöneticilerinden Korkut Özal aracıllAJY
la kapatıımamuma özen ıösterilirken, 
Özal ile bazı CHP'Ulerin görii4tüRü de 
belirtildi. Bir loaım CHP'lilerin ıörü,tü
'Ü özal'ın gerçekte "kabul edilebilir 
ko,uUar" ileri sÜldüRü söylenirhn 
EyüboRlu'nun bunları reddetURi de 
iddialar araanda yer aldı. 

Koç, Sancer ve bir kııım çevrelerin 
",imdilik" MSP'yi istemedikleri belirti
lirken, CHP'lilerin büyük bir kıımU\ın 

dÜfüncesinin ortaya çıkan aritmetik 
ko,uUu kar,ısında MSP Ile koali.yonun 

Lek çözüm oldulu şeklmde ıoıyıutlanı
yor. 

HükUmeti kurma görev;ni Ecev;t'e 
veren Cumhurbaşkanı Korutürk; kendi
sine gönderdiRi mektupta "yurdumuzun 
erken seçimleri gerektirmiş olan iç ve 
dıli atır sorunlarına çözüm yolları 
bulacak, Atatürk ilkelerini ve Anayasa
mızda tanımlanan esasları titizlikle ko
ruyarak memleketimizin muhtaç bulun
dulu huzuru ve kardeşlik havasını milli 
birlik ve beraberlili her türlü part.icilik 
anlayışı üstünde bir görüşle &aglayacak 
bir hükümet kunnak için çaba göste
recelinize inanmaktayım" derken, Eee
v;t Cuma akşamı Mecliste Erbakan'la 
yaptllı 2.5 saaUik görüşmeden eli boş 
çıkh. Erbakan, Eeev;t'in MSP'ye "
hükümet dışında, meclis içinde" işbirlijti 
teklifini, ardından da ''Peki CHP - MSP 
koalisyonu?" önerilerini "ilk turda" 
reddederek ilk "hav8-Slnl" atmış oldu. 
MSP Genel Başkanı örgütün de baskıs.ıy
la, gerçekte kendisini parçalarnayı hedef 
alan ve seçim kampanyası boyunca 
MSP'ye küfreden AP ile hükümet 
olmaktaosa bir bakıma "CHP 'yi tercih" 
durumunda kalmakla birlikte, Eeev;t'in 
ilk harekatında bir CHP azınlık hükü· 
meti karannda oldu�u düşüncesini bile
rek, bu işbirlilini reddetmek durumun
da kalmış ıöründü. Oysa MSP merkez 
yönetimi CHP ile koalisyona hazır görü
nüyor. 

Seçimlerden hemen sonra "AP ve 
CHP burnu sürtünceye dek MSP ile 
koalisyona gelmesin" derken, CHp'nin 
"ola ki" transrer pazarlarıyla ya da şu 
veya bu şekilde azınlık bükimeti kurma
sı "inadı" karşısında sonradan gevşemiş, 
bu gevşeme giderek "hükümet dışı 
kalma" telaşına dönüşmüştür. Bu kuşku 
Siret konferansının bitiminde Istanbul' 
da yaptılı basın toplaotiSında Erbakan' 
ın aRzından şöyle dile getirilmiştir: 

"CHP Genel Başkanı hükümet ku
rarken MSP ile de görüşmek durumun
dadır. Bizimle görüşmemesi demokrasi 
kurallanna aykırı bir durum an:eder." 

CHP, ilk etapta MSP'den kaçarak 
kendi durumunu bir ölçüde zorlaştırır
ken, MSP lideri, Ecevit'le yaptıjtı gö
rüşmeden sonra AP'ye bindirmeyi de 
ihmal etmedi: "Daha dün MSP'ye oy 
verenler CHP'ye ve sola oy vermiş 
sayılırlar" diyen Demirel bugün bize ilti
fat1ar edip, milliyetçi partiler toplulu
Runa MSP'yi kendi kendine üye yapıyor. 
Biz neyi ciddiye aJacalınuzı biliriz" 
derken, bir yandan da "MSP ana muha
lefet partisi olarak da görev yapabilir" 
şeklinde konuşarak Ecev;t'e karşı blö-

YA VUZ: KAÇıNCı KURBAm 

rıinü yapıyordu. 

DEMIREL VE CEPHESI 

Koalisyon ve tranafer pazarlıklan 
sürdürülürken, yasal olarak ortadan 
kalkan ancak fiilen görevde bulunan 
Demirel yönetimindeki Türkeş'li MC 
iktidarı giderayak faşist saldırıları yo
lunlaştırıyor, kan dökme ve cinayet. 
görevini eksiksiz sürdürüyor. 

Geçen harta yıllardır raşist partinin 
militanlarının işgali altında tutulan 
Erzurum Atatürk Üniversit.esi Fen Fa
kültesi ölretim üyelerinden Doç. Orhan 
Yavuz üniversite kampusu içindeki 
lojmanından çıktıktan sonra üniversite 
içinde iki faşist militan tarafından e ye
rinden bıçaklanarak öldürüldü. 

Bir daha iktidara gelemeyecejti kuş
kusuyla halen iktidarı elinde tutan MC'
nin güdümüodeki komandolann cinayet
leri üniversite ölretim üyelerine yaygın-

I .. tuması yurdun dört bir yanında 
tepkilerle kan;ılarurken �eçici bLfbakan 
sICatiY18ôiiYfa--ıJiiıi «örü,lmni açıkıa
yan Demirel her zamanki rabatlı'ı ile 
şunlan söylüyor: 

.. Vahşet. ve elem verici bu çe,it 
hadiseler hepimizi eleme gukediyor. 
Yapanın yanında kalmaz." 

Oç ylldır MC'nin başa Demirel'in 
bajnnda beslenen faşistlerin yaptıkları 
hep yanlarına kaJdı. Ama bütün bunlann 
hesabı mutlaka sorulacak. 

Olkeyi kan göllerine bojtarak idare 
edenlerden, işçi sınıfına ve emekçi halka 
sav34 ilan edenlerden mutlak hesap 
sorulacak. Bundan kimsenin kuşkusu 
olmasın. 

ODTO'yü öAret.im yapılamaz hale 
sokan, faşistleştiren, sonra da yerine 
kafa dengi Temel Çakaloz'u bırakarak 
yurtdışına kaçma denemeleri yapan 
Hasan Tan'dan ve akıı hocalarından da, 
hiç kuşkusuz. 

DEMİREL ÜZERİNDE 
YENİ 

OPERASYONLAR MI? 
Türkiye işçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, seçim akşamı televiz

yondan yayınlanan seçim sonrası gelişmeteriyle ilgili demecinde iki noktanın 
altını çizdi. Bunlardan birisi, seçimlerde hiç bir partinin tek başına hükümet 
kuracak bir çoğunluğu elde edemiyeceği oldu. Seçim sonuçları bu tahmini 
doğruladı. ikinci olarak, büyük sermayenin bir CHP-AP koalisyonunda i5l'ar 
ettiğine dikkati çekti. Buna engel olarak Demirel'in AP GenelBaşkanı olması
nı gösterdi. Seçimlerde AP'nin gerilemesi halinde bu engelin de ortadan kalb
cağını söyledi. Seçimlerden AP milletvekili sayısını artırarak çıktl_ Ancak � 

çim sonrasının gelişmeleri büyük sermayenin Demirel'den kurtulmak için bazı 
denemeler içine girdiği izlenimini veriyor. 

Sermayenin büyük tira;lı basınından AP yanlısı Tercüman Gazetesi'nin 
11 Haziran tarihli sayısında Nazlı Ilıcak şunları yazdı:"Seçmenlerin yüzdeSS'i 
sola ülkeyi tesJim etmemek istemiş ve bunu oylarıyla da belli etmiştir_ Peki, 
merkez-sağ kanattaki partilerin liderleri, solun iktidar olmaması için ne gibi 
uzlaştırıcı ve yapıcı bir faaliyet göstermişlerdir? 1975'lerde, Milliyetçi Cephe 
Hükümeti kurulduğu zaman söz edilen seçim ittifakı gerçekleşmiş midir? S 
Haziran'dan önce, MHP·AP işbirliği söylentileri bir sonuca bağlanmış mıdır? 
Sağ oyları, şahsi çekişmeleri yüzünden bir noktaya kanalize edemeyen liderler 
mesul mudur, değil midir?" 

Tercüman'ın, DemireJ'i suçlayan bu çıkışını, Son Havadis Gazetesi gör· 
mekte gecikmedi. Demirel'in yakını Abdullah Ur.az, Nazlı Ilıcak'ı haklı buldu
ğunu pek gizlemeden savunmaya geçti. "Erken Değil Mi?" başlıklı yazısında 
Tercüman'dan alıntılar yaptıktan sonra Tercüman'a hak verdi: "Bu fikirlerin 
içinde eğriler ve doğrular var. Münakaşa edilecek hususlar var. Sebepleri bu 
kadar mı? Başta seçmen kütük ve kartlarını emniyet altına alacak tedbirlerin 
getirilmemesi olmak üzere elbet daha başka eklenecek hususlar var. Bunların 
muhakkak tartışılması ve araştırılmasi lazım. Ap'nin ilk seçimde tek başına 
iktidar veya birinci parti olması için bu şarttır. Buna göre, yenilemeye ve d� 
zenlemeye gitmek lazımdır_" Abdullah Uraz bunları yazdıktan sonra "bu tar· 
tışma ve araştırmayı bugün yapmak faydalı mıdır?" diye sorarak "yenilerneyi 
ve düzenlemeyi" erteleme gerektiğini .savunuyor. 

Demirel ise büyük birhırçinlik içinde görülüyor. Güvenoyu alabilecek.Ye
ya alması muhtemel bir azınlık hükümeti kurulmasını önlemek için çırpınıp du 
ruyor. Feyzioğlu'nun si.i'ekli olarak bir CHP-AP uzlaşmasından söz etmesi de 
Demirel'in hırçınlığını art .. ıyor. CHP'nin bir azınlık hükümeti kurması halinde 
AP içinde Demirel ile ilgili hesapların sonuçlandırılabileceği düşünülüyor_ Se· 
çim sor..-ası konuşmaları ile Feyzioğlu, AP için bir "lider" aranması halinde 
birçok çevrenin tercih edeceği bir lider olacağını gösteriyor. 

12 Mart döneminde Balyozcu Nihat Erim, Demirel'in hesabının görül
mesi için Adalet Partisi'ne çağrıda bulundu. Gerçekleşmedi. Şimdi büyük ser
mayenin böyle bir hazırlığı olduğu belli. Başarıya ulaşır mı, ulaşmaz mı? Tah
min yapmak zor. Fakat bir azınlık hükUmelinden sonra büyük sermayenin he-, 
.sap defterinde bir CHP-AP hükümeti olduğu apaçık ortada_ Bunun için Demi
re!'in etrafında bir kampanya başlatılmış durumda. Eğer Demirel bu kampan
yada" da kurtulursa her halde büyük sermayenin tercih listesindeki baş köşe· 
ye yeniden ota.ur. 
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BiLGiSilLiK Mi, SORUMSUlLUK MU, 

YOKSA KöTü liYET Mi? 
MUSTAFA ADA 

1977 SEÇIM SONUÇLARI

NIN DEGERLENDIRIlME

SINE lUŞKIN BIRKAÇ YA

ZıDAN BAZI BÖLüMLER 

AKTARıYOR VE SORUYO

RUZ: 

ili 
(MV. SAYıSı) 

ANKARA 
(29) 

CHP 
MV. 

16 

CHP + TIp 
OYU 

464.053 
+ TBP 
470.884 

"TIp ve TBP aldıkkm çok zayı' oy 
yüzdesiyle CHP'nin önemli sondalye 
kaybImJ yol açmışlardır ... ızmir ue Kars' 
taki çok düşük TIP oylarının da CHP'ye 
iki millet'Ilekili kaybettirdili düşünülebi· 
lir ... Bu partilere uerilen oylar CHP'ye . 
gidebilir ue CHP en az 220 sandalye ka
zonabilirdi. " (Aslan Başer Kafaoğlu, Va
tan Gazetes� 10 Haziran 1977) 

"TIP';n ue TBrnin yanlış, duygusal 
bir haua içindeseçimleregirmeleri, CHP' 
ye karşı souaşım uermeleri CHP 'ye en 
azından sekiz·on sondolyeye mal olmuş
tur ... 014n oldu işte ... Türkiye'nin, Türk 
halkımn yazgısı bir kez daha MC'ci par
tilerin. politikacı/ann eline, hucalına 
düşmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. " 
(Oktay Akba� Cumhuriyet Gazetesi, I O 
Haziran 1 9 77) 

CHP'nin Bir Fazla Diğer MV . . Çıkaran Panilerin Çıkardıkları Sonuncu 
Mv. Çıkarması Mv. için D'Hondt Sayısı 
Durumunda (üstte,Partinin Oyu) 

AP MHP MSP CGP 

+ 17 = 27.297 277.120 77.178 55.283 
+ 10 + 2  + 1 

+ 1 7  = 27.699 27.712 38.589 55.283 

SONUÇ 

(TIp ve TBP oyları ile) 
M.V. Sayısı mmıyor 

------------------ ---------------------------------------------------------

iSTANBUL 
(44) 

ıZMIR 
(19) 

BURSA 
( 1 1 )  

KARS 
(8) 

KAYSERI 
(8) 

27 

1 1  

4 

891.500 
+ TBP 
913.074 

385.175 
+ TBP 
387.467 

1 59.640 
TBP 
Girmedi 

1 1 1 .776 
TBP 
Girmedi 

76.742 
+ TBP 
77.611 

+ 28 = 31 .839 

+ 28 = 32.609 

+ 12 = 32.097 

+ 12 = 32.288 

"" 5 = 31 .928 

+ 6 = 1 8.629 

+ 4 =  19185 

+ 4  = 19.402 

432.981 
+ 1 3 
33.306 

288.406 
+ 8  
36.050 

222.732 
+ 7  
31.818 

38.858 
+ 2  
19.429 

77.21 1 
+ 3  
25.737 

41 .079 
+ 1  
41 .079 

32.051 
+ 1 
32.051 

1 00.582 
+ 3  
33.527 

21 .350 
+ 1  
21 .350 

(TIp ve TBP oyları ile) 
M.V. Sayısı Artmıyor 

(TIp ve TBP oyları ile) 
M.V. sayısı anmıyor 

M.V. sayısı ( 1 )  artıyor 

MV. Sayısı.mmıyor 

31 .841 (TiP ve TSP oyları ile) 
-.;- 1  M.V. sayısı artmıyar 
31 .841 ----------------------------------------------------._------------

TUNCELI (2) MV. sayısı artamaz. ----------------------------------------------------------------------- ----

MUGLA 
(4) 

73.596 
+ TSP 
75.61 1 

+ 3 = 24.532 

+ 3 = 25.203 

86.668 
+ 2  
43.334 

(TiP ve TBP oyları ile) 
M.V. Sayısı Artmıyor. 

---------------------------------------------------------------------------
DIYARBAKıR 

(7) 

AD"'NA 
(14) 

KOCAELI 
(5) 

AMASYA 
(4) 

HATAY 
(8) 

SAMSUN 
(10) 

MANISA 
(10) 

67.647 
TBP 
Girmedi 

203.364 
+ TBP 
205.880 

82. 7 1 1  
+ TBP 

83.248 

57.985 
+ TSP 
58.928 

1 49.662 
+ TBP 
1 50.840 

1 33.863 
+ TBP 
1 35.020 

143.151 
TBP 
Girmedi 
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+ 4 = 1 6 91 1  

+ 8 = 25.420 

+ 8 = 25.735 

+ 4 = 20.677 

+ 4 = 20.812 

+ 3 = 19328 

+ 3 = 1 9.642 

48.814 
+ 2  
24.407 

33.190 
+ 1  
33.190 

137.488 48.258 27.694 
+ 5  + 1  + 1 
27.497 48.258 27.694 

75.193 
+ 2  

37.596 

48.022 
+ 2  
24.01 1 

+ 6 = 24.943 . 77.366 
+ 3  

+ 6 = 25.140 25.788 

+ 6 = 22.310 

+ 6 = 22503 

+ 5 = 28.630 

142.946 
+ 5  
28.589 

1 76.548 
+ 6  
29.424 

(TIp ve TBP oyları ile) 
M.V. Sayısı artmıyor. 

(Tip ve TBP oyları ile) 
M.V. Sayısı Artmıyar. 

(TIp ve TBP oyları ile) 
M. V. Sayısı Anmıyor. 

·(Tlp ve TBP oyları ile) 
M.V. sayısı artmıyor. 

(TIp ve TBP oyları ile) 
M.V. Sayısı Artmıyor 

(Tip ve TBP oyları ile) 
M.V. Sayısı Artmıyor. 

(TIP oyları ilc) 
M.V. Sayısı Artmıyor 

"BP ue TIP'e gelince: Son seçimlerde 
CHP'ne en az 10-12 milletvı&kili kaYMt
tiren bu küçiik portilerin AP + MHP fa
şizmi karşısında CHP 'ne ue dolayuuyu 
-günümiiz koşullannda- Türkiye 'ye yaır 
tıkları kötiiliik bence büyük olmuştur. " 
(HıIzı Veldet Velidedeoğlu.. Cumhuriyet 
Gazetesi, 12 Haziran 1977) 

5 Haziran'da seçim yapdmışlu. Yük· 
sek Seçim Kurulu, TRT aradıl. ile, an
cak itirazlann olumlu bulunması koşulu 
ile del:işebilecek geçici kesin sonuçlan 8 
Haziran'da açıklamıştır. Yukarıda adJan 
geçen kişiler ise. 10-12 Hazimn'da CHP 
milletvekili sayısındaki kayıplar konu
sunda 7 ile 12 arasında delişen tahmin
lerden ve de hili "düşünülebilir" kayıp
lardan sözetmektedirler. 

Gerçek ise şudur; Türkiye Işçi Parti
sine verilen ayların, bir an için beylerin 
arzularına ödün vererek, tüıri.i ile CIIP' 
ye verilmiini varsaydlA"lmlZda CHP mil
letvekili sayısı sadece bir artar. TIP seçi
me katıldılı illerde TBP'nin oylanmn da 
bittikte ele alınması bu sonucu deliştir
memektedir. TBP'nin seçime katıldall 
di�er illerde de CHP' nin sandalye kaybı 
sözkonusu delildir. 

Gerçek bu iken halkın yanılWmM. 
nedendir? İşçi sırurının siyasal örgütü ni .. 
teliğinde olan bir parti genel seçm.a.. 
neden katillI, neden katdmahdır ... buııar 
anlatılmıştır ... Gerçek kurtuluşu sosya. 
liımde dejU de sosyal demokraside gö
renler anlatılanlan anlamamışlardır, an· 
lamak da işlerine gelmez. .. Ancak seçim 
sisteminin sayısal ve oldukça basit bir 
çözümlemesine dayalı sandalye d..,tm 
işlemini hesaplamayan, hesaplayamayan 
ya da seçim sonrasının bulanık sullnndı 
balık avlama sevdaSIna düşerek haUı:ı al· 
datma ve yanıltma yolunu seçenler bil· 
melidirler ki, kendileri sosyal demokrasi 
bilinç düzeyinin de gerisinde bir yerde
dirler. 

Bu kişiler ve benzerleri, seçim önce
sinde de, savunduklan siyasal partinin 
en az 230 milletvekili çıkaracaRını sö· 
züm ona "bilimsel çalışmalan" ile sapt. 
mışlar ve öncelikle CHF'yi yandlnuşlar
dır. Gerçekleri saptırarak seçim öncesi 
tahminlerindeki hatalannı kısmen kapa· 
mak gibi küçük ve kişisel bir oyun içine 
yuvarlanmışlarsa, kendilerini uyaıalım. 
Bu hem zavallı, hem de oyunculan için 
tehlikeli olan bir oyundur. 

ıYandaki çizelgede TIP'in seçime 
katıldığı 15 ilde seçim sonuçlannın mil
letvekili sayısına dönüştürülmesinde kul· 
lanılacak yöntem ve bulgular verümekte
dir. Milletvekili sıyı1arına bölünme sonu· 
cu elde edilen d'Hondt sayılan arasmda· 
ki farklan kullanarak, "şu kadar .oy yü
zünden sandalye yiUrilmlştir" diyenlere, 
söz konusu farkların, partilerin aldıklan 
oy toplamının milletvekili sayısını belir· 
leyen bölümlerine geçilmeden ilk düzey 
büyüklüklerine göre saptanması gerekti
ğini ve herşeyden önce kalemlerini bir 
kenara bırakıp birkaç gün için basit arit· 
metik ve seçim sistemi delerlenelirme 
yöntemlerini öğrenmeye yönelmelerini, 
gazete köşelerine sahip olmanın kendile
rine toplumsal bir sorumluluk yükledili
ni ve halkı yanlılmaya da hiç haklan ol· 
madığım hatırlatır ve yazının başlıtında
ki sonımuzu yineıcriz. 



BURSA ıŞÇiLERI, DISK UST YONETIMININ 

MUTEMET ADAMLARıNı SENDIKADAN KOVDULAR 
• 

MADEN�Ş BUR�A MERKEZINDeKI 
TARTI ŞMALAR SıRASıNDA, MA· 
DEN-Iş GENEL BAŞKANVEKILI 
CENGIZ TURAN, 16 EYLüL 'DE Iş. 
TEN ATıLAN, DISK'IN EGITIM ATEL· 
YESINDE ÇAlıŞıRKEN 10 PARMA: 
GINI KAYBEDEN Işçi NECMETTIN 
ORTANCAoGLU'NA şöYLE BAGı
RIYOR: "ALLAH BELANI VERMIş, 
IYI OLMUş" 

IşçiLERIN TEPKISI üZERINE KOS
KOCA DISK'IN BURSA BöLGE TEM
SILCISI ESKI TÜTED'CI KEMALDAY· 
SAL AGLAMAYA BAŞLIYOR VE 
SENDIKASINA KüFREDIYOR: 'DlsK' 
IN ___ ._ GELSINLER BURASINI Dü-
ZELTSINLER, BEN GIDIYORUM ,; 

16 EYLüL DIRENIşINDE I ŞTEN 
ATıLANLARDAN RAMAZAN ADIL
oGLU, MADEN�Ş GENEL BAŞKAN· 
VEKILI CENGIZ TURAN'A T(),ı 
i ŞÇILERIN DE KATILDıGı BIR TOP
LANTı YAPıLMASıNı ÖNERIYOR. 
TURAN 'IN CEVABı ŞÖYLE OLUYOR: 
''SUS ULAN, ÇAKALLlK YAPMA. 
BUNA ANCAK BIZ KARAR VERIRIZ. 
KARAR VERIRKEN DE IşçiLERE 
DANIŞMAYIZ. UYANıKLIK EDIYOR
SUNUZ AMA YARIN SIZLERLE HE
SAPLAŞACAGıZ_ " 

• 
önce CHP iktidarının sarhoşluRunu, 

kısa blr süre ıonra dı yeni MC tehlikesi
nın yılgmlıjlını yaşayanlar, ''DGM'yı e
zen" lşçUere övgU düzenler, işçi smlCı 
için atıtlar yakanlar, Türldye'nin "ile
rici" yazarları, "demokratları" Buna'da 
neler olup blttlRlnI biliyorlar mı? BII
memelen dotal olablUr. Merak ediyorlar 
mı? ötrendilderi zaman ne diyecekler? 
Kime hak verecelder? " neri bır demok
ratik düzenlte namussuzluk yarıtı ne 
ulBfmak isteyen üç kaııtçıları bır kaç 
söz söylemeye diDeri varacak. mı? 

BURSA'DA SENDIKAL 
MÜCADELEDE BAZl ıSIMLER 

Kl,lIeri Iyi tanımak Kerek. Bır Fehmi 
qıklar var_ DISK'e katılmadan önce 
ça#daş Metal-Iı'te kll.Bursa'da lşçüeri, 
M'den.l, saflarında örgüUemeye Çalı
,anların öldürülmelerini teşvik ediyordu. 
Şöyle diyordu: DISK 1 örgüııerneye Çalı
şanları vurun, bir maq ailenizeı bir 
maaş da ceza evlne göndereceeım. 

Bııgiin Işıklar DISK'te. DISK adına 
SSCB'ne IIldlyor_ Sosyali.mden. "ileri 
demokratik düzen" den ba.hsediyor. 

Bir Cengiz Turan YU. Sellm Mahmut· 
oRlu'ndan önce, DISK'i örgOtlemek üze
re Buna'ya Kelmlştı. Işıklar Ilibi delildI_ 
Ama. beceriksizdl, korkutı. ör&iltleme 
çalışmalarındald başarısızlıAı üzerine 
söylediRI sözleri bazı Buna'h Işçiler bu
gün de hatırlarlar: "Devrim olmadan 
Bursa'da Miden-I, örgütlenemez". Son
ra, Buna'dan kaçtı gitti. Buna'da. ve 
Türkiye'de devrim olmadı. Ama Maden
ı, örgütLendlo Turan'dın soora örgütle
meye gelen Sellm Mahmut.ollu taratın
dan örgütlendi. 

ONUR KURULUNA • • •  

Bugün Cenlll. Turan, en hızh DISK'çl. 
Mıden-Iş'in üst yönetim kademelerinde. 
DISK üst yönetimi tarafmdan en çok tu
tulan sendikacılar arasında. 

Bir de Sıtkı Coşkun ve Kemal Daysal 
YU. DISK üst yönetimi tualından Bursa 
bölgesinin ve Maden-ış 'in en sorumlu 
kademelerine getirildBer. Daysal'a işçi
ler "Karataş" adını verdiler. Bugün Day
sal, işçilerin kendisine duyduklan tepki· 
nin karşısında atlayarak ve örgütüne, 
Maden-Iş'e külrederek boşalablliyor. Za
vallı adam. Bütün bunlar, Bursa işçileri
nin gözleri önünde oluyor. DıSK'in pres
tiji, DISK adını ııj!ızlaruıdan düşürme
yen maskaralu taratmdan böyle iki pa
ralık ediliyor. 

öRrenci eskisi Sıtkı Coşkun'u ise Bur
sa Işçileri "provoka�r" olarak tarumb
yodaro O bdu. 

OLAYLAR, OLAYLAR_ .. 

Kişiler, bunlar. Bır de olaylar var. Ki
şilerin olaylarla birleşmesi, tam bir bü
tünlük oluşturuyor. 

Eylül diredI ... Bursa Işçileri de ka
tıldılar. Eylül direcişl sonucunda Bursa' 
da da bir çok öncü işçinin Işlerine son 
verildl. Bunlar halen işsiz. Bursa'daki 
son Irade beyanından önce Maden·lş, 
" referandumları kazandıRı takdirde söz
leşmelerde ıtılan Işçilerin yeniden Işe 
a1ınmalannda israr edeceklerinı" söyı� 
dl. Ancak atılan Işçilerin hemen hemen 
tümü, DISK üst yönetiminin çizlllslnl 
beRenmeyen, karıı Çıkan işçiler. Büyük 
bir bölümü de TIP ÜYesl. 

DISK ve Madeo-Iş üst yönetlmleri bu 
noktadı geriye dönüş ihtiyıcı duydular. 
Ablan işçilerin yeniden işe alınmaları, 
işlerine hiç ml hiç getmiyordu. Bunun 
Için çeşitli yöntemler düşündüler. Düşü
nillenler arasında, bu öncü işçilerle di
Rerleri arasına nlfak sokmak ve nlhayet 
atılan lşçüerl DISK 'ten de Ihraç etmek 
vardı. Bu plan adım ıdım uygulamaya 
kondu. 

Şöyle başladı: Mayıs ayında ırade be
yanı sırasuıda Bursa'ya ıstanbul'dan 4 
"görevll" geldi. Bursa'da Maden.lş'l 
"öıııütlemeye"(!) geldiklerini söylediler. 
Ne örgütlenecektl kı? Işçi zıten örgüUü 
idi ve oyunu kullanmıştı. Bu kişilerin ni· 
yeti daha sonradan ortaya çıktı. Bursa' 
da Işçi kitlesini 16 Eylül direnişinde Iş· 
ten atılan işçilerin aleyhine çevlrmeye 
çaluJacaklardl. SÖZleşme öncesinde, işçi
lerin birilRini bozarak "ahlanların geri 
alınması" talebinin hasıraltı edilmesine 
çalışacaklardı. 

Daha sonra MESS grevi başlıyor. 
MESS grevi ile birlikte kemerleri sıkrna 
politikası da başhyor_ 16 Eylül direni
şinde işten çıkaruan Bursa'Lı işçilerin 
paralarının ödenmeyeceRi, dieer ödeme
lerin 45 günde bir yapılacatı açıklanıyor. 
O zaman işçilerin kalasına Bursa'nın 
lüks bir otelinde kalan 4 "örgütçü" takı· 
Lıyor. Madem kemerLer Slkılacak� bunlar 
daha mütevazi yerlerde kalsalar olmaz 
mı'? 

"örgütçü"lerin nitelikleri ve dlRer 
meseleler, ''Karataş'' Daysal'a işçiler ta
rafından münasip bir uslupla anlatılıyor. 
Daysal, sinirleniyor. önce işçilerin 
" kendisini dövdükleri" 1 sendi kanın 
" camlarını kudıklan" gibi yalanlara baş
vuruyor. Daysal'ın yalanJarı yüzüne YU
Munca da boşalıyor. Gözyışlarına kü
fürler kanşıyor. Daysal'ın teveran cümle
leri "böyle örgütün .... " diye başlayıp sü
rüyor. 

Daysal yatışhktan sonra genel merke
zini, Maden-Iş üst yönetimini "bilgilen
dlrmeyi" ihmal etmiyor. Maden·lş üst 
yönetimi de Daysal'ın verdi�i bilgiler IşI
lında karara varıyor. 

IKINCI ADıM: KORKAK TURAN 
TAKVIYELI GELIYOR 

Alınan kMan açıklamak üzere da.ha 
önce Buna'dın kaçan Maden-Iş genel 
başkanYOkiU Cengj. Turan Buna'ya i-U· 

AYDEMIR, DISK'IN GAZABıNA UGRADI 

yor. Turan, 16 Eylül'de işten atllanlarla 
topLantı yapacatıru söylüyor. Toplantı 
15 Haziran günü yapılacaktır. 

TU'ran', yanına' "Karataş" Daysal ve 
Sıtkı Coşkun'u da alıp geliyor. Ama bu 
halleri ile işçilerin karşısına çıkmaktan 
korkmakLadırlar. Kısa bir süre sonra İs· 
tanbul'dan !.ak';ye olarak 3G-40 kişi da
ha geliyor. Turan ve şürekası toplantının 
"bunlarla birlikte yapılmasını" istemek· 
tedirler. Bursa işçileri, İstanbul'dan ge
lenleri başka bir bölüme alıp, Cengiz Tu
ran'ı toplantıya davet ediyor. Turan ise 
"lstanbul'dan gelenler yanımda olmadan 
Bursa işçileriyle toplanmam" diye dire

.tlyor. 

ıstanbul'dan getirilenler de, işin için
de ne oldutunu bibneyen işçilerdir. 
Bursa işçileri Gnıt kardeşleri ile tartı,ı
yorlar. lstanbul'dan gelenlerin olup bi
tenlerden haberi yoktur. Kimi "san 

sendikaya k.m;ı örgütlenrnek için" Bur
sa 'yı getirildUderine inanmaktadıı. Bir 
başkası Ise, "seminer YU diye bizi getir
diler" diyor. 

Cenlll. Turan, pdenyarak, daha dot
rusu kaçarayak Mıden-ış �t yönetimi
nin aldılı karan da btrakmı.ttlr. Bu kara
rı göre ualannda temıildler, 16 Eyili' 
de " ten atılan bqtemsilcller de olmak 
ilzere 9 Işçi lideri kesin ihraç llleml lle 
sendika onur kuruluna veıilmifleıdir. 
DISK üst yönothnl, i,ten atılan .. ''bela'' 
olarak nitelenen işçUerden kurtulma yo
lunu, Cengiz Turuı 'ın etiyle bu ",kılde 
teblil ediyor BUI'SI işçilerine. 

Turan'ın kararı blJ'8kJp kaçmUlndan 
sonra işçiler Daysal ve Coşkun 'u toplan
tı için zorluyorlar. Bunlar da yanaşlIJI
yorlar toplantıYL Sonra., Sıtkı Coşkun 
bugünlerde pek revaçta OLan bır provo
kasyon yöntemini deniyor. ı,çUeıi böle
bilmek ıçın şunlon SÖYlilYor. " Gldln 
derdlnizl Türkiye Işçi Partlsi'ne anIabn_" 
Sınki, tepki gösterenler TİP'nler yalnız
ClL Ancak Coşkun'un bu !.aktlll sökmü
yor_ CHP'li lşçüer CHP Idmllk kartlormı 
Çıbrarak Co,kun'un i.iıedne yürüyorlar. 
Klosik "CHP-"J'IP" oyununu sölrtiln>ml
yor Sıtkı Coşkun. 

Işçilerin ötkesi utmalrtadır_ Cofkun 
ye Day •• 1'1 M:ıden-Iş binuını terltetm. 
ye çllmyorlar. AçıkçUl kovuyorlar. 
Dıysal ve Co,kun binayı telkederken i,
çüer arkalarından fÖyl. baylDnyıırlar: 

"Gelin, salonu da biz tutalım, 7000 Bur
$i işçisinin önünde teker teker hesapları
nllZl oltayı dökeıım" 

HESAP SORULACAK 

Buna Işçileri bütün bu olanların hesa
bını SOlıcaklar. 

Patronların ıttIIı işçileri blr de .ndl
kadan ıtmaya çalışanlardan, I,çllerin 
yevmiyelerinden kesllen parfllerlı gaze.. 
tedlik oynayıp baıaea lll_lerden, ıs
tanbul'dan KeUrllen Işçileri Buna I,çlle
rine düşman etmeye çallfanlardan, sen
dika paralarUH olmadık yerlere peşket 
çekenlerden hesap sorsculu. 

Bursa işçileri bu hesaplan sormakta 
kararlılu. Bır de önce patronlar, sonra 
da DISK üst yönetimi tarafından açlıAa 
mahkum edilmek Isteoen arkad"lanna 
her türlü dayanışmayı göstermek Için 
kararlılar. 
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7 YIL SONRA i 
"BU EYLEM AYNI ZAMANDA, VARllGINDAN, GÜCÜNDEN, TOPLUMSAL ÖNcüLOGÜN DEN BAZI ÇEVRELERCE KUŞ

KU DUYULAN -HATTA INKAR EDILEN- ıŞÇı sıNıFıNıN VARLIGINI DA, NITELIKLERINI DE AÇIK VE KESIN GÖZLER 
ÖNÜNE SERMIŞTIR. BU EYLEM ıŞÇı sıNıFıNıN SADECE EKONOMIK MÜCADELE GÜCÜNÜ DEGIL, POLITIK BILINÇLEN
MESINI DE GöSTERİYORDU. ıŞÇILER, BELIRLI SOMUT ÇıKARLARı ıÇiN TEK TEK IŞVERENLERIN VEYA IŞVERENLER 
TOPLULUGUNUN KARŞıSıNA DIKlLMIYOR, BURJUVAZININ IKTIDARıNA KARŞI,  BU IKTIDARıN POLITIK BIR FIILIN
DEN ÖTÜRÜ DlRENIYORDU . lIUNUNLA BERABER BU BILINÇ TAM BIR SOSYALIST BILINÇ DEGILDI. ıŞÇILERIN HARE
KETI IKTIDARA KARŞıYDI AMA IKTIDARı ALMAYA YÖNELIK DEGILDI. BUNDA ŞAŞıLACAK BIR ŞEY YOKTU . ıŞÇı sı
NıFıNıN SENDIKAL HAREKETI VE MÜCADELESI NE DENLI SIYASALLAŞSA, ıŞÇı sıNıFıNıN BAGIMSIZ POLITIK HARE
KETININ VE BU HAREKETIN öRGOTLEYICISI VE ÖNCÜSÜ PARTISININ YERİNı ALAMAZ." (BEHICE BORAN 15-16 HAZI
RAN ıŞÇı SıNıFı EYLEMI, ÇARK BAŞAK, SAYı: 9) 

LS-16 Hazir.ı" büyük işçi direnişinin Ülerinden 
7 yıl geçti. 

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin, aradan g� 
çe" bu 7 yıl içinde yaşad'll ımıı olaylar üzerinde, Tii'
kive'de sınıf mücadelesinin son 7 yıllık gelişimi üze
rinde büyük 'te kalıcı etkileri olduğu bir gerçek. Bu
gün, aradan 7 yıl geçtikten SOrr.l, 15-16 Haziran'ın 
bu yanı üzerinde ağırtıkla durmak gerekiyor. 

1 5 - 1 6  HAZIRAN ÖNCESINE 
KISA BIR BAKış 

LS-16 Haziran öncesini kısaca iki açıdan sergile
mek gerekiyor: Objektif ve subjektif veriler açısından. 

Objektif gelişme, Türkiye kapitalizminin, ii'"etici 
güçlerin gelişmesi ile ilgili. Türkiye kapitalizminin, 
özellikle 1960'uo sonra, geri ye çarpık niteliklerine 
karşın hıdı bir gelişme gösterdiği biliniyor. Bunun en 
çarpıcı örnekleri arasında şunlar var: Tirkiye'de 1961 
yılına Udar kurulan anonim şirketlerin toplam sayısı 
279. Bu ... wıılık, yalnato 1961-67 yıllıın ..... ında 
Türkiye'de 233 .nonim ıirlcet kuruluyor. 1968-1970 
arasında, yani üç yılda kurulan anonim şirketlerin sa
yısı ise 700'ü aşıyor. 

TW'kiye kapitaliıminin gelişmesine parala olar.lk 
işçi sınıfınm nicel � nitel gaişimi de hız kuanıyor. 
I$çi sınıfı, sayta gelişmenin yanısıra, hızla s.onomik 
bilince kawşuyor. Politik bilinç işçi sınıfı içinde gi· 
d«ek yaygınla.şıyor. Demokratik ve siyasal talepl« 
için girişilen işçi harelcetlerinin oranı hızla yükseliyor. 
Sendikal hareicete yıllardır postunu seren san sendika· 
cılık çemb«i ciddi bir biçimde zorlanıyor. Büyük öi
çli:te kırılryor. 

Bu iki objektif sürecin bir toplamı var: Tii"kiye 
kapitalizminin geri ve çupık temeller üzerindeki bu 
hlZlı gelişimi, kendi sorunlarının, bunalıJ1lJannın ağır. 
laşmasını, boyutlanmasını da birlikte getirmektedir. 
Geri teknoloji, fabrika ölçeklerinin küçüklüğü, üretim 
kapasitelerinin kullanılamaması ve benzeri nedenlerle 
mal stokları büyüyor; kaynak sorunJ ile birlikte, satıŞ 
sorunu da yeni boyutlar kazanıyordu. Dış ticaret aç� 
ğ ı  artıyor, yurt dışına gönderilen yüzbinlerce işçiye 
rllAmen, işsizliğin önüne geçilmek şöyle dursun, bu 
sorun giderek büyüyordu. 

Özetle, kapitalist dUzenin ayrılmazbir parçası olan 
bunalımlar, Twkiye'nin geri ve çarpık kapitalist düze
ninde, yeni boyutlar, ek sorunlarla birlikte kendini 
gösteriyordu. Yalnızca bu objektif veriler bile, Tii"ki· 
ye burjuvazisini, üc::retlerin demirden bir elle dondu· 
rulduğu, tiin kaynakların eskisine kıyasla daha belir· 
gin bir biçimde büyük tekelci burjuvaziye kanalize 
edilebildiği "yeni bir rejim" aranışı içine itiyordu. 

SOSY ALlST HAREKETIN GELIŞIMI 

Tii"kiye'de özellikle l%O'lardan itibaren yaygın 
bir etkiye kavuşan sosyalist düşli'lce ve örgütlenme de 
aynı dönemde, bütün cbğınık gÖfÜnüniine rağmen, ni· 
telikçe hayli önemli bir arınma ve nedeşme süreci ya· 
�ıyordu. 

l%O'lar başının "romantik" solculuğu, aydınlar 
kulübü görünümü ve eyyamclllAı sosyalizm sayan çeşit
li sapmalar, Türkiye Işçi Partisi içinde yenilgiye uğra· 
tılmış, parti bu uzun ve z.ahmetli arırwna SÜ"eci içeri. 
sinde giderek bilimsel sosyalist temeller üzerine daha 
sağlam bir biçimde oturmuştu. 

Görünüşte, Tirkiye sosyaliımi yine" böliiımüştü". 
Özellikle Tii"kiye Işçi Partisi'nin dışında kalan çeşitli 
sol gruplar arasındaki sürtüşme ve ayrışmalar hızla� 
mıştı. Ancak partinin dışındaki bütün bu grupçuklan 
birleştiren bir önemli ortak nokta vardı: Işçi sınıfına 
inanmamak, işçi sınıfını yok saymak, işçi sınıfının 
Tirkiye'de devrimlere öncülük edecek ölçüde gelişme
diğini iddia etmek ve bütün bunların sonucunda sos
yalist mücadeleyi bu "objektif" verilerden hareketle 
ertelemek. 

Türkiye Işçi Partisi dışındaki bütün akım ve grup· 
çukların ortak paydası, sosyalist mücadelenin ertelen
mesi idi, Bu ertelemenin 1971 öncesindeki gerekçesi 
de "işçi sınıfının nice i ve nitel olarak güçsüzlüğü" idi. 
Yalmzca Türkiye işçi Partisi, Türkiye'nin somut ko· 
şullarından hareketle işçi sımfının nicel olarak geliş
miş bulunduğunu, nitel olarak da ekonomik bilincin 
sınırlarını zorlamaya başladığını sıwnuyordu. 

Savunmaktan da öte, parti hareketinin geçirdiği 
arınma üeci, partinin işçi sınıfı içinde kökleşmesi, 
işçi sınıfı içinden geniş destek bulması yolunda veri· 
len uAraıl1ıır.ı büyük hız kaundırmııtı. Türkiye IIÇi 
Partisi bilimsel sosyalist temellere oturdukça, başta 
DISK üyeleri ve DISK sendikaları olmak Uz«e. işçi sı
nıfı içinde geniş bir dests. ve taban kazanma yoluna 
giriyordu. 

BURJUVAZININ SALDıRıSı 

Sorun bu bütünlük içinde ele .lındıAında, 15·16 
Haziran olayıırıN. yol açan 274·275 sıyılı yasalardaki 
değişikliğin, yalnızca burjuvazinin ekonomik sınıfsal 
talepleri açısından ilerici sendikal hareketin yok edil
mesini hedd aldığını düşümıemek gerekir. 

Elbette ki, DISK ilkel"'; doArultusund. yirütiilen 
ekonomik mücadele, kendi başına patronların şimşek
lerini üzerine çekiyordu. Getirilmek istenen yasa deği· 
şiklikleri, elbette ki ilerici sendikaJ hareketi, DISK'i 
yok ederek durdurmayı amaçlıyordu. Ancak, burjuva· 
zi, söz konusu yasaları ortaya üerken, ilerici sendikal 
harekete indireceAi darbe ile birlikte, işçi sınıfının po. 
litik hareketine indireceği dolayh darbey; de hesapla· 
mıştı. Bir başka deyişle burjuvazi bir yandan Uaet bi· 
lincine sahip ilerici bir örgütlenmenin önüne geçerken, 
diğer yandan da kendisini en çok korkutan bir başka 
tehlikeye karŞı, işçi hareketi ile bilimsel sosyalist ha
reket ar.ı.sındaki bütünleşme tehfikesine karşı, aradaki 
köprüler; atar.ık tedbirini almış olacaktı. 

Burjuvazi, D ISK'te filizlenen ilerici işçi hareketi 
ile, Tw-kiye Işçi Partisi çevresinde giderek gelişen bi� 
Iimsel sosyalist hareketin daha geniş ölçekte bütünleş. 
mesi tehlikesinden korkuyordu. �ndikalar yasasında 
y.pıl.cak değiıiklikı ... le, bir yandan DlsK'i fiilen or· 
tadan kaldırarak işveren sendikacılığını Türk-Iş ar.ıcı· 
Iıll ile egemen kılacak, diğer yandan da bilimsel sos
yalist hareketin en önemli dayanaklarından birini bu· 
damış olacaktı. 

Burjuvazinin saldırısı, bu temellere dayanıyor, bu 
ikili hedefi gözetiyordu. 

ıŞÇiLERIN DIRENIŞI 
VE ALINAN TUTUMLAR 

LS·16 Haziran 1970'te Istaroul � Kocaeli işçile
rinin büyük direnişi başladı. Işçilerin amacı, çeşitli 
kollardan Taksim'e yürüyerek burada bir miti� ger· 

çekleştinnek ve ilgili yasa deiişikliklerini protesto et· 
mekti. 

Olayların gelişimi ve kısa dönemli pratik sonuçlA
rı biliniyor. Bugün aradan 7 yıl geçtikten sonra, d.am 
gerekli ve önemli olan, büyük işçi direnişinin kısa ve 
uzun vadeli politik sonuçlarının incelenmesi. Daha gr
rekli ve daha önemli; çü,*ü, bı.wün Tirkiye sosyalıst 
hreketi etrafında örülmeye çalışılan tecrit çemberini" 
kökenleri, 1970 Haziran olaylarının ortaya çlkarddda· 
rına. dayanıyor. 1970 Haziran olaylarınd,an sonr.ı " işçi 
sınıfının varlığı"nı örtemeyerek ağız değiştiren kiiçllt 
burjuva sosyalizmi, bugün aynı hedef peşinde, ya ... 
sosyalist mücadeleyi erteleme hedefi peşinde başka 
g ... ekçelerte ortaya çıkıyor. B..,I"" gördıilmek için 
önce bir alıntı: 

" lS·16 Haziran egemen sınıflan" poritik hırebt
leri bakımından olduğu kadar, işçi ve emekçilerin p0.
litik hareketi bakımından da önemli net�meler Rj
ladı. Bw-juvazinin bir kesiminin sosyal dl!fl1Olcnsiyi 
bir iktidar alternatifi olar.ı.k kabullenmesine btluda 
bulundu. Işçi SiMının gücünü kiiçiinseyen, onun ön
dertiğine inarmayan kiiçia burjuva sosyalizminin � 
nunu hlZıandııdl. Küçük burjuva sosyilllzmini "ız de
Aiıtirmeye zortıdı." (Çark Bapk, .. yı: 9, 16 Hazhn 
1976) 

15·16 Hıziran olııylıırının, 7 yd ıoın bUaOn d. 
etkinliAini koruyan Yilfll, !lRtlkt. ıeçertllillnl k ...... 
yilfl uzun vadeli y.nı, bu elimi ........ . r. Şimdi olay
lırı adım adım izlemek gerekiyor. 

KÜÇÜK BURJUVA SOSYALIZMI 

TIWkiye IIÇi Partisi'nin 1971 ilncesind. hızlı ..... 
zahmetli bir arınma sii"eci geçirdili üzerinde daha ön· 
ce durufdu. 

Bu arı� sürecinin dışında kalanlar � anrmıı 
sift:ci sonucunda dışan atılmw-ın niteliğini iki ÖRe 
beliriyor: Küçük bı.wjuvı sosyalizmine dıyınııııl< ,. 
sosyalist mücadelenin ertelenmesini sawnmU.. 

O dönemde Türkiye Işçi Partisi'n .. dııındıki iıq
Iıto "sol" klmeleıwneyi tansil eden bir dersinin 15·16 
Haziran direnişi üzerine söylediklerine bakmak, kanıt 
için yeterli: 

"Devrimci gençliğin sendikacılık alanında, sınırlı 
ölçiide de olsa, eyleme geçmesi onlar için suyu taıı
ıın dıml. oldu. Kırıı tedbir olıır.ık, bilinen oondl""lıır 
k.nunu ta .... ısıylıı ortaya çıkbl .... "(Aydınlık, .. yı: 2 1 ,  
Temmuz 1970) 

Yani, sosyalist mÜQdelenin ertelenmesi e5UInI. 

dayalı küçük. bw-juva sosyalizmi için, burjuvaıiyi kor� 
kutan, ne işçi hareketinin ıeliımesi, ne de bilimsel 
sosy.llist hareketin güçlemıesi. Yalnızca "devrimci 
gençliAin sendikacılık ılınında dı eyleme seçmesi." 

Küçük bw-juva sosyalizminin, YOlriıiını lniur etti
Ai ilÇi sınıfını böyle ıüçlü bir eylan içinde ıörme., 
onları eylemin boyutlarıOl da daraltmaya gÖllrdU: 

"Büyük işçi direnişi işçi sınıfımızın dürün, na

mu.lu sendikacılıAa özleminin nasıl bir ,üçlü özlem 
olduAunu ıöstermiıtir." (.ynı dersi) 

Yani, o ...... nlıır pek rev.ıçtı olın "ıllçı.,.;" IW
kÜlmemek için, Haziran direnişi "rwnuJlu !endikac ... 
lık" özlemine kadar indirgenmiştir. Zinde ıilçler ıçın 
"korkulacak birşey" yoktur. Bunların daha açık ifa
desi ise ıöyle: 

" 'Işçi ordu elele-milli cephede' sloaanı diraıiı 
yürüyüşlerinin en etkili slogaOl oldu. Türk ordusu uri. 
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- l G HAZİRAN 

hi geleneitine bağlı kaldı .. Amerikan iıbirlikçisi bir 
iktid;uln tnvinde kendi emekçi halkına karşı koyma
dı. Her toplulukta bulunabilecek birkaç gayretkeş ise, 
seneliikle bilinçli subaylar tar.tfından hizaya getirildi. tl 

(aynı d<ı'gi) 
Bu derginin çevresindekileri" şu anda neyi, nasıl 

uYUnduldu. hiç önemli değiL. Önemli olan nokta şu: 
1971 öncesinde, sosyalist mücadeleyi erteleme tezini 
sıwnanların gerekçeleri bunlardı. Sosyalist mücadele.. 
yi ertelemek isteyenler, gerekçe ob.rak "zinde güçle.. 
rin ürkütülmemesi gereAi"ni ileri SÜ-ÜYor. araç olarak 
dJ. sosyalist hareketin küçümsenmesiri ..e büyük işçi 
direnişinin boyutlarını "dii"Ü5t sendikacılık aranışı" na 
indirsermesi"i kullanıyorlardı. 

Bu, ilk şaşkınlık oldu. Sonra işçi sınıfı hareketi
nin boyutları örtiiemezı hareket sudan gerekçelere in
dirgenemez oldu. Bugün burjuva sosyalizmi sözde 
işçi sınıfını yok saymıyor, onu küçümsemiyor. Tersi· 
ne işçi sımfının adını ağzından dÜŞÜ'"meden küçük 
burjuva sosyalizmi yapıyor. Sosyalist rriiCildeleyi erte
letme uğraşı "işçi sınrfı adııu" �riliyor. 

BURJUVAZININ 12 MART SALDıRısı 

Çark Başak'tanyapılan alıntı, 15-16 Haziran olay
larının burjuva politik�ı ye küçük burjuva sosyalizmi 
üzerindeki etkilerini özetliyor. Ancak, bundan önce 
üzerinde durulması gereken bir başka gerçek var: Fa
şizm gerçeği, 12 Mart gerçeği. 

Burjuvazinin yazının başında sözü edilen b...,a
ılmıarı, işçi sınıfı hareketinin 15-16 Haziran olaylan 
ile ulaştığı boyutlar ve bilimsel sosyalist hareketin 
TIp içindeki güçlenmesi, büyük b .... juvuiyi kestinne 
yoldan 12 Mart faşizmine götlidü. Işçi direnişinden 
9 ay SOfY4l Muhtıra geldi. Muhtıranın neler getirdiği 
biliniyor. En başta; işçi smrfının siyasal hareketi bü
yük bir darbe yedi. T;;kiye Işçi Partisi kapatıldı. Işçi 
h;.-eketleri sıkıyönetim tarafından bastırıldı. Böylece, 
bııjuvazinin büyük korkusunun, işçi hareketi ile siya
sal hareketin daha üst bir düzeyde bütünleşmesi tehli
kesinin bir st6e için önüne geçildi. Tabii, 12 Man dö
neminin ekonomik planda bUyük burjuvaziye sağladı
ğı olanaklarla birlikte. 

15-16 Haziran işçi direnişinin ve direnişin cere
yan ettiği koşulların (bilimsel sosyalist hareketin güç
lervnesi vb.) kısa vadedeki ürünü, 12 Man dönemi ol
du. 

AnCilk 15-16 Haziran ve ona ilişkin "tehlikeler" 

burjuvaziye çok şey öğretti. Bu yüzden, ürünler, yal
nızCil kısa dönemli wünler olmadı. Burjuvazi, özellikle 
tekelci büyük burjuvazi, işçi hareketine, sosyalist ha
rekete karŞı uzun dönemli stratejisini de 15-16 HaZi
ran şokunun etkisinde çizdi. Bugün de çeşitli rötuş ve 
nüanslarla bu strateji yi uyguluyor. 

1 2  MART'TAN SONRA ... 

12 Man döneminde, 15-16 Haziran direnişinin 
sorumlusu olarak 12 Mart mahkemelerinde ceza giyen 
tek kuruluş vardı:  Tli'kiye Işçi Partisi. Yalmzca kapa
tılan Türkiye Işçi Partisi yöneticilerinin cezaları 1 5-16 
Haziran olaylarının sorumluluğu da eklenerek artırıldı. 
Bunun dışında kimse işçi direrişi dolayısıyla hüküm 
giymedi. Hüküm giymek bir yana, kimilerinin davalan 
" düştü" yada "düşürüldü" . " Gör.evsizlik" kararları ve
rildi. 

Büyük burjuvazinin uzun dönemli stratejisi 15·16 
Haziran olayları ile birlikte belirlendi. 1 2  Mart döne
minde gerekli oyuncular bulundu ve "sağlama alındı". 
Daha sonraki olanaklarla birlikte, bu strateji bugün de 
uygulanıyor. 

Büyük burjuvazinin 12 Mart döneminin ömrü ko
nusundaki kuşkuları, işçi sınıfı hareketi karşısında 
onu uzun vad�i ve dolambaçlı planlar uygulamaya it
ti. Bu planlar, birkaç aşamada somutlaştı. 

Önce, ilerici sendikal hareketin tavanı, çeşitli 
araç � yöntemlerle ehlilC1tirildi. 12 Mart döneminde, 
bu ehlileştirme işlemi pekiştirildi. 

Tekelci büylJ< burjuvazinin bir başka tercihi, bu 
ehlileştirme işlemi ile bütü�eşıi. "Burjuvazinin bir 
kesiminin sosyal demokrasiyi bir iktidar alternatifi 
olarak kabullenmesi" ile birlikte, 1971 öncesinin 
"DISK'i yoketme" planı güçlü direniş karşısında ye
rini, "DISK'in ehlileştirilmesi", ya da "sosyal demok
ratlaştwııması" planına terketti. 15-16 Haziran direni
şinin gücü, büyükbur;uvaziyi daha ince ve daha dolam· 
baçlı planların uygulanmasına itti. 

ERTELEMECI KÜÇÜK BURJUVA 
SOSYALIZMI 

Tekrarlamakta yar.tr var. 1971 öncesinin 1 5-16 
Haziran şoku, hem burjuvazi, hem de kiiçli: burjuva 
sosyalizmi üzerinde etkili oldu. Büyük burjuvazinin 
1971 öncesindeki planı iki noktaya dayanıyordu : Işçi 
sınrfının politik hareketini küçük burjuva sosyalizmi 

ile teait edip güçten düşürmek, işçi sımflnın ilerici 
sendikal hareketini ise yok ederek politik h;.-eketi bir 
başka dayanakun daha yoksun kılmak.. 1971 öncesi
nin küçii< burjuva sosyalizmi, "sosy�list mücadelenin 
objektif olarak verilemiyeceği" gerekçesi ile, burjun
zinin bu planına objekfif olarak dayanak teşkil etti. 

Bugün büyük burjuvazinin bir kesiminin, sosyal 
demokrasiyi bir iktidar alternatifi olarak benimseme
sine paralel olarak, "DISK'in yokedilmesi" planının 
yerine " DISK'in ehlileştirilmesi" , "sosYoII demokrat
laştırılması" planı geçti. Bu plan, özünde, sosy.;alist si
yasal hareketin güçten düşirülmesi genel anucma y� 
nelik. 

Dün, sosyalist hareketin güçten düşiWülmesi araç
ları arasında "objektif koşullar nedeniyle" sosyalist 
mücadclenin �rilemeyeceğini söyleyenler yer alıyor
lardı. "Sosyalist mücadelenin ertelenmesi" tezini ileri 
siWenler yer alıyorlardı. Olaylarla birlikte, bunlar cb 
ağız değiştirdiler. Şimdi, işçi sınıfının adını dillerin
den düşürmüyorlar. Ama bu kez supjektif nedenlerle 
işçi sınıfı panisinin k�lamayaCilğınl söylüyorlar. 
"Sosyalist mücadelenin ertelenmesini" bu kez bu sub
jektif " tesbit"e indirgiyorlar. "Sosyalist mücadelenin 
gündeme getirilmesinin" koşulları (kendileri tandın
dan Silplanan bu tutarsız koşullar demeti) büyük bur
juvazinin iyice ehlileştiriimiş sosyal demoknt iktidar 
ve yine "ehlileştirilmiş bir sendikal hareket" plaOl ile 
çıkışıığı için, olup bitenlere .ses çıkarmıyortar. Tersi
ne, yaptıkları sonucunda sosyalist rriiCilddenin giiıde
me geleceğine inandıkları için, .sendikaı hareketin SO� 
yal demokratlaştırılmasına el birliği ile yardımcı olu
yorlar. EI birliği ile sosyolist hareketi ""dikol hare
ketten koparmaya çalışıyorlir. 12 Man döneminde 
ehlileştirilen sendika yöneticileri de bu plan," uygu
larması açısından bir başka kolaylık oluşturuyor. 

15-16 Haziran olayları, günii'Tlüzde böyle yaşıyor. 
Günümüzü böyle etkiliyor. Anak 15·16 Haziran'ın 
başka getirdikleri de var. Çok daha önemli sonuçlan 
var. 15-16 Haziran direnişçileri, bugUn işçi sınıfı hare
ketinin omurgasını oluşturuyor. 15-16 Haziran, işçi 
sınıfına, sosyalist harekete büyük deneyler kaZilnd .. dl. 
Sosyalistlerin kararlılığını artırdı. BUyük burjuvazinin 
15-16 Haziran'dan esinlenerek uyguladığı planları bo· 
zacak olanlar da onlar. 15-16 Hniran'da bilenen, o 
günden bu yana işçi sınıfı çizgisinden ŞilŞmayan uya
nık, bilinçli işçi sınıfı militanları. Bütün oyunlirı on
lar bozacak. Silahları, yıni panileri ile birlikt,. 



KtT'LER KtMtN tÇtN 
TÜRKIYE'DE DEVLETÇILICIN ÖZEL KESIMI PALAZ· 

LANDIRMA AÇıSıNDAN NASIL BIR ÖNEME SAHIP OLDUCU 
KABA HATLARı ILE BILINIYOR. DEVLETIN ÖZEL KESIME 
SACLADlCI DESTECIN BIR YÖNÜ DE, KAMU IKTISADI TE· 
ŞEBBÜS LERININ, BüYÜK TEKELLERLE KURDUKLARı OR· 
TAKLIKLARDA ORTAYA ÇıKıYOR. AŞACIDAKI INCELEME 
BU "ORTAKllCIN" BAZI YÖNLERINI ELE AlıYOR. 

Türkiye'de kapitalist ilişkiler yerleşip 
geliştikçe, kapitalizmin genel elitimleri· 
nin göstergeleri de artmaktadır. Burada. 
keşkinleşen sınıf çelişkilerinden, artan 
yoksulluklan ve benzeri gelişmelerden 
söz etmiyeceliz. özel bir konuya delin· 
rnek istiyoruz. Devletin ve tekellerin 00-
tünleşmesinden. 

lat sanayi, 7'si maden ve enerji, 9'u ta· 
run, 6'sı haberleşme ve ulaşllrma ve 10'u 
da mali alanda çalışıyor. Bu 38 kurulu
şun ve Hazine'nin birlikte yüzlerce işti
rakleri var. Bunlardan bazılan etkin, bü
yük özel tekeller. 

Burada, bu iştiraklerden yalnızca ser
mayesi 100 milyon liranın üzerinde 
olanlara ilişkin bilgiler özetlenecek. Bu 
nitelikteki 61 kuruluştan da konumuzu 
ilgilendiren yalnız 30'u seçildi. Seçimde 
kıstas, herhangi bir şirketteki ortakhk 
payının iki kesimden birisi için toplam 
4 milyon liradan düşük olmaması ve her 
birinde hem özel hem de kamu iştiraki
nin bulunması 

Bu konuya. ilişkin çeşitli uygulamalar 
YOROYOŞ 'ün başka say�annda aynn· 
lllanyla anlatılmıştı. Kamu fonlannın 
özel kesimce kullanılması, vergi mevzua· 
tının tekellere salladılı kolayhklar, özel 
kesimin henüz ginnekte kararsızilk gös· 
terdlli belirli ara mallan .sanayiinin dev
letçe kurularak burada üretilen temel 
maUann zararına özel sektöre sahIması, 
özel kesimin bulmakta zorluk çektili ve 
fakat onsuz da edemiyeceli dövizin dev
let organlannca edinilip özel sektöre sal
lanması ve daha birçok örnekler sayıla
bilir. 

Bu tanunlamalar çerçevesindeki 20 
şirkette kamu ve özel kesim sun bir iş
birliRi içinde. Tanınan birkaçını sırala
yacak olursak: Arçelik, Çukurova Elek
trik, Erdemir, Karadeniz Bakır, Pelkim. 
Tofaş, TOE ve Türk Ticaret Bankası en 
başta gelenleri. 

DUMANLARI OZEL KESIM IçIN TOTVYOR 

Bu uygulamalan da anımsatmak öte
sinde incelemeyeceeiz. Burada yapılacak 
olan, kamu ve özel sektöriin tekeller dü
zeyinde bütünleşmelerirun somut göster· 
gelerini özet bir biçimde sıralamakla sı
nırlı k3.lacak. 

KARMA EKONOMIK DüZEN ... 

Maliye ' Bakanlılı Hazine Genel Mü· 
diirlülü ve MiUetlerarasl İktisadi tşbirlili 
Teşkilatı Genel Sekreterlili tarafından 
yayınlanan yılltkıann sonuncusundan 
derlenen bilgiler Türkiye'de "Kamu ikti
sadi teşebbüsü" olarak 38 kuruluş bulun
dulunu gösteriyor. Bunlardan 6'sı ima· 

E ş IT ORTAKlıK MI?  

tıgili 2 0  şirketin 1976 yılı sonunda 
toplam sennayeleri 6 milyar 650 milyon 
lirayı buluyor. Bunun ilginç bir biçimde 
yansı kamunun payı, yarısı da özel sek
törün. özel sektöriin payını oluşturan 3 
milyar 310 milyon liralık iştirak içinde 
saptanabilen belli başlı gruplar şöyle: 
Koç · 187 milyon lira, Iş Bankası · 104 
milyon lira, yabancı sennaye - 828 mil
yon lira ve çok saRiıkil olmamakla bir
likte Sabancı da 29 milyon Lira. 

Bu 20 şirketten yalnızca 5'inde ka-

munun denetim gücü var, yaru payı yan
nın üzerinde. Bu şirketlerin adlan. da 
şöyle: Erdemir, Karaderuz Bakır, Petkim. 
Taksim Otelcilik ve Türk Ticaret Banka
sı. Geri kalanlar, özel sennayenin beylik 
girişimleri. 

Bu stk ı örülmi.iş atın ilgili taranara 
salladıRı yararlara yakın geçmişten ör
nekler göstennek olanaRı var. En son, 
Tofaş'ın Murat 131 üretimiyle ilgili uy
guladılı baskının etkileri anımsanabiliro 
Makina ve Kimya EndiGtrisi Kurumu' 
nun Tofaş'ta % 23 hissesi var. Bu Ku
rum 'un yönetim kurwunda da Sanayi 
ve Teknoloji BakanhRı'nın bir temsilcisi 

SERMAYESI lDO MILYON LIRANıN üSTÜNDE OLAN ŞiRKETLERDE 
ÖZEL SEKTÖR-DEVLET ORTAKlıKLARı 

(Milyon Lira) 

Şirketin Adı Toplam Sermayesi Kamu Katılımı Özel Sermaye Iş Bankası Koç Topluluğu 
------------ ---------- ------- -------- --------

Akdeniz Gilıre San. AŞ. 162 65 97 LO 
Arçelik AŞ. 150 22 127 86 
Bolu Çimento San. AŞ. 152 .. 44 108 
Çinko Kurşun Metal S.AŞ . 400 196 204 
Çukurova Çimento Sa.AŞ. 122 58 64 
Çukuro .. Elektrik AŞ. 325 83 242 
ERDEMIR 600 306 294 18 
Glbre Fabrikaları TAŞ. 200 68 132 
Intel Sat. 600 596 
ı<.aradeniz Bakır ışi. AŞ. 600 457 143 15 
Mardin Çimento Sa. AŞ.  1 75 81 94 
PETKıM 1500 1 360 140 
SIFAŞ 104 9 95 
Soda Sanayi AŞ. 310 62 248 40 
Taksim Otelcilik AŞ. 300 261> 34 LO 
TOFAŞ (Fab.) 450 104 346 " 101 
TOE 1 50 146 
Tiik Ticaret Bankası AŞ. 125 21 104 
TESTAŞ 100 72 28 
Onye Çimento Sa. AŞ. 125 57 68 

TOPLAM 6650 3340 3310 104 187 

Kaynak: Kamu Iktisadi Teşebbüslcri ve I ştirakleri Yıllığı, 1976'dan derleme ve çeşitli şirkeıler çalışma raporları 
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yer alıyor. Bakanlıim KUNmu, 'Kurum' 
un da ŞlrkeU gözetmesı olalan bır du· 
rum, Lk na için kullanılan yöntemler bir 
y ...... bu denll sıkı bır iHtkl lçlode oiaıı 
ortaklann birbirleri zararına karar ... r
meleri beklenmemeU. 

IŞBIRLlGI - ÇiKARBIRllGI 

Gene, YOROYOŞ'ün geçmı, sayıla
nndan arumsanabllecell gıbı Arçelk 
1976 ydında zarar gÖltenll ,. .. ıcı öde
medi. Bu uada kir da dailıtmadı. Ama 
bu şirkette % 15 hisaeye sahip olan D .. • 

let Malzeme Ons'nin yönetim kuıullBl· 
da da Maliye Bakan1ıIı'nlD i� temsilcisi 
var. BakanhllD, IIgIU old_lu bir tbkelln 
defterlerini pek kötü niyetle derııeUemeIil 
beklenmez. 

hgiU 20 ,irket anısıoda en _ 
olan çalışma dah çimento üretimi. Tik· 
ltiye Çimento Sanayıı Aoolllm Şirketi 
bir devlet kuN.llışu; sennayeslnln 'lı 90'1 
Hazine'nin. Şirket'ten, Iştirakleri .. bu 
iştiraklerindeld diler ortaklanna lifkin 
bilgi almak olanalı olmad. Bunda llÖlÜ 
edilen, sennayesi 100 mlIyon Uıanın 
üzerinde 5 özel çimento şirket.l yanında 
daha az senDayeU 13 dller çimento ş1r. 
ke�oe de ortak. Şirke�n lştlrUleri dı
şında kendi labrikalannda 1975 yılıoda 
ürettill toplam çimento 4 milyon taoun 
üstünde_ Arasında Şırket'in ortalı:; oldu· 
lu şirketlerin de bulundutu özel sektör 
üretimi ise bunun birız üstünde. OrtakJa
nyla birlikte çimento pJyDUlDl ne bII. 
soktukJan Ise biliniyor. 

özel sektörün çıkartan ıçın devletle 
birlikte yürütlülü ortaklıklaıdan salİadı. 
Iİ yararlara örnekler ...ennekle bitmez. 
Aslıoda, tekeld devlet kapitalizmi uygu· 
lamasınm ula.ştılı boyutları tavradıktan 
sonra örnek venneye de gerek kalrnu. 
Açık olan, kamunun özel sektörle ghi,· 
miş oldulu lşblrUllnln boyutlan. Bu .. 
ya kadar tekel boyutlanna ulatmı, şir
ketlere iIIşkln bilgileri özetledik. Bu bU· 
giler, daha da özetlenmlş olarak tabloda 
verilmektedir. Yer darhRı, her şirkete 
ilişkin aynnhh bilgi verilmesim engelle
rnekledır. Yalnız görülen her Iki kesim
den de gelen 3 mılyar lin üzerinde Itr-



ZARAR EotYOK? 
mayenin belirli egitimler yönünde ortak 
20 şirkete da#ılmakta oluşu. 

KAMU SOYüKORTAKLAR . 
SEÇiYOR 

Yıllılın diger bölümlerinden çlkanıa
bilecek başka toplu bilgiler de var. Ser
maye büyüklüklerine ilişkin bir sınırlama 
yapmadan, kamunun hissesi olan bütün 
şirketleri gözönüne alarak yaptlan bir 
hesaplamada, kabaca toplam 27 milyar 
lira sennayesi bulunan 180 şirkete ka· 
munun iştiraki yaklaşlk 7 milyar lira do
layında kalıyor. Dolayısıyle, kamunun 
ortak seçerken nasıl bir politika izledili 
de ortaya çıkmış oluyor. TekeUerle or· 
taklık, görece küçük şirketlerle ortaklıla 
yeıleniyor. 100 milyon liranın üstünde 
sermayesi olan şirketlerde ortakılk orta· 
lama yan yanya olurken, 100 milyar li· 
ranın altında sermaye söz konusu olunca 
toplam seımaye içinde kamunun payı 
ortalama % 13 dolayında kalıyor. 

Bunun da ötesinde kamu kuruluşlan 
özel sektörte ortaklık için yatırdıkları 
pl11lD1D yarısına yakınını say�an 20 'yi 
geçmeyen tekellerde yolunlaştmyorw. 
Bu 20 şirket ise ortaklık kurulmuş bulu
nan toplam 180 şiIketin ancak altKla bi· 
rini oluşturuyor. 

ORTAKUGIN MALIYETI 

Kamu kuruluşlanmn özel sermaye ile 
tek yönlü çıkarlar için bütünleşmesinin 
kamuya neye mal oldutuna da kısaca 
bakalım. 1974 ydında işletmed 28 ku· 
nıluştan 9'u toplam 3 milyar 732 mil· 
yon lira zarar etmiş. 1975 yılında zarar 
eden kuruluş sayısı 12 ve toplam zarar 
5 milyar 806 milyon lira. 1976 y�ında 
!.se 13 kuruluşuo toplam 9 milyar 49 mil
yon lira zarar etmesi progıamJanrmş ... 

Geride kalan kuruluşlann toplam kir· 

lan Ise aynı ytllar Için sırasıyla 3 milyar 
329 milyon. 2 milyar 100 milyon ve 2 
mılyar 729 milyon lira. Böyle olunca 
toplam 28 kuruluşun net zararlan ylUar 
boyunca 400 milyondan 3,5 ve 6,5 mil· 
yar Ilraya tınnarumş. 

Bu rakamlann söyledi eı kısaca şöyle 
özetlenebilir: Kamu iktisadi teşebbüsle· 
rinin 1975 yılında yaptıklan zarar, yak· 
laşık 20 büyük ıekelle ortaklık için ba#' 
ladıklan paraya ve 1976 yLllııda program· 
lanan ve ugradıklanndan kuşku duyu!· 
mayan zarar da özel sektörle giriştikleri 
ve toplam 180 şirkete yatırdıklan para· 
ya eşit. Kendi girişimlerinde $Ürekli za
rar eden kuruluşlar, di�er yandan özel 
sektöründaha da palazlanması Için onun· 

. la olan işbiIliRini sürekli artırmaktan ge-
ri duımuyor. 

KAMU IKTISADI TEŞEBBUSLERININ 1975 YıLıNDA 
YAPTıKLARı ZARAR, YAKLAŞıK 20 BUYUK TEKELLE OR
TAKLıK ıÇIN BACLADIKLARI PARAYA VE 1 976 YıLıNDA 
PROGRAMLANAN VE UCRADlKLARINDAN KUŞKU DU
YULMA Y AN ZARAR DA ÖZEL SEKTöR LE GIRIŞTIKLERI 
VE TOPLAM 1 80 ŞIRKETE YATıRDıKLARı PARAYA EŞIT. 

Bunun ötesinde, gene aynı kaynaktan 
görü]en bir uygulamaya da deeinrnek ge· 
rekiyor. O da şu: Kamu İktisadi Teşeb· 
bweri 1976 yılında programlanan yalı· 
rımlanm, programlanan zararlannı bir 
ölçüde kapatmak için SSK (onlarından 
6 milyar lira kullanmayı da programla· 
mış. ProgramIanan yatınmlar ve zararlar 
ne ölçüde gerçekleşir, ya da programı 

aşar bilinmez ama, bu 5 milyar kuruşu 
kuruşuna kullamlır. Kullanılır, çünkü 
SSK da 38 kamu kuruluşundan biri. 

ZARARıNA YARDIM ... 

�slında işleLmed kuruluşlann zarar 
nedenlerinden birine de kısaca başta de
�inilmişti. Özel sektörün üretmekten çe· 
kindi�i ya da henüz üstlenme ye cesaret 
edemediei, rakal gene de kendisi için ge· 
rekli olan ara mallannm bir biçimde üre· 
tilmesi ve maliyetinin altında özel sıı:ktö· 
re satılması. Anlaşılan, özel sektörün ka· 
mu ile giriştiti ort.�lık birçok bakım· 
dan arzulanan biçimde yürüyor. lşbirli
Rinin boyutlannın daha açık bir biçim· 
de göri.Hebilmesi için aynntdı olarak yö· 
netim kurullarının oluşumuna bakabiı· 
mek gerekiyor. BeklenebileceRi gibi Ma· 
liye Bakanlı�ı'nın yılhRında bu yönde, 
işe yarar bilgi yok. Verilen bilgi yalnız 
kamu kuruluşlanna ilişkin. 

Ht;J(:ş� r :S�J(MA Y�NIN PALAZLANMASıIçIN 

Burada söylenenler, konuya yalnızca 
bir yaklaşımı içeriyor. Aslında, Kamu 
Iktisadi Teşebbüslerinin herbirine ilişkin 
ayn bir araştınna yapmak, iştirakleriyle 
olan ilişkilerini aynnttlanyla dökmek 
gerekiyor. Genel olarak doeru olanlann 
teker leker her kuruluş için de geçerli 
olduRunu varsaymak çok yarultıcı olma
sa bile, aynntıh araştırma ilişkilerinin 
vardıeı boyutlan görebilmek açısından 
yararlı. 

FAŞİST BASKıLAR 
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Türkiye'de, bir çok eeitim enstitü
sünde oldueu gibi, Bursa Etitim Enstitü
sünde de Caşist işgal sürüyor. MC iktida· 
rının desteeindeki faşist işgal sonucun· 
da, ötrenciler, iki yılı aşkın bir süredir 
okullarına gidemiyorlar. 

İstanbul Ortaköy ERitim Enstitüsü 
�rencilerine komando zoruyla yeni bir 
MC'nin kurulmasını destekleyen tel;ra(· 
lar yazdırtldı. 9 Haziran günü Enstitü' 
nün bütün sınıflarının kapatılarak., MHP' 
li militanlann tehdidiyle, öerencilerin 
tahtaya yazılan ı.elgraf metinlerini kop
ya ederek imzalamalannın istendiRi bil· 
diriliyor. Olayların geçtiRi sırada okul 
öeretmenlerinin de sınınarda bulundueu 
belirtiliyor. YURUYUŞ Dergisinin aldı· 
tı habere göre, zorla yazdırılan telgrar· 
ların altına öRreneilerin adreslerini yaz· 
maları istendi. Yazılan adreslerin doeru· 
lutunu kontrol etmek için MüdüriyeLLe
ki öRrenci kayıtlarının kullanıldıeı da 

. verilen haberler arasında. 
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Haziran ayı, e�itim enstitülerinde 51' 

nav ayı. Ancak kimse okula gidemiyor. 
Komando kadrolan hariç okula gide
meyen ö�renciler, bir de çeşitli "gerek· 
çelerle" ceza1ara çarptınhyorlar. Cezalar 
15 günden bir yıla kadar okuldan uzak· 
laştınlma biçiminde. 

Amaç çok açık. Bir avuç komando· 
nun dışında kalan öerenciler, sınav dö
nlminde verilen bu cezalarla sınavlara 
katılma hakkını kaybediyorlar. 

IUşikte, cezaya çarptınlan bir öR' 
renciye gönderilen tebııe yer alıyo,.. 
TebliRde yer alan "suç "lar eRitim ensti· 
tüleri ceza yönetmeliRinde yer aııyor. 
Ve bu cezaların hiç bir ölçüsü yok. Okul 
disiplin kurulu, hiç bir gerekçe göster· 
meden, istedi�i cezalan verebiliyor. Ve 
nedense, bu cezalar hep sınav dönemle
rine denk gellyor. Bursa'da iki yıldır hep 
böyle oluyor. Bu ay, aynı işlemler bu 
keL daha geniş bir öerenci kitlesine kar· 
Şı uygulanıyor. 

Ortaköy Egitim Enstitüsü öereneile
rine yazdırılan telgraf metinleri şöyle: 

ı. "Sayın Süleyman Demirel 
Başbakan, Ankara 
Milliyetçi Cephe devlet yıkıcılan· 

na tekrar bir ders vermelidir. Millet ba· 
şarımtıın sevincini kutlamaktadır. Mil· 
liyetçi koalisyonun işbaşına gelmesini 
diler. saygılar sunarım." 

2. '' 'Sayın Alpaslan Türkeş 
Başbakan Yardımcısı. Ankara 
Yenı milliyetçi koalisyonda zalıa· 

linlzl aynı görevde gönnek arLusunda
ytı." 

3. "Sayın Necmettin Erbakan 
Başbakan Yardımcısı" Ankara 
Milliyetçi Cephe'nin Başbakan 

Yardımcısı zatıalinizi yeni milliyetçi 
koallsyonda aynı görevde görmek istiyo
ruz, saygılanmı sunarım." 
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DONYADA YOROYOŞ .................................. .. 
Gerçekler konuşuyor: 

KÜLTÜR ALıŞVERiŞİNİ 
K APİTALİST 

DEVLETLER 

Avrupa Güvenlik ve IşbirliRi Konfe
ransı 'nın Sonuc; Belgesi'nin uygulanma
sını deeerlendiren Belgrad Konferamı 
ıs Haziran'da çalışmalanna başladı. 
Uluslararası ortamın gerginJiklerden ann· 
dtnlması dogrultusunda uzun ytllar b0-
yu harcanan çabajan onaylayan ve sag. 
Lama baglayan Helsinki Belgesi 'nden ra· 
hatsız olan çevrelerin yo�n karşı pro· 
pagandasıyla sabote edilmeye çalışılan 
Belgntd Konferansı zor koşullarda top
JandL 

HeLsinki Sonuç Belgesi'nin askeri yu
muşamaya yönelik kamrlı adımlar atıl· 
ma.nna dolru bir basamak olarak hayata 
geçirilmesine karşı çtkan emperyalist 
çevreler bu Belge'yi kendilerine özgü bir 
biçimde yorumlamaktadular. Bütün dik· 
katleri insancıl alana, yani kültür, insan· 
lar arasındaki karşılıklı ilişkiler, haber 
alış verişi gibi konulara çevinnektedirler. 
Buna karşıltk yumuşamanın "yaraısızlı
�ıru" kanıtlamak için sosyalist ülkelere 
karşı önceden düşünülmüş, titiıJikle ha· 
zlrlaruruş bir propaganda kampanyası 
yürütülmektedir. Burada da çabalar bir· 
kaç yönde yoRunlaşmaktadlL 

KüLTüR AlıŞVERişiNDE 
RAKAMLAR 

KwtÜl' degişimi, baber alışverişi, tu· 
"1111 gelişiQ1i alanında Helsinki'de van· 
lan sözleşmeleri yerine getirmedikleri 
gerekçesiyle Sovyetler Birliline ve diler 
sosyalist ülkelere karşı suçlamalar yönel· 
tilmektedir. Bu suçlamaJan yalanlayan 
gözle gön.ilÜ!' veri ve kanıtlar bulunmak· 
tadır. örnetin SSCB'de her yıl Birleşik 
Amerika yazarlannın 300'ü aşkın yapıtı, 
i ngiliz ve FranslZ yazarlarının da 150 ka· 
dar kitabı çevrilirken, adı geçen üç ülke· 
de çevrilen Sovyet yazar ve ozanlannın 
eserleri birkaç kat daha azdu. Helsinki 
Konferansı'na katlianiann daha geniş sa· 
natsal ve belgesel mm alışverişi önenne· 
lerine karşllık. kapitalist devletler bu ba· 
kımdan sosyalist ülkelere borçlu durum. 
dadırlar. Son ylllarda birçok uluslararası 
film restivalinin sonuçlanndan da belli 
olan Sovyet film yaponcltılırun başarda· 
rı ve diler sosyalist ülkelerin filmeilikte 
hıı!a ilerledili gerçeli Batı'da kabul edil· 
mektedir. �e var ki, geçen 10 yıl içinde 
So .. yetler BirliQ:i ABD 'den 58 sanat filmi 
almışken. aynı dönemde Birleşik Ameri· 
ka sinema �irketleri sadece 22 Sovyet 
rıımiyle yetlnmişlerdir. üstelik 1974'te 
SSCB 'nin Batı Avrupa'ya sattılı 143 
filmlien sadece 5S'i gOsterilmiştir. 

TURIZM öRNEGI 

Halkların birbirlerini daha iyi tanıma· 
lan, Avrupa ülkeleri araCiında işbirli�1 ve 
anlayıltın artması açHıından turistik deli. 
,im rif> hvy\Jk önem taşımaktada. örne. 
"in BulgariM.an Halk Cumhuriyeti'nin 
v,n yıllar ıçinrie hu yönde yaptıkları az 
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BALTALıYOR 
deeUdir. Birçok Batı Avrupa ülkesiyle 
vizesiı rejim kurulmuştur. Di�ersosyalist 
topluluk ülkelerinin kapitalist devletlerle 
turistik ilişkileri de bu dogrultudadU'. 
öme�in SSCB 'de toplam yabancı turist 
sayısında kapitalist ülke yurttaşlarırun 
payı 1956'da )'ÜZde 25'ıen 1976'da )'ÜZ
de 40'a çıkmıştU'. öte yandan, kapitalist 
ülkelerde Sovyet turist sayısmın dış W· 
kelere giden toplam Sovyet turist sayı· 
sındaki payı 1956'da yüzde 19'dan 1976' 
da yüzde 40'a yükselmiştir. Görülüyor ki 
bu bakımdan da sosyalist ülkeleri suçla· 
mak olanakswilr. Sayılar, burjuva pm· 
pagandasının 90Syalist devteUer hakkın· 
da ileri si.irdütü "kapalı toplum" saV1nı 
yalıınlamaktadır_ 

KARŞılıKlı iLETIşIM 

Bilirmel·teknik ilerleme geliştlgi oran· 
da hacim ve yo�unluk açısından günden 
güne büyüyen haber ve enfonnasyon de· 
gişimi insancıl alanda önemli bir yer tut· 
maktadır. Helsinki Sonuç Belgesi'ni im· 
zalayan devleUerin, Avrupa ülkeleri ara· 
sında güvenin daha da güçlenmesine yar· 
dım eden günlük haberler ameLlıeıyla di· 
Rer Üıkelerdeki yaşamı daha geniş ölçü· 
de tanıma gereklilieini belirtmiş olmala· 
rı rastlantı degildit. UNESCO verilerine 
göre, sosyalist ülkeler televizyonlannın 
Batı Avrupa ülkelerinden alarak sunduk· 
lan programlar, bu ülkelerde gösterilen 
sosyalist ülkeler televizyon programla· 
rından üç kat daha fazladır. Buna karşı· 
lık, Batı televizyonunun kanallannda bir 
yandan sosyalist ülkelerdeki gerçekliei 
yanlıli olarak taruı�makta, diter yandan 
deRişik yayınJarla sosyalist ülkelerin iç· 
işlerine kabaca kanşıJmaktadır. 

SOGUK SAVAŞ BORAZAN LARI 

"Hürriyet" ve 'liür Avrupa" gibi so· 
guk savaş borazanlan, Helsinki Belgesi' 
nin özüne açıkça aykın davranarak sos· 
yalizme karşı irtira ve yalan yaedınnara, 
Avrupa'daki politik ortamı zehirlerneye 
devam etmektedirler. 40 kadar Batı rad· 
yo istasyonu, sadece Sovyetler Birlieine 
bir tam günde, toplam 250 saatlik yayın 
yapmaktadır ... Batı Bertin'deki meşhur 
"RtAS" Radyosu, Demokratik Alman· 
ya'da hükümete ve sosyalist düzene karşı 
kışkırtıcı yayınlanm hiç arahkslZ sürdür· 
mektedir. Yalruzc:a "Hür Avrupa" Rad· 
yosu, Bulgaristan için haftada 50 saatlik 
yayın yapmakladU'. 

Böylesi bir kültüre) "delişim"i sosya· 
list devletlerin kesinlikle kınamalan kim· 
seyi şaşırtmamahdır. Bu "degişlm", kar· 
şılıklı saygı ve anlayış istegi bir yana, 
devletlerarası lilliklierin temel kurallan· 
na büsbütün ters düşmektedir. Avrupa 
Komünist ve Işçi Partilerinin Berlin Kon· 
feranSl'nda SBKP Merkez Komitesi Ge· 
nel Sekreteri Leonid Brejnev ŞlJyle di· 
yordu: "Bizim kapılanmız gerçekçi ve 
namuslu olan her.;eye açıktır. Biz yumu· 

şamanın yarattıeı elverişli olanaklardan 
yararlanarak karşLlıkJı temaslan kat kat 
artınnaya haz.ım. Fakal savaş, zulüm, 
ırkçılık, insanlık düşmanlıeı propagan· 
dası yapan yayınlara kapllanmız her za· 
man kapalı olacaktU'." 

Sosyalist topluluea karşı ideolojik 
mücadele araçlanna gitgide daha çok bel 
batlayan emperyalist çevreler, kuşkusuz 
sadece . bu yöntemlerle yetinmemekte· 
dirier. Bu çevreler sosyalist ülkelerde ki· 
şi haklan ve özgürlüklerinin sözde çig· 
nendiei, demokrasinin güya "tehlikede 
olduRu" savıyla bir kışkırtma kampan· 
yası başlatmışlan:hr. Bu kampanyanın 
örgütlü bir nitelik taşıdıeı ve bir merkez· 
den yönetildili konusunda kuşku yok· 
tur. 

Sovyetler BirtiRine karşı yürütülen 
propaganda kampanyası en azgın ve en 
geniş kapsamlı olarudır. Bir takını top
lum dışı unsurlar "kahraman" olarak ta· 
nıtllmaktadU'. Bu lçişiler. gittikleri dış m· 

ALıŞ VERIşI KIM RALTAıJY()/U 

kelerde gerçek yüzlerini hemen göster· 
mekte ve artık açıkça sosyalist düzeıtin 
karşısında yer a1aru anli,S9vyet mer· 
kezlerin hizmetine girmektedirler. Bur· 
juva basını son günlerde bu döneklerin 
anti·Sovyetik tutumlannda nüans çeşit· 
Iiliginden bile söz etmeye başlamıştır. 
Kimileri "radikal görünüşlü" olarak ni· 
telenmekte, kimileri de "ılımlı" olarak 
tarutıJmaktadır. Ünlü Soljenilsin ise, Is

. panya'da Frankizmi övdüklen sonra. 
biızat onun ömeRini izleyen dön�klerce 
faşist olarak ruteleorrüştir. 

Bütün bunlar, burjuva propagandUl' 
nın yumu.şama sürecini olumsuz yönde 
etkileme denemelerine karşı mücadele· 
nin artırılması sorununu olanca yakıcdı· 
eıyla orltıya koymaktadır. 

iSPAIYA 'YA 
ERCAN EYVBOCLU 

Kırk yıllık dostluğumuz. Kırk yıllık içiçeliğimiz. Öylesine alışmışıık ki 
sana. Hiç bitmeyecekmiş gibiydi karabasan. Umutlu, ama .ağır, çok ağır bir 
gelişmeydi yaşadığımız, kırk yıldır. 

Kırk yılda neler görmedi ki  koC3 Avrupa. Bir çift giildünüz ilkin Porte· 
kiz'le, öbür ucunda Akdeniz'in, kara faşizmin pençesinde. Sonra yayılan bir 
karabasan oldu faşizm: öfürriine, intihanna kendi eliyle 22 Haziran 1942'de 
imza atan bir karabasan. 8 Mayıs 1945'te sen kurtulam.adın ama. 1967'de 7 
yıl için Yunanistan katıldı sana. 1971 12 Mart', bizi de eklemek istedi utanç 
listesine, direndik, direniyoruz, direneceğiz. "No pasaran". 1974 Nisan: Porte
kiz aydınlandı ansızın. Yunanistan çıktı karanlıktan. Bir biz varız şimdilerde 
141·1 42'lerle bulanık. Belirsizliğin, sağlıksız oyunların sürdüğü, sürdürüldüğü 
Türkiye Vilr yalnız. 

Kırk yıllık dostluğumuz. Kırk yıllık içiçeliğimiz. Birşeyler göç tü içim
den 15  Haziran'ın seçim sonuçlarıyla. Kırk yıldır Iberik yanmadası dışında 
yaşayan Ispanya: Bir sandığa nasıl sığarsın sen o dalbudak salmışlığınla? Han
gi birinize seslensem ki, "Buenos dias" demek için? Selamlamak için kırk yıl· 
iık dostluğumuzu? 

Bir Fransız sanmıştım Picasso'yu, ilk adını duyduğumda. "La Guernica" 
nın yaratıcısı senmişsin meğer. Masamda, kitap açacağının üzerindeki kabarı· 
ma desen "Les leures françaises" için özel olarak yapılmış. Çizgileri daha bir 
keskin şimdi. 

Marcos Ana. Artık çekinmeden katılacaksm Nazım'ı anma toplantıları· 
na, ama artık Türkiye'de de yapıyoruz bu toplantıları biliyor musun? Selam. 
10. ölüm yıldönürriinde, anımsıyor musun, Madeleine Riffaud ile birlikte ko· 
nuşmuştunuz, iki idam mahkumu, iki şair. Madeleine'in gözleri nasıl, Morcos, 
mi amigo? F ilistin'li dostumuz Butros'u da anımsadın değil mi? Hani bize ko· 
vulduğu yurdunun sıcak kum misali diıelerini sunmuştu 1973'ün o Mayıs s0-

nu Paris akşamı? Yunanlı dostumuz Makis de, sen de, biz de, hepimiı daha bir 
mutlu sayılınz Butros yanında, degil mi? 

Y lu (ya sen?)? Miguel, koca sakallı emekıar? Sai"1 Jacques sokağındaki 
(ISE duruyor mu hali? Kundaklanmışı1 2 yıl kadar önce ya, basın lUplanııla· 
n yapılmamalı orda artık, Barcelona, Burgos protesto edilmemeli artık orda. 
Marcclino Camacho'nun yiğit bakışlı portresini "solidandad" (dJyanışma) alt 
yazısıyla bir anı olarak sakla, olur mu? 

Ya siı ncrclerdesiniz, Olga kardeş, Manuel kardeş? "(ite Univer\iıaire" 



ıSPANYA'DA ZOR GOR.EVLERLE DOLU 
YENı BıR DONEM BAŞLIYOR 

tıpanya'da 41 yıl sonra ilk kez yapı
lan &eçimlerde Başbakan Suarez'in Deo 
mokratik Merkez BirliRi 168 milletvekiI
liIi elde etti, Oylann yüzde 40'ından ço-
Runu elde ettili bildirilen Demokratik 
Merkez. Birlili 'nden sonra İspanya Sos
yalist. t,çi Partisi oyların yüzde 30 kada
rını a1a.ta.k 116 millet.vekili çıkardı. 
üçüncü parti konumunu elde eden Ls
panya Komünist. Partisi mecliste 19 san
dalye kazandı. Fraga lribarne'nin aşırı 
satc, faşist. Halk İttifakı ise mediSI! 17 
üye sokabiidi. Soıyalist ışçi Partisi pa
wellnde bilinen Demokratik KalaJan 
Partisi iae 10 millet.vekili kazandı. Diler 
millet.vekiUerini çoQ:u yerel ve etnik 
öz,ellikJere dayanan partiler aralarında 
paylaştı. Yeni kurulan Meclis kurucu 
medis işlevlerini yerine KCtirecek. 

DEMOKRATIK BiR' REJ IME 
GEçiş içiN 

Seçim sonuçlan tspanya halkının oy' 
1annı faşi:ımden demokratik bir rejime 
geçiş için kullandıtmı gÖ6tennekt.edir. 
Bir yılı aşkın süredir gerçekleşen de
mokratik gelişmelere, bu arada ıspanya 
Komünist Partisi'nin yasallaşmasına açık
ça karşı çıkan ve Franko rejimine geri 
dönÜ,şü savunan Halk İttifakı Partisi oy
larm çok küçük bir bölümünü elde ede
bilmiştir. mbarne'nin partisi'nin yüzde 
20 oyla ikinci parti olması umutluı hüs
rana ulramıştır. Bu sonuç demoluaük 
reformlann onaylanması için yapılan re
ferandumda reformlar aleyhinde verilen 
oyların 60n derece düşük oramyta çakış
ma.ktadır. İki oylamanın sonucu da, lı-

SELAM 

. 
pan y a  'da (aşiıI. dikt.at.örıüıün toplumsal 
tabanını bütünüyle yitirdilini kanıtla
maktadır. İspanya halkı faşizmi ve anıi· 
komünist. haçlı seferi zihniyetini elinin 
tersiyle itmiştir. 

"IUMU" BIR 
DEMOKRATIKLEŞMENIN 

TEMSILCIsI 

Bugünkü Başbakan Suarez'in başkan
hamdaki ve çeşitli SaR örgüUeri biraraya 
getiren Demokratik Merkez BirLiAi'nin 
seçimlerde en çok oyu toplayac&gı, tah· 
min edilen sonuçlar arasındaydı. Suarez, 
seçimlere son iki yılın "reform" prog
ramlarınlD temsilcisi olarak girmişt.ir. Di· 
ler bir deyişle sarsıntısız bir demokrasi
ye geçiş sürecinin t.emsilcililini üstlen
miştir. St'çimler öncesinde Demokrat.ik 
Merkez Birlili'nden aşırı saRa doA:ru 
kopma1ann olması. Part.i'nin bu "ı!ımlı" 
ime,jını güçlendirmiştir. Demokratik 
Merkez. Birlili. nüfusun hAlıi önemli bir 
bölümünü oluşturan kır küçük burjuva
zisinin. kentlerdeki küçük üreticilerin ve 
ara t.abakaların destetini aJmıştır. Bu 
toplum kesimleri faşizmin t.asfiyesini 
onaylarnakla birlikt.e bu tasfiyenin dım' 
lı yöntemJerle gerçekleşmesini tercih et
mekt.edir. KIalcl hükümetin hazırladıQ:i 
seçim yasası da <kırsal yerleşme böıge· 
lerinde miUetvekillerinin ortalamaya gö
re çok düşük bir oyla seçilmesini olanaklı 
hale getirmiştir. örnelin Soria kentinde 
1 milletvekili için 33 bin, 1 senatör için 
26 bin seçmenin oyu yeterli olurken, 
Madrid'de ve Barcelona'da 1 milletvekili 
için 140 bin, 1 senatör için 1.1.  milyon 

in girişinde "Mundo Obrero" mu satıyorsunuz hala? "Echos de Turquia"yı 
düzeltsenize son bir kez. Ama biz arbk "Nouvelles de Turquie" satmıyoruz. 
Dinler, dizeler dolusu zafer vküleri yazalar. 

Unutur muyuz seni hiç, Paco? Pikabım yok, plaklannı da yitirdim, ba
ğışla. Ama seni unutmadrm hiç. Bayramlarımıza Ispanya'yı getiren Paco, Paco 
Ibanez. Bize Alberti'yi, Lorca'yı getiren gitarına eğilince ne de andınrsın bi· 
zim Doğunun yanı k çdıreli insanını. Sahi, neden gerçekleştiremedik ki o gü
zelim projemizi, Rahmi Saltuk'la: Nazım'ı Ispanyolca söyleyecektin ne güzel! 
Gerçekleştireceğiz bunu birgoo, değil mi? 

Selam, selam size Bay ve Bayan Monino. Iki kez ölüme mahkum. Kırk 
yıldır Ispanya'yı yüreğinde taşıyan. Kırk yıldır kurtuluşun umuduyla Saint
Michel'de yaşayan. Bilir misiniz, ben burada Saint Michel adını ettim diye 
dudak bükenler çıkacak şimdi, "küçük burjuva özlemi" diyerek. Sizin yaşadı
ğınız Saint-Michel o Saint-Michel değil oysa, biliyorum, anlattınız bana. Ve 
siz olmasaydınız orda, barınabilir miydik? Gidin, mutlaka gidin ispanya'ya. 
Kırk yılda korkunç değişmiştir, ama 6 numaradaki evinizi boşaltmayın, olur 
mu? Kirada mı oturuyordunuz yoksa? 

Bayan Fremquin, "Informacion Espanola" kaç sayı çıktı to�am? Siz 
de mi döndünüz yoksa? "Globe" yitirmiştir mutlak, bir parçasını eski canlılı
ğının, birşeyler eksiimiştir Bruxellcs'den. 

Zaferinize üzülmüyorum etbet. O ne demek öyle, arkadaşlar, o nasıl söz, 
Petro? Ama nasıl demeti, Ispanya deyince kırk yıldır hep aynı sözleri duyduk. 
"No pasaran" dedik. "Solidaridad",  "internationalismo" dedik, lucha (müca
dele), huelga (grev) dedik, Şili ile birlikte, ama hep Ispanyolca olarak, Vence
remos (YeneceAiz) dedik_ Acılanmız, umutlanmız, direnişimiz, hıncımız, ka· 
rarlılığımız dile geldi bu sözlerle kırk yıldır. 19n'de Paris'te 100 OOO'dik, 
Vietnam için, Ispanya ordaydı. 1973'te Berlin'de milyonlardık, "Banş, Dost
luk, Dayanışma" için, Ispanya ordaydı. Hep Ispanyoıca konuşurduk kırk yıl· 
dır, ispanyolca bilerdik bilincimizi karanlıklarda: "Doksan binin üstünde aktif 
mil itanımız var" derdi bize Manuel... 

Hayır, hayır, zaferinize üzühriiyorum elbet. Bekliyordum onu üstelik. 
Kesindi o, kaçınılmazdı o. "Faşizme geçit yok" derken inancımızı haykırdık 
hep, "Venceremos" derken de aynı maddeci kesinliği dile getirdik. Olması is
tenen oldu şimdi, olması gerekeni istiyorduk çünkü, kırk yıldır. 

seçmenin "yu gerekli olmuşt.ur. 
Faşizmden demokratik bir rejime ge

çiş ist.eminin büyük burjuvazinin destek
lediRi partilerden hızlı bir koput biçimi· 
ni almamunın başlıca nedenlerinden 
biri, iki yıla yaklaşan demokratikleşme 
sürecinin genel olarak kut.uplaşmalara 
yol açmadan ilerlemiş olmasıdır. Suarez. 
hükümeü mk sık gerici güçlerin saldırıla
rını üzerine çekmiş, isükrarlı bir demok· 
ratikleşmenin güvencesi olarak kendisini 
tanıt.abilmişt.ir. Faşist. tedhiş eylemleri
nin sorumlulu�u Fraga_ lribarne'nin fa
şist örgütleri üzerinde toplanmıştır. Ben
zer şekilde 1 Mayıs gösterilerinin_ya.sak_ 
lanmasınm sorumluluRu da Suarez dı
şındaki bazı hükümet. üyeleri üzerinde 
gözükmüşt.ür. 

SOSYALIST Işçi PARTisi VE 
BIRLIK SORUNU 

tspanya Sosyalist tşçi Partisi de yak
laşık olarak seçim öncesi tahminleri 
dotrulayan bir oy oranı elde etmişür. 
Bu sosyal demokrat. örgüt son yıllar bo· 
yunca genel olarak tutarlı bir demokta
tikJeşmeden, ilerici, demokratik güçlerin 
eylem birli�inden yana bir politika sür
dürmüştür. tspanya Komünist Partisi'nin 
yasallaşmasını İspanya'nın demokratik 
gelişmesinin temel koşullarından biri 
olarak öne süren ve bu konuda kraJcl hü' 
kümetin bölücü tertiplerine karşı dire
nen demokratik kuruluşlar arasıoda ISIP 
de yer almakladır. tStp'in önderli�inde 
ve diler benzeri örgütlerin katılımıyla 
daha Franco döneminde oluşan Demok
ratik Birleşme plat.formu, geçen yıl tKP' 
nin önderliA:indeki Demokratik Cunta 
ile birleşme kararı almı,t.ır. Demokratik 
gelişmenin bugüne kadarki yoA'un pro' 
vokasyonlardan sakllUlarak ilerletilebil
miş olmasında bu birlik sürecinin önemli 
rolü olmuştur. 

Yapıjan tahminler Demokratik Mer
kez BirliA'i ile tSİP'nin bir koalisyon hü
kümeti kuracatı yönündedir. DMB'nin 
salt çOıunluA:u sadece birkaç sandalye 
ile kaybetmiş olması bu olasalılı bir öl
çüde zayınatıyorsa da, İspanya büyük 
burjuvazisinin tR b ... ta AET ülkelerinin 
ist.elinin bu yönde olması beklenmeli
dir. önümüzdeki dönemde iç � dış ge
ricililin, Batı Avnıpa'nın s:aa sosyal de
mokrat liderlerinin çabalan, büyük ölçü
de İspanya'nın demokrat.ik güçleri ara
ıındaki birlik eQ'i1imini bozma ve başta 
tstp'ni sınıf işbirlili çizgiline çekme yö
nünde oJacakt.ı.r. Bu ,üçlerin amacı b-

panya'daki demokrat.iklelJme surecinin 
klasik bir burjuva demokr",is.i sınırları 
içinde tutulmasıdır. 

I şç i  SıNıFıNDAKI GÜÇLÜ TABAN 

lıpanya Komunist Partisi bu seçim' 
lerden yüzde 7 dolaylannda oy alarak 
çıkml/ftır. Bu da önceden yapılan tah
minlere uygun bir sonuçtur. IKP kl88. 
dönemde spektaküler bir ba"arı umarak 
seçimlere girmemişti. Ancak, elde edilen 
sonuçlar Puti'nin i,çi ıınıfı içinde yer' 
leşik bir tabana sahip oldutunu göster
mektedir. ıspanya Komünist. Partisi se
çimlerden sad(>ce 2 ay ı hatta önce ya
sal olarak çaJı,ma hakkını elde et.mişt.ir. 
Parti'nin seçim programını ilanı daha da 
yakın bir tarihe rastlamaktadır. Şimdilıd 
Meclisin kuruculuk görevini yerine getir' 
mesinden sonra büyük bir olasılıkla bir 
yıl kadar sonra yapılmaa .... gerekecek se· 
çimler, sol güçler için daha geni'i pera· 
pektiner t.aşımakt.adır. 

Seçimler İspanya'da işçi sını(ı, emek' 
çi kitleler ve tüm demokratik güçler için 
yeni bir mücadele döneminin başlangı
cını işaret etmekt.edir. Demokratikleşme 
sürecinde atılması gereken daha pekçok 
önemli adım vardır. ülkedeki bütün si
yasal örgütler henüz yasallaşmamışlır. 
Siyasal a( bütün siyasal tutukJulan kap
sayan genişlik� de�ildir.1976'da yuzde 
20 olan enflasyonun bu yıl yüzde 30'a 
ulaşması beklenmektedir. Emek iiret
kenliQ:i sürekJi olarak düşmektedir. İşsiz
lik oranı resmi rakamlara göre yüzde 7 
düzeyindedir. Ülkenin ihracatı it.halat.ı· 
nm yarısını bile karşılayarnamaktadır. 
Dış borçlar 12 milyar dolara ulaşmıştır. 
Bu durumda 1979'a dek herhangi bir 
deRişme beklenmemekledir. tspanya 
ekonomisi OECD'nin diRer ülkelerine o 
derece be.A:ımhdır ki. bu ülkelerde bir kı· 
pırdanma olmaksl1.ın bunalımın yavaş La
masını uman yoktur. Sendi kalar için 
ilan edilen yasal çalışma hakkı pratikte 
tam olarak kullanılamamaktadır. Devlel 
aygıtı içinde raşist uMurların etkinlili 
küçümsenemeyecek kadar büyüktür_ Ge
ricilik, r ... ist. güçler hili geniş propaı
ganda ve yeralt.ı çalışma olanaklannı ko
rumaktadır. öte yandan uı-nya kapita
Iisl bunalıından en çok sarsılan ekono
milerden birinin .. hibidir. ıspanya top
raklarında yatayan w uluw baalo altın
da ezilen et.nik topluluklana demokratik 
haklannı kuanmaları yolunda elde edi
lenler son derece azdır. Bunalımm yükü· 
nün işçi, emekçi kitlelere yüklenmesi 
tehlikesine karŞı mücadele son derece 
acildir. Büt.ün bunlar ilerici, demokra
tik güçlerin eylem birliaini zorunlu lu
tan fakt.örlerdir. İşçi lllUfl ile ıeniş eo 
mekçi köylü yılınları ve kent. orta ta· 
bakalan arasındaki it.tifakın ıüçlendiril
meai çözüm bekleyen temel soruntum 
ba,ında gemekt.edir. İspanya işçi sını(ı 
ve tüm emekçileri bu tör . yolun bir. 
sınıf mücadelesiyle çözecektir. 

Öylesine güzel ki zafer, inanması zor, işte. ISPANYA 'DA Işçi SıNıFıNı YENI GöRE VLER BEKLIYOR 
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Amaç ve Görevleri taban tabana zıt iki örgiit: 

EYK VE !ET 
BATılı BURJ UVA ÇEVRELERI GENELLIKLE AVRUPA EKONOMIK 
TOPLULU�U ILE SOSYALIST SISTEM üLKELERI ARASINDAKı EKO· 
NOMIK YARDIMLAŞ",A KONSEYI'NI AYNI KEFEYE KOYARLAR. OY· 
SA KAPITALIZM VE :;:)SYALlZM NASIL BIRBIRININ ZIDDI TOPLUM 
DüZENLERI ISE, HER IKI SISTEMIN GERÇEKLEŞTIRDI�I ENTEG· 
RASYONLAR DA BIRBIRLERINDEN AMAÇ VE GöREVLERI AÇiSIN· 
DAN BOTüNü ILE FARKlıDıR. BU YAZıDA KISA ADLARı I LE AET 
EYK'IN, FONKSIYONLARı, AMAÇLARı VE GERÇEKLEŞTIRDIKLERI 
GELIşIM AÇıSıNDAN öZET BIR KARŞıLAŞTıRMASINI BULACAKSı
NıZ. 

Ekonomik bütik'ıleşme, Ikinci Diiıy� 
s�vaşı sonrasının en tipik gelişmelerin
dendir. Bu büu.leşrnenin rolü, kapsamı 
ve önemi dunnadan büyüyor. Bütünleş· 
me sonucu oluşmuş gruplar genişlemek
te, bunlara yeni yeni devletler katılmak· 
tl ve böylece yeni bütünıeşmiş topluluk· 
lar ortaya çıkmaktadır. Büu.leşmiş 

grupların 'en önemlileri olarak, Ekono
mik Yardımlaşma Konseyi (EYK) ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
(Ortık Pazar) gösterilebilir. 

rekabette dürüstlük" biçiminde bir ifade 
geçmektedir. Bundan da görüliiyor ki, 
Ortak Pazar, rekabeti kaldınnaya deAii, 
onu sadece "dürüst olarak" uygulamaya 
yönelmiştir. Ancak, Ortak. Pazar çerçe
�sind� bir yanda güçlü tekelci şirketıer, 
diğeryiUlda orta � daha az güçlü finna 
� kuruluşlar varken "dürüst" bir reka
beti gerçekleştinnek olanak dışıdır. Ser· 
mayenin yoğunlaşması ve merkezileş
mesi Ortak Pazar tüzüğünce smırlı değil
dir. Bu da dürüst bir rekabete olanak 
vennez. Pazardaki "eşit" koşullanla, 
eşit olmayan taraflar rekabet eder. Bu 
yüzden anlaşmada belirtilen amaç, yani 
"dürüst rekabet" yalnızca kağıt üzerinde 
kalmaktadır. 

RüŞVETLE REKABET 

Ekonomik Yardımlaşma Konseyinin 
kuruluşundan bu yana otuz yıl, Ortak 
Pazar'ın -kuruluşundan bu yana ise yirmi 
yıl kadar bir zaman geçmiş bulunmakta· 
dır. Geçen bu zaman, sosyalist ve kapi
taJist büu.lc:şme nedir sorusuna yanıt 
vennek için yeterli malzeme sağlamak
tadır. Yukarıdaki soruyu Sofya "Karl 
Marks" Yüksek Ekonomi Enstitüsü 
profesörlerinden Dimitır Vasilev yanıt
lamutıd.,.: 

Ortak Pazar deneyimi, topluluk için
deki rekabetin zayrflamadığını göster
miştir. Tersine, rekabetin artması yalnız 
pazardaki çelişkilerin keskinleşmesine 

EYK OLKELER/ ORTAK PAZA R 7 GER/DE BıRAKTı 

NASIL ENTEGRASYON? 

Kapitalist ilkeler genellikle, ekono
mik büu.leşme ile "pazar entegrasyo
nu"nu birbiriyle özde,:, sosyalizmdeki 
entflrasyonu da "pU.n entegrasyonu" 
s;ıy .... br. Bu bütünleşmelere Ekonomik 
Yardımlaşma Konseyi ile Ortak Pazarı 
örnek olarak gösterirler. 

Bu iki örgüt dışında bütünleşmiş baş
ka gruplar da vardır. Örneğin, Latin 
Amerika Serbest Ticaret Birliği; Orta 
Amerika Ortık Pazarı; And Ortık paza
n; Karaib Topluluğu; Orta Afrika Güm
rük ve Ekonomik Birliği; Doğu Afrika 
Ekonomik ToplUluğu; MAGRlp; Arap 
Ortak Pazarı. Ancak bu tOp'lulukların 
uluslararası ekonomik i lişkilerde, dünya 
ekonomisinde etkileri henüz sını"ıdır. 

Tarihsel deneyim, uluslararası ekono
mik ilişkilerde hayata geçirilen yeni il
kelerin doğruluğunu ve canlılığını yete
rince göstermiştir. Ekonomik Yardım
laşma Konseyi üyesi ülkeler, oldukça kı
sa sayılabilecek bir zaman içinde ekono
mi, bilim ve kültlriiı önemli dallarında 
daha ileri ülkeleri geçerek, ek�nomik ge
lişmelerinde büyük başanlara ulaşmış
lardır. 

NASIL "DüRüST REKABET"? 

Sosyalist ülkeler arasındaki yeni eko
nomik ilişkiler ve bunların planlı bir bi
çimde ve uzun vadeli olarak gerçekleşti· 
rilmesi sayesinde sosyalist topluluk, dün
ya ekonomisinde önemli bir faktör, ba· 
rışsever güçlerin, gelişmekte olan ülke
lerin güçlü bir dayanılğı haline gelmiştir. 

1957 yılında Ortak Pazar'ın kurulma
sı için Roma'da yapılan antlaşmaların 
önsözünde "... kalkınmada istikrarın 
saAlanmasl, mal alım satımında denge ve 
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1975 yılında üretim Ekonomik Yardımlaşma Ortak Pazar 
(Milyon lon olarak) Konseyi JJkelerinde ülkelerinde 

Taşkömiiii 
Petrol 
Tabii gaz (milyar m3) 
Demir tilizi 
Çelik 
Çimento 
Buğday 
Şeker 
Eı 
SÜI 

değil, aynı zamanda topluluğun diğer 
alanlarındaki çelişkilerin de artmasına 
neden olmaktadır. Ortak Pazar içinde 
tekelci şirketlerin rekabetini kısıtlayıcı 
önlemler, iç düzenleme hükümlerinin 
uygulanması, beklenen sonuçları ver
memektedir. Daha da ötesi yeni engeller 
yaratmaktadır. Bu engellerin giderilmesi 
için tekeller tarafından uygulanan yön
temler herkesçe bilinmektedir. Bunların 
en güzel örneği Lockheıed skandahdır. 
Bu olay, kapitalist rekabetin gerek Or
tak Pazar'da gerekse dışındaki niteliğini 
bütüı çıplakhğıyla ort.tya koymaktadır. 
Satışından büyük karlar sağlandığına 
şüphe olmayan savaş uçakları na pazar 
bulmak için yapılan "dürüst" mücadele
de, Amerikan lockheed Şirketi, arala
rında krallar da bulunan birçok yetkili
ye ruşvet dağıımıştır. Böylece bu şirket, 
hem Ortak Pazar'a llye bulunmayan şir
ketlerin, hem de Ortak Pazar Uyesi bulu
nan devletlerdeki büyük uçak şirketleri
nin rekabet gücünü bu şekilde ortadan 
kaldırmaktadır. 

Ortak Pazar'ın ekonomik hayatııda 
cereyan eden bu ve buna benzer birçok 

815 282 
499 10 
320 166 
237 62 
193 126 
182 130 
1 15 41 

19,4 9,7 
24 18,2 

130 100 

olay, bu topluluğun, kapitalist niteliğin
den doğan açık ve gizli çelişkiler içinde 
bulunduAunu kanıtlamaktadır. 

Ortak Pazar'ı dış rakiplerden, öZel
likle pazar savaşında büyük bir güce sa· 

hip Amerikan tekellerinden hiçbir güm· 
rük kısıtlaması koruyamamaktadır. Böy
lece lenin'in aşağıdaki sözlerinin doğru
lulu bir kez daha kanıtlanıyor: " ... Em
peryalizm devrinde ciddi bir pnrük si
yasetinin sözü bile edilemez ... •• 

AYRI HEDEFLER, 
AYRI GÖRüŞLER 

Her iki topluluğun karşılaştırılması, 
nitelikleri ve amaçları bakımından ara
larında büyük farklar bulundutunu orta
ya çıkannaktadır. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile Ekonomik Yardımlaşma 
Konseyi birbirine taban tabana zıt ve 
ayn ayrı hedef ve görevleri olan iki sos
yal ve ekonomik düzeni temsıı etmekte
dirler. 

Bu topluluklar arasındaki farklılıklar, 
kuruluşlarından 1975'e kadar olan eko
nomik gelişmelerine ilişkin bazı verilerle 
dile getirilebilir. 

Ekonomik Y�rdımlaşm� Konseyi,. 
üye ülkelerin ulusol gelirleri 1950-1975 
arasında 6,5 misli, Ort<ık P ..... ülkoleri· 
ninlô ise 2,8 misli .ımı,t ... 

Ekonomik YiII'llımlışm. Konseyinde 
sargyi üretiminin 3f11$ hızı 1960"Un 
1975'e kadır yüıı:.elerek yüzde .. kIzI "'" 
mışıır. Bu artıŞ 1975 te i .. 1974'e ııın 
yüzde 8,5 oImuştıır. Aynı d .... ıçınde 
Ortak Paz .. ülkelerinde gelişme hızı yılı. 
de 3,4 ile yüzde 5,6 ınsındı dejişikllk 
göstermiş, 1975'ıe i .. 1974'lekind ... 
dahı ışığı bir düzeye düşmüşti!r. 

Ekonomik Yartlımlışm. Konseyi il· 
kelerinde sanayi 'ii'etimin artış\".. onne 

1970'Ie 100 iken 1971·1975 dönemi ... 
de 145 oImuştıır. Oysa Ortık POl" il· 
kelerinde bu oran oy nı dönemde 107'<lr. 

HıZLı GEUŞME TEMPOSU 

Ekonomik Yardmlaşma ülkelerinin 
hızlı ekonomik gelişimi sayesinde, bu il· 
kelerin dtrıya sanayi üretimindeki payı 
195O'de yüzde 17,5 iken 1975'ıe yüzde 
34,5'e çıkmıştır. Aynı zaman kesiti için
de Ortık Pazar ülkelerinde bu pay 1950' 
de yüzde 21,8 iken 1975'Ie yüzde 16,5' 
e düşmüştür. Başka bir deyişle Ekono
mik Yardımlaşma Konseyi ilkeleri, 
şimdi Ortak Pazarı sanayi welimi açısın
dan iki kat ışmıkladır. Oy .. 1950'den 
önce Ortık Pazar ilkeleri bu ıçıdan da
ha önde idi. 

Sosyalist ekonomik entegrasyon, 
planlı, kararlı bir biçimde hızla geliş
mektedir. Ortak Pazar, kapitalizmin çe· 
lişkili niteliğinden ve bu toplulukta bu· 
lunan devletlerin ve tekellerin kendi iç 
çelişkilerinden dojian güçlüklerie kazıı· 
laşmaktadır. 



ŞttRtN YAKASINI 
BıRAKMAYAN ADAM 

MESUT ODMAN 

Kemal Bayram'ın şairlik çabasını anlatmak için bundan iyi SÖ� bulamı
yorum. Oaha çocuk yaşındayken, Üıkesini hapishanelerde tanımaya başlamış, 
yurdunun bülin emekçileri gibi zorbalık ve yoksullukla boğuşarak ekmeğini 
kazanmış ve belki de eli kalem tuttuğundan beri şiirler yazmış bir insanın 
kırk iki yaşında ilR şiir kitabı çıkıyor. (Erken Oten Horoz, Ankara, Yedigün 
Yayınları, Birinci Baskı: Aralık 1976, Ikinci Baskı: Mart 1977, 172 sayfa, 10 
I;r.ı) 

Kemal Bayram on yedi yaşındayken yazdıklarında" 1975 yılında yaz
dıklafına kadar birçok şiirini bir araya getirmiş. Şiirl«in kitıptaki sıralanışın· 
da bir tarih SRsı gözetilmemiş. Ayrıca, kimi şiirlerio altında yazıldığı yıl be
lirtildiği halde, kimilerinin altında herha�i bir tarih belirtilmemiş. Bu yüzden 
şairin gelişimini yeterince izlemek mümkün olmuyor. O zaman da, niye yirmi 
dört yıllık uzun bir zaman diliminin i6ünü olan şiirter yan yana getirilmiş diye 
bir .soru geliyor akla. 

Ama yine de, eski şiirlerle yenilerini arka arkaya okuyunca ayrılıkları da 
yakınlıkları da sezmek mümkün. Zaten, bunun çok önemli olduğunu sanmıyo· 
rum. Çünkü, Kemal Bayram'ın yirmi yıl önce yazılmış güzel dizeleri olduğu 
gibi, birkaç yıl öncesinin tarihini taşıyan kötü şiirleri de var. Ama bııadan va· 
rılacak sonuç, şiirinde bir gelişmenin görülmediği olmamalı. Bu durumun ne· 
deni onun hayatında aranmalı. 

Bir köy emekçisinin çocuğu Kemal Bayram. Onbir yaşında anasız baba· 
sız kalıyor. Ivriz Köy Enstitüsünde okurken, eli kalem tutmaya başladığı için 
bir başka Köy Enstitüsüne SÜ'Ülüyor. Orada da, daha DP iktidarının ilk yılında, 
iki kez linç etmeye kalkışıyorlar onu ve onyedi yaşında "mapusluk unaatı" 
başlıyor. Daha sonraki yıllarda da hayatını kazanmak için her işi tutuyor, in
şaat işçiliğinden gazete muhabirliğine kadar. Daha ilk gününden büyük yok· 
sunluklarla geçmiş böyle bir hayatın içindeki insanın, şiirini alabildiğine, öz
gürce gelişıirememesi doğaldır elbet. Kemal Bayram hayatının her döneminde 
şiirin yakasına sıkıca yapışamamı�ır, demek istiyorum. Ama hiç bir uman 
da yakasını koyvermemiştir şiirin. 

Az sulandırılmış rakıya, kadınına, minareye, gülen çocuğa, çalışan ada-
ma "dokunur gibi, öper gibi" bakan babasını güzel anlatmıyor mu? 

"Kuşu sevdi, karıncayı sevdi 
okşadı güoü, gmeşi sevdi 
'Insanız' dedi her sözün başında 
'bunu hiç unutmayın insanız 
hiç ayrılmayın bundan insanız' 
çift SÜ'"dü toprağa güvenerek 
sığır güttü doğaya güvenerek 
yoruldu, ağaya güvenerek 
geldi, anamı sevdi." 
Bunlar, yakın yıllara rastlayan dizeler. Ama 1951 'de Bahçe Cezaevinde 

yazılmış·şu dizeler de, mapusluk unaatının bu yeni öğrencisinin şairlik u
naatını da öğrenmeye başladığını gösteriyor: 

"Bu Kurtalan trenidir 
. 

durak verir Mahpu53ne önünde 

Bu Kurtalan trenidir 
işsiz taş .. 

yokluk taşır 
durak verir Bahçe kasabasında 
üç Jandarma bir Gardiyan 
atlatırım dördünü de 
geçer otururum bazan 
doğuya giden en son vagonunda. 

Kurtalan treni Kurtalan treni 
'kurtaran treni' koysam adını." 

Tek başına bu şiir bile, yukarıda söylediklerimi doğrular niteliktedir. 
Onyerli yaşında bu kadar güzel bir şiir yazabilen bir insanın şiirini olabileceği 
kadar geliştirememesi, ilk kitabını ancak yirmibeş yıl sonra gün yüzüne çıkar
tan yaşadığı hayatın o ağır koşullarındar( başka bir nedenle açıklanamaz 53-
nıyorum. 

19S6'da askerden karısına yazdığı şu dizeleri okuyalım bir de: 
·'$antr.ı:1 Mensucat fabrikasında 
Kazlıçeşme'nin 
sen şimdi yoksul bir işçi kadın 
bilmem verirler mi bu mektubu 53na 
içinde Harput daAianndan koparıimış 
bir dal çiçek yolladım. 

Bir isim buldum oAlumuza 
şu yüreklerimizdeki klvtlcımı anlatsın 
'Alev' diyebilirsin 'Alev-Alev' 
yeni ateşleri o yaksm. fO 

Şimdi, kendisi de o "ateşleri yakan" kavganın içindedir. Bunun anlamı
nı da bir şaire kazandırdıklarını da iyi bilecektir Kemal Bayr.ım. 

Kitabın 114. sayfasında "ısır" başlıklı bir şiir var. Herhalde yakın yıllar· 
da yazılmış olmalı. Kötü bir şiir. Işte birkaç dize: "fıs flS fıs i fısır fısır fısır i 
dişlerine kuvvet i görmeyen gözü ısır i kuSll"lu beyni ısır." 

Ama hemen bir önceki sayfada da "Oyalan" başlıklı bir şiir yer alıyor. 
O da yakın yıllarda yazılmış olmalı. Buna karşılık, Kemal Bayram'ın nasıl bir 
söyleyiş ustalığına ulaşabildiAini gösteriyor: 

"Armudu saya 53ya 
elmayı soya soya 
bıçak vurmadan nara 
bir yere varıyor arıam: 
topraktan gelmişliğin 
az konuşup 
çok denemişliğin 
yorgunluğu içinde rahat 
bir yere varıyor anam 
bu Yunus'tur 
Nazım'dır bu 
bu şiir: 
'Mal da yalan 
mülk de yalan 
var biraz da 
sen oyalan' ot 

Bir de, kitapta takıldığım birkaç noktaya daha değinmekte yarar var. 
Birincisi, kitabın sonuna, hele şiirlerin arasına çeşitli yazarların şair üzerine, 
kitabı üzerine yazdıkları yazıl�ı koymanın gereği yok. Genellikle, emeldi ik
ramiyesiyle şiir denemelerini bastıran memurların yaptığı bir şeydir bu. Kita
bın basımında, ilk bakışta bile olsa, böyle çağrışımiara yol açabilecek düzen
lemelerden kaçınmak gerekirdi. ikincisi, kitapta kimi şiirlerin büyük harf1e di· 
zilmesi de anlamsız. Neden gerek duyulduğu anlaşılmayan bir durum bu da. 
Kemal Bayram yeni şiirlerinin basımında bunlardan kaçınmalıdır, diye düşü
nüyorum. 

Rrfaz llgaı, Kemal Bayram'ın 1977'de yazılmış orlÜÇ şiirini dinlediğini, 
tümünün de güzel şiirler olduğurkı, basılmaları gerektiğini söylÜvor. Rlfaz ii· 

gaz sözüne güvenilir bir şairdir. Onun sözlerine ve bu kitaptaki kimi şiirlere 
bakarak bu dileğe katılabiliriz. Kemal Bayram yeni şiirlerini de yayımbmalı 
ve bir daha şiirin yakasını bırakmamahdır. 

,... 

sosyalist ülkelerde 
kooperatifCilik üzerine 

• 
r. karalar - z.UskOl 

syu'emezov -minkov -boczaı 

bıarzanek - niki - kowalak 

• 
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"Studen.skagrad " ... 
Türkçesi, ölrenci kenti. öt.ede Vi to

,a yükseliyor. Vitoşa da#t, bugün Sotya' 
nın kış sporları merkezlerinden. Ancak . 
So(y.'nın hemen giineyinde yükselen bu 
daA:ın ilginç bir geçmişi de var. 

Bundan 53 yıl önce, 1924 yılının 
Mayımnda, Vitoşa'nın puslu tepelerinde 
Bulgar Komünist Part.isi'nin gidi yera1tl 
konferansı toplanıyordu. Sofya'ya 2 bin 
melre yüksekten bakan Vito,a'nın or
manlarında, Bulgar komünistleri, (aşiz
me karşı mücadelenin sorunlannı tartı
şıyor, cephe meselesini irdeliyor, kısa
cası hayata geçirilecek yeni ve önemli 
kararlar alıyorıamı. ViLaşa konferansı 
kararlan, işçi'köylü beraberLiA:inin sat
lanmasında, cephe taktikJerinin hayaLa 
geçirilmesinde önemli bir adım oluştu
ruyordu. 

Parti'nin daha sonraki eylemleri ve 
kaı.andı�ı başarılar, Vitoşa kon(el'8llSl' 
nın hiç de kaA:'ltüzerindebir "konferans" 
olarak kalmadlA:'lru kanıtlayacaktı. 

1 7  BIN ö(;RENCILI BIR KENT 

Unkta, ViLaşa'nm tepelerinde Bulga· 
rislan'ın geçmişi var. Daha yakında, ya
kın çt:vrede, Bulgari.tan'ın bugünü ve 
yarını var. "Studensk.agrad"m binaları, 
yeşil aJanlan, yurtlan ve ıençleri. Bulga
rislan'ın bugiinünü ve yarınını yansılı· 
yor. 

Sorya'nın bu "öA'renci kenti" henüz 
ı o yıllık bir geçmişe sahip. 

Ilk binalar 1967 yılında inşa ediliyor. 
ö�renci kenti, o günden bu yana sürekli 
bır gelişim içinde. Şu anda, öA:renci sa
y ısı 17 bine ulaşrruş durumda. Bunlann 
arasında, dünyanın çeşitli ülkelerinden, 
cir.ellikle baA:ımsızlıklarml yeni kazanmış 
genç ülkelerden gelen öA;rencller de var. 

öA:renci kentinin yurtları ve odaları, 
Sofya dışından gelen öRrencilerden 
'I.86'&lnın ihtiyacını kar,ılayacak du
rumda. Şu anda 4 yeni bina daha in,aat 
halinde GörüştiıA:üm ötrenci temsilcile
rinin verdikleri bi lgilere göre, 5 yıllık 
plan ıonunda yurtlar, So(ya dı,ından ıe
lenierin ve So(y.'da oturup da yurtta 
kalmak ut.eyenlerin ihtiyaçlarını bütünü 
ile kar,ılar hale gelecek. 

Bulgaristan'da, geleceRe duyulan gü
venin. kişilerin y ... am biçimlerini bUyük 
ôlçüde etkilediRinden daha önce IÖZ et
mi,tim. Örnekleri ile birnkte. öıyenci 
kentinde, başka ornekler de ıördüm. 

Önceleri de dikkatimi çekmi4ti. BuI
gari.tan'da gcn<; evtilerin sayısı hayli (ıZ
la. EvliIi�e yönelik iIi,kiler de çok erken 
y ... larda başlıyor. Bulgaristan'da ıo.ya
Iili. düzenin. işsızlik. sosyal güvenıık ve 
buna Mnzer diger sorunlan köklü bir 
çö:ıümf> kavuşturması Vf' bunun yaraltı. 
aı guven duyguliu, bu ocsnel durumun 

b84hca nedrnlerınden biri. " Ne.nel du
rum" öA;rcnci hntinde de görülüyor. 

ENTERNASYONAliZM; GÜNLÜK 
YAŞAMıN PARÇASı 

Ü!lrı'nc-i krnllııin yurllltrında, ('vii öl· 
renC'ili'r eifiNI ile birlikte kalabiliyorlar 

Evli ve beor öRrencilerin kaldıktan bö· 
lümleri görme olanalı buldum. "Lüks" 
deliL. Olma .. da gerekmiyor. Ancak, evli 
ya da beka.rlar açısından ihtiyaç duyuı.
bilecek herşeyi bulmak mümkün bura
Ianla. 

öRrenel kentinde yaşayan bir çift, 
kaldıklan yere ayda 5 lev8 ödüyor. Ço
cuklanna aynca bakllıyor. Anne-baba
nın den ya da iş saatlerinde, öA'renei 
kentinin kreşlerinde. çocuklara özel ola
rak bakılıyor. 

Bir öRfenei içioya da okuyan bir çift 
için elverişli olanaklar. Belki de bu ne
denle, genç anneterin doAum oranlan 
açısından Bulgaristan Avrupa'nın başta 
giden illkeleri arasmda. öRnnci kentin
de bu oran daha da yüksek. öRTenei 
kenti'run ölrenci temsilcilerinden biri 
şaka yollu da olsa "öRrend kentinde bir 
nüfus patlaması olduAundan" söz edi· 
yor. 

Ancak, Bulgaristan gerçelini eksiksiz 
yansıtabitmek için, Bulgaristan halkına 
saygının asgari bir koşulu olarai sürekli 
olarak vu.rıutadılım bir noktayı yeniden 
belirtmekte yarar var: ı,çiler, köylüler, 
lusaca..sı tüm çalışanlar için geçerli olan, 
gençler ve ölrenciler için de ıeçerli. 
Rahatlık ve mutluıuk, hiç bir �ltilde ve 
kesinlikle, başka ülkelerde ola.nlara, baş
ka ülkelerin inaan.lanrun ıorunlarına ka
yılaızhk ve duyarsızlılın temeli olmu
yor. ölrenciler, gençler için de böyle. 
Sosyalist Bulgaristan'm ölrencileri de, 
mutluluklarının tüm dünya gençlili, tüm 
dünyanın insanları tarafından paylaşıla
bilmesi için, gerekli duyarhhlı, daya
IUŞma bilincini gönüJlerine kazımışlar. 

Studenskagrad'ın temiz ve özenH 
beşleri, Bulgar gençlerine Bia(ra'da aç
lıktan ölen çocukları unuttu.rmuyor. 

Studensk.agrad'da düzenli ve verimli 
bir biçimde süren etitim, Bulgar gençle' 
rine Kongo'da, Şili'de, Türkiye'de olan
ları unutturmuyor. 

Tersine, dünyanın çeşiUi ülkelerinde
ki olaylar; gÖ8teriler, protestolar, daya
nUlma Laplantılan ile, Bulıar öRrencile- . 
rinin günlük yaşamlarının, daha dolrusu 
eRitimierinin bir parçUlDl olu,ıuruyor. 

SOSYALIST TOPLUMUN YENI 
INSANI 

BUDun da maddi temelleri var .. 
En ba,ta şu: öQYenciler, işçi urulı 

yam maddi iiretim ile ilitkilerir. dolaylı 
nt dolaysız biçimlerde muhafaza ediyor
lar. Geıı,tiriyorlar. Bunu tamamlayan ve 
pekiştiren özeUik iae şu: Komsomol ta
rafından yüriitülen bilinçli, içerikli ve 
sistemli bir elitim. Bu elitim ıonucun
da, "sosyalist Laplumun yeni insanJ" şe
killeniyor. Yeni deRer yargılarına, "erne
lı. karşı yeni bir ia'o'lr"a sahip, entem .. -
yonalizm bilinci ile dolu yeni bir insan. .. 

Ulusa1 ölrencl Konseyi Başkan Yar' 
dımcısı Ste(fanov. bu konu üzerinde du
ruyor. 

Bulgari.tan'da işçi-köylü beraberliRi 
gibi, işçi.gençlik dayaruşmuının da saR
lam tarihsel kökenleri var. 1944'den ön
ce Bulgari.tan'da önemli yeri olan genç-

UZAKTA VITOŞA DAGı GÖRÜLÜYOR. YAKIN PLANDAKI · BINALAR 
ISE "STUDENSKAGRAD' A AIT. VITOŞA'DA,BULGARISTAN TARIHI· 
NiN ÖNEMLI BIR KESITI VAR: BULGAR KOMÜNIST PARTISI'NIN 
ÜNLÜ ILLEGAL VITOŞA KONFERANSI .STUDENSKAGRAD'DA ISE, 
BULGARISTAN'IN BUGÜNÜ VE GELECEGI VAR. 

Lik kuruluşlannm sloganları arasında 
"partiye sadakat" ve "halk nerede ise 
biz de oradayız" başlıca yeri alıyor. 
Komsomol, bugün böyle bir saRlam geç
mişin ve mücadele deneyiminin salladı
lı tarihsel birilcim üzerinde sosyalist top
lumun kuruluşuna, "yeni bir inaan tipi
nin yaratılmasına" katkıda bulunuyor. 

Ancak her yerde ve her zaman oldu
lu gibi, burada da yalnızca "ta.rih.ael kö
keo" yeterli delil. Birlik ve daYBlWlma
nın ıomut maddi temellere oturmuı ge
rek. Bu maddi temellerden birini, öt
renci ıençtilinin %60'tao (ulumm ilfÇi 
ve emekçi ailelenlen ıelmesi olu ,lUN
yor. Dayaıtl4manın maddi temellerindeo 
biri, bu. 

Ilcincisi daha da önemli: Ulusal üre
timle elitimj birle,tirebilmek. ERitimi, 
ulusal üretimin aynlmaz bir parçası hali
ne aetirebilmek ... 

Bunun somut yollan, yöntemleri uy
gularuyor. ömeRin ölrenciler her ders 
yılı, üretimi temel alarak, üretime uygu· 
lanabilir yeni buluşlar, teknikler üzerin
de çalışıyorlar. Delerli sonuçlarla orta
ya çıkıyorlar. Ders yılının belirli dönem
lerinde öRrencller, (abrika1ua, tarlalara 
ıidiyorlar. Burada bir yandan maddi üre
timin somut koşullanru, yöntemlerini 
ötı'eniyorlar. DiRer yandan işçilerle 
köylÜıerle yakın m,kiler içine giriyorlar. 
Yalnızca üretimle ilgili deliL. Diinya'run 
ve Bulgaristan'ın çeşitli politik meaelele
ri üzerinde, ifÇi ve köylülerle ölrencüer 
,örü, ah,veri,inde bulunuyorlar. Bunun 
ıomut, elle tutulur ıonuçlan JÜnlu ha
yatın her alanında ıörii.lüyor. 

IDEOLOJIK EGITIM 

"Emek alaylan" VU'. Bunlar, yılın be
lirli dönemlerinde tarlalara liderek billlil 
çalıfıyorlar. Fabrikalarda üretime katdı
yorlar. Oretimin ıorunlanndan politik 
konulara kadar, ölrencilerle çalıllAnlar 
anunndaki birLiRin maddi temelleri böyle 
kuruluyor. 

"Gençlik Yapıcı Teknoloji AJıylan" 
var. Bunlar ıeliştirdikleri yöntemleri, 
maddi üretimin içindeki işçilerle tartışı
yorlar. Bu "aıay"lann geliştirdikleri yön
temlerin uygulanması sonucunda üreti
min teknik örgütlenmesi ile ilgili bir çok 
sorun bugüne dek çözüme kavuşturul
mu,. 

Ideolojik eAili m, branş eQitimini ve 
üretimde elitimi tamamlayan bir başka 
öge ... 

Bulgaristan'da her yd 15 EyıÜı-U 
Haziran arası "politik okul yılı" olarak 
adlandıralıyor. Oniversitelerde okutulan 
''Manizm-Leninizmin ııkeleri" , .. Bu ... · 
rman- Komünist Partisi Tarihi", "Diya
lektik materyalizm", "Ekonomi Politik" 
ve "Bilimsel Komünizm" ,ibi konulaım 
yan.wra, "politik okul yılı" IiinliDce be
lirli bir konu üzerinde ayrmtdı ye kap
samlı elitim yapılıyor. St4f.nonm ww
dili biı,iye löre, ıeçtilimiz " politik 
okul ydı"nda SBKP 26. Koncr-i • ..,-nD
.ili ola ... ı. ele al"""". o-iiode.Id 7duı 
konusu iae "BuIpıiItaa Xomiiaid Pd
si'nin 9 Ko ... •• o .... ......... be
lirleıuni,. 

EMEGE SAYGI. INSANlIGA SAYGı 

Bulıar _nçleri bö,le "'J'OI'. sot
yaliıt toplumUD yeni iDam, lDIddi üre
timle içiçe YalNluyor. Emeli il. y .... 
mayan yok. Emek, yqanıın bem antı 
hem de amacı. Çünkü, daha iyi bir ya
şama, muUuıula uıafJ1\Aft1D. emekteo, 
çalı,maktan başka bir aracı yok. Bireyin 
mut1ululu ile toplwnsal OluUuhl., ta 
insanlann mutlululu bu ortak temel. 
sahip. Kendi birey.el muUululun.a .. -
cak emeli ile uJ..-bilen biri. ernele say
gılı olur. Bu, ıosyal_ toplumun ymi iD
sanıdır. Emele "Yıl, bqkalarınm eme
Rine .ygıyı da beraberinde tetirir. Bq
ka emekçilere, ça1lfAnla.nı -Y'II .. 80-
rumlululu da beraberinde getirir. Bir 
emekçinin, ya da bir ülkeaiD tiim eme:k
çUerinln bqka ülkelerin emekçiIeriDI 
Iıartı, MY", ..,nmıluıllk .. dU7Ubl� 
lının temelinde bu fti'. Enterauyoftaı· 
IWnin, banfin, kard_tlilin t.meliade d. 
bu yar. Bunun için, en&.emaqona1imlin, 
banoın .. dünya b.w.n.w. ı.udofliti· 
nin _ aaralmu day"'_ ..,.na .. 
tem .. onun i.nanIan. 

BWa- balkJ, ıoayllliat toplumu. ku
rulu,unda ileri adımlar atan bir halk ola
rak, yU'li inaa.nlar .. uluala:r arumdaki 
karde.ıiRin maddi dayımaldanm bndi 
ülkelerinde aRlanılaştıran bir hali ola· 
rak, dünyamızın ıorunlanmn çözümün
de saraı.l.maz bir lüÇ oh"twuyor. Çetitli 
aüçle:r aruı.nda önde ıelen ve .ayıin bir 
yere sahip. 

Onun için, entemuyonalizme, ban
şa, kardeşliRe ve sosyalizme gönül veren
ler, Bulgar halkına saygı ve &eVli ile bw
yorlar. Bulgar halkı da bu sayıı ve aeYll
yi yerden göRe kadar hakediyor. 

SON 
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