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YEREL SECiMLER ÖNCESi 
, 

BELEDiYE SORUNLARI 
Bülent ERDEM TARTıŞılıYOR 

Yaklaşan Yerel Seçimler, yerel yöne
timlerin sorunlmm, kent halkııun yerel 
yönetlmlere ilişkin demokratik taleple
rini gOndeme getirdi. GeçtiAimlz hafta 
Içerisinde Mımarlar Odası olumlu ve 
yararb bir girişim Ue "Yerel Yönetlmleı 
ve Güç Yapısı" ko nulu bir seminer dü
zenledi. 

Mimarlar Odası'nın bu semıner ile il· 
gili olarak yapt�ı açıklamada, yapılan 
semlnerlerde yerel yönetlmlerin günü
müZdeki yapısının ve Işlevlerinin gelere: 
Re yönelik bır şekilde tartışılması. gerek
tiei vurgulanarak, kent sorunlannm ge
ni, kitlelere iletlımesi gerektiRine deRi
nildi. 

Bu seminerin ön Seçimler (tasfiyeler) 
sonrası düzenlenmesi geç kalma olarak 
nltelense de, semınerin önemi ve yaran 
yadsınamaz. 

Seminerde 1973-77 döneminde yeni 
bb be\ed\yedUk anlayışı sergileyen be
'ed'ye ba,kanlan, bekıdlye'erde görev 
yap� uzman ve görevUler \Le blUm 

adamlan gÖl'ÜŞ've deneylerini beUrt.t1'er. 

Çalışmalannı Oda'nın küçük salonunda 
sürdüren seminerde söz alan beledlye 
başkanlanruh çoeunun önseçimlerde 

tasfiye edtlmeleri, delege oyunlarından 
ve partilerine olan kırgınlıklanndan söz 
etmelerlne neden o'ldu. 

"HIZMET DÖNEMININ MEZARı" 
J 

Semtnedn ıÇIŞ konutmasıpı Mimar. 
lar Oduı Bışkanı Yavuz önen yaptı. 
önen, geçtiRImiz dönemde yerel yöne· 
Umlerln polillk önemlnın daha iyi anla· 
fıldıeından iöz ettikten &ODf8 bu semi· 
nerin düzenleome nedenlerinden bah
setti ve sözlerini şöyle bitirdi. " ... Bugün 
için blzlm en önemli görevimiz maskell 

YDRlMI$ 

devrimcl harekete karşı cephealmaktır." 
Daha sonra Ankara Belediye Başkam 

Vedat Dalakay kürsüye geldi. Dalokıy 
sözlerine esprlU bir şekilde "Toplantının 
bu salonda yapılması beni çok memnun 
etti, çünkü büyük salon geç_n hatta hiz. 
met dönemlmJn mezarı olmuştu" sözleri 
ile başladı. Dalokay daha sonra CHP'de· 
kı önseçlmler ii- Ilgili üstü örtülü bazı 
açıklamalar yaptı. Dalokay'ın konuşma· 
sı CHP ve belediyelerde olup pltenlerl 
ve siyasal literatüre geçen "Naylon dele
ge" kavramını açıklıRa kavuşturması 
açısından ilginçII. Dalokay, esnaf örgüt· 
lerinin CHP ve dJRer partilerde nasıl et· 
kin olduklanru, bunlann belediye karar
ianru nasıl Ipotek altına alarak, örgütı .. 
rlne haksız kazançlar .. eladıklarından 
söz ederek CHP örgütü ile olan çelişki
sının, bu çlkar çevreled. ile olan çelişkl
sinden kaynaklandıellU söyledi. 

Getirdikleri yenı beledlyeciUI< anla· 
Y14mın e&Ulannı ve niteliklerini anlatan 
Dalokay devamla, kişilerin iyt niyetli 01-
malannın, belediyelerin yasama yetldle
rlnln olmadıRı sürece emekçi balka bir 

yararı olmıdıeint, bu nedenle belediye
lerin yerel hükümet, hatta yerel devlet 
halıne gelmeleri gerektieine deelndl. 

Dalokay dıha sonra planlanan giri
şlmlenn karıılaŞtıel bürokmtık engeller· 
den bah1ale, Akkondu projesinin ortaya 
atılmuı ile arsa spekülatönerlnin .devre
y. girdiRIni, evraklann Imar ve ıSkan Ba· 
kanlıtı'nda onay ıçın 2,5 yıla yakın beko 
leUldl�n1, ancak Anayasa Mahkemesi' 
nin kamulaştınnalarla l1g1li yasanın bazı 
maddelerinl Iptallnden sonra onaylandı
eıru söyledI. 

Ankara Belediye Başkan Yardımcısı 
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YEREL YöNETIM SORUNLARI ILE ILGUl OLARAK ANKA
RA'DA DÜZENLENEN SEMİNER'DE KONUŞAN DALoKAY, 
ISVAN VE KöSE.HALKIN YARARıNA GIRIŞIMLERIN EN 
BAŞTA KENDI PARTILERI CHP'DEN GEISi I!ISGEl..lBCE-
LERLE KARŞILAŞTICINI BELIRTIlLER. 

L 

Ceyhan Mumcu, 4 yıllık dönemde ör
gütlü lşgücünd_n sözed .... k. D�tay 
karan Ile belediyelerde toplu sözl�me 
yetkisl alan Genel.İş Sendlkası'mo mese-' 
lelerl naaıi yozlaştırdıtından bahsetti. 
DGM direnişi sırasında Genel·lş'ln Işçi· 
teli yalnız baaktıtuu, soruna aydınlann 
sahıp çlkır 't zorunda kaldıeını söyledI.. 

Mumcu -'ÖZlerine devamla, "Geneı-ış' 
in 4 yıllık dönemde yaptıtı, her toplu 
sözleşme döneminde artan yemek zam
mı talebi oldu" dedi ve sözlerini şöyle 
bitinU. "Sendikaların yerel yönetımıer. 
de alırhklanru koyamamUl bir zaaf ola· 
rak gündemdedlr. Işçilerin, sendikalar 
yerel yönetime atırhk.larıru koymıdıkla
n sürece, her Iyi nlyeW gbt,lmlerI bq. 
r1Slzll!a uRnyaeaktır." 

�. 

Mumcu'dan sonra söz alan Ankua 
Beledıyesı Başkan Yardunew Akret 
Toksöz, Belediyelerin kent ıçınde nyat 
denetlml yapan kuruluttar oldueunu, 
ancak kapltaUst ekonomı içinde Ise • 

nyat denetlmlnin olanakaız oldulunu 
söyleyerek, Belediye Mecllslerinde es
nnarın çoeunlukla oldueuna d-eı ndi. 
Toksöz devamla, esnanarın örgütlü,buna 
karşılık halkın örgütsüz oldueunu ve bu 
durumun her iyi nlyetU gtrililmi engeUe
diRini, bu durumun ancak güçlü bir şe
kilde tükellcl örgütlenmesine gidilerek 
önleneblleceeınl, aksi takdirde esnana· 
rm her Istediklerini yaptırmaya devam 
edeceklerlnl sövledl. 

Semlnerln Ikinci gUnilnde Ilk olarak 
ıZmit Belediye Başkanı Erol Köae söz 
aJdl. Erol Köse sözlerine şöyle ba,ladL 
"Büyük kentlerde Iktidarda bulunan 
CHP'nln belediye sorunlan Ile Ilgili ola· 
rak herhangi bır toplantı yapmadlAınl 
anımsarsak. Mımarlar Odası'nın düZen
Iedleı bu toplantının önemi ortaya Çı' 
kar. Küçük Kurullay'da bile bu konuya 
deRlrıllmemesl, partinin yerel yönetim
ler konusunda hüıırladıeı ve söyleyeceeı 
hiçbir şeyin olmadı�uu gösterdı' Oyesl 
bulunduRum siyası örgütün bu konuya 
verdieı önem, bır odanın kapısına 8.S1-
lan -Belediyeeller Odası - yazılı bir ka· 

eıt parçUl oldu v. bu da birkaç gün ıon· 
ra yırtılıp atıldı". 

"EN BOYOK ENGEL PARTIMDEN 
GELDI" 

Köse daha sonra yenı belediyeçlllk 
anla�ırun Ilkelerinden ve yaptıklafı 
çalışmalardan söz etti ve glılflmleriııde 
en büyük encelln partililerden geldltını 
belirtti. Köle ıon olarak ızmit'te yap> 
lan yenı hal binasından bablale, başına 
gelen belalann hal komlsyoncutan tara· 
fından 'açıldıtım ve belediyelerin bugün
kü yapıları Ile halkın soyulmasında i bl· 
rer araç olduRunu &Öyleyerek IÖzlednl 
.ı;yle bitirdi:"". tüm deneylerimizin 
belediye b"kanlıtına _.nenl .... 
öllrenllm • .ı ,etek, ancak bizim yerimize 
terdh edilenlerin hlçbld" buNda yok". 

Erol KÖle'den .onn künUye ıstanbul 
Belediye Başkaru Ahmet 'mm leldU. 
van sözlerine bugün meydanıı ,elen 
durumun demokrasinin bır çelişldsl ol· 
duRunu, ön seçlml kaybetmelerinin de
mokrasinin bır ha&tahilım gösterdılını 
söyleyerek başladı. Daha ıonra b"anh 
belediye başkanlannın y_1an en kolay 
çqn_yen kişiler oldulunu söyley.n ı. 
van : ..... ben en az yaulan çtlneyen be
lediye başkanı oldutum ıçın batanh 
oiamadun. ancak oıılan halk adına pıo
teoto _tUm" dedI. 

ÇÖZOM: EMEKÇiLERI TEMSIL 
EDEN PARTILERE OY VERELIM 

IlVan, daha ıonra k.ntlerl kurtaımak 
ıçın mall kaynaeın ve poUtlk dntalin 
zorunlu oldutunu, yaptılı çal"maiam 
halktan yana oldutunun bır gün anIat'· 
lacalıru umdulu .... lÖyledl, 

Daha ıonra IÖZlerine devamla,yapt"l 
çalışmalardan ve bu arada b.lediy ..... 
larını Işgal eden ftrma ve klfller lIe lıeıu 
olarak açıııı fototrar Ifrglslne CUmbur
ba,kanını davet etURlnI, tüm bu kod. 
manların belediyenln ... larını ı"allıılıı 
IwCsal bır tenwU oldulunu lÖyleylllOl 
Korutürk'ün sergıyı terk etllllnden bah· 
setti ve sözlerini ,öyle bitirdi. "Parti 
kademelerinden bınıı uysal ol, dlklDe 
dikine gitme dıy.nlerln tercihidir bı> 
günkü durum, olaylann üstüne ÜIWDI 
glttlRlm, doeruluRuna Inandılun halk 
Iklldarı ulrunda çalıştıtun ıçın ceıaian· 
dmıdım." 

Semlnerlerde yapılan kom"malu LO· 
nucunda belediye mecllalerlnln buıünkU 
yaptsının, TUrkiye'de eremen büyük Jero 
mayenin sınıfsal çıkarlarından ayrı dÜfI.i
nülemeyeceeı, belediye mecliSıerinde 
emekçiler yararına bir eUdnUkte bu
lunmanın bu sındSlI temel ile nkicad"e· 
ye haeıı oldueu, bu mücadelede lık &<lun 
olarak da yerel seçimlerde ıırubal olarak 
emekçtıeri temsil eden 5iyual pu1ilere 
oy verilmesinin gere�i, ortayı çıkıyordu. 

�_.- --- -_._-_ .. _--.-----------



ilERiCiliöiN TURNUSOl 
KAöIDI: 

MC VE CHP iÇiN HAYıR 
Yalçın KOÇOK 

Yüce meclis, yüce koltuğu yüce bir seçim yaptı. MHP, Halk Partisi'nden 
onbeş kişilik anti-komünist aday listesi istedi. Halk Partisi, zor olmayan bir işi 
kolaylJkla yaptı. Bir liste verdi ve "beğen beğen seç" dedi. Yüce meclis, yüce 

�, Adalet Partisi içinde politikaya başlayıp 12 Mart'lZ; bakanlık katına 
yükseldikten sonra Halk Partisi'ne tnmsfer ederek yüceliklerio doruğuna 
çıkın bir milletvekili seçti. On altı kişilik Hareket Partisi grubu yüce koltu· 
ğı istediği kimseyi oturttu. Hazin" seçimlerinden sonra "MHP ile görüş
mem" diyen CHP Genel Başkanı,Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin 
ayağına gidip teker teker teşekkür etti. Onlar da "vazifernizi yaptık, efendim" 
dediler. Vazife yapıldı. Yüce meclis yüce başkanına kavuştu. CHP meclis gru
bu bu "büyük zaferi" ayakta alkışlarla kutladı. Bir CHP milletvekili "MHP'ni 
meşrulaştırryoruz" diye haykırdı. Yüce meclisin, yüce mecliste temsil edilen 
pvtilerin eliyle beş ay yüce başkandan yoksun bırakılması, böyle yüce bir iş 
için gerekçe haline getirildi. Halk Partisi'nin eli'yle MHP bir adım daha attı. 
Şimdi sıra. CHP Genel Başkanı'nın MHP'nin içtenliğine aikış tutmasına geldi. 

Denizde boğulanların çok büyük bir çoğunluğu hep kurtulmak için 
mücadele ederken boğuluyorlar. Boğulmak için mücadele ederek boğulanlar 
şimdiye kadar görülmedi. Bu yüzden dalgaların içinde çırpınanların haline 
bakıp da mutlaka kurtulacaklarını sanmamak gerek. çırpırvnaya dalıp da 
batışa gözleri kapamamak gerek. Hergün bin bir türlü marifet ile ayakta tutul· 
maya çalışılan bir GIP hükümet ortaklığı umudu için 'feda edilenlere bakmak 
gerek. Meclis başkanlığı seçimini bir örnek olarak almak gerek. Bugün 
umudun değil umutsuztuğun ticaretinin yapıldığını gösterecek bundan daha 
iyi bir örnek bulmak mümkün değil. Başkan seçiminde yaygınlaştırılan umut
!Uzluk, en kötü kombinezanların sahnelenmesi için bir araç olarak kullanıl
dı. Başkanın nasıl seçileceği, ne iş için seçileceği unutturuldu. Hareket Parti
si'nin dikte ettirdiği başkanın sıeçimi CHP grubunda ayaku alkışlarla kutla� 
dı. Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetesi "Ohh .. Hele Şükür Başkan Seçildi" 
başlıiı ile müjdeyi verdi. Umutsuzluk ticareti meyvesini verdi. Hiç bir örgüt, 
Hareket Partisi'ne, CHP Udar yardım etmedi. 

Umut sömürüsü, umutsuzluk ticaretine dönüştürülünce bundan en çok 
büyük sermaye ve bUyük sa-mayenin azgın siyasal örgütleri yarartanıyor. An
cak bu yarar, birden bire ve kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Bu yarar, MC 
partileri ile CHP arasında belli bir işböliinüllÜn sonucu olarak oruya çıkıyor. 
Son günlerde işböıümüri.in ve her işbölümünde var olan işbirliğinin 50mut ve 
öznel örnekleri görülüyor. MC, baskı, cinayet, pahalılık ve işsizlik anlamına 
geliyor. CHP ise baskı, cinayet, pahalılık ve işsizliğe karşı verilecek mücadele
nin önüne umut barajını yığıyor. MC, cinayet ve pahalılık p:>litika.sınl sürdürü
yor. CHP, milliyetçi cephe parti ve hükümetlerinin politika alanını, bir umut 
h.ılk3.S1 ile savunma işlevini üstleniyor. Halk Panisfnin umut barajı ile koru
nan MC, politikasını rahatlıkla sürdürme kolaylığını yaşıyor. 

Yerel Seçimler, bütün bunlarııöriip değerlendirmek için önemli bir fır· 
satı da benberinde getiriyor. Yerel seçimlerin öncesinde, cinayet ve pahalılık 
OrUmında, umut ticaretinin ilericilik anlayışına indirdiii darbeleri görmek ge
rekiyor. Umuta balll umut, ilericiliği tUm öiela-inden yoksun eni. Ilericiliği, 
içi bOJ bir kavram haline getirdi. Örgütten ve programdan bağımsız bir ilerici 
hareket oı.,ileceği kanısını Yiilygınl�t .. dı. örgüt ve programdan bağımsız, 
kendinden

' 
menkul bir ilericilik ve umut ortaya çıkınca da, TUrkiye toplumu

nu geriye ve giderek de gerinin gerisine çekebilmek için elverişli ortam haz .. · 
Ianmış oldu. Kemiksiz, ölçütü olmıyın ve deniz anası biçiminde bir ilericilik 
anlayışı ile faşizmin ve fiilıist örgütlerin kazandıkları her yeni mevziyi büyük 

bir teslimiyet ile karşılamak moda oldu. Giderek faşizmin kazandığı her yeni 
mevziyi 'demokrasinin zaferi olarak selamlamak bir alışkanlık haline geldi. 

Hep söylendi. Bir kez daha söylemek gerekiyor. Kemiksiz programdan 
yoksun ve deniz anası biçiminde bir ilericilik anlayışının yerleşmesinde tüm 
sorumluluğu Halk Partisi'ne yüklemek haksızlığın en büyüğü olacak. Içi bo
şaJtılmış bir umuta körükörüne aşık olanların, mücadele yerine mel .. nkoliye 

kapılanların 50rumluluğunu unutmak mümkün değil, Ancak şimdi Yef�1 
seçimlere girerken Halk Partisi işe, melankolide� m�stari� �Ianl�ra sert bır 
tokat atarak başladı. Halk Partisi, kendi solundakilenn tes1ımıyetçl tutumun
dan yararlanarak, Türkiye siyasal yaşamında "Menderes Hastalığı" denilen bir 
hastalığın pençesine düştü, Menderes'in meşhur "odunu aday göstersem seçi
lir" sözü şimdi tekrar uygulamaya kondu. Halk Partisi, büyük bir cüretle, 
demokrat nitelikleriyle tanınan tüm adayları afıroz etti. Kendi solunun tesli
miyetçi tutumundan cüret alan Halk Panisi, aday kadrolarını en geri ve 
bağımlı isimlerle doldurmakta sakınca görmedi. 

iş bölümü ve her iş bölümünde var olan işbirliği, yerel seçimlere girer
ken yeni boyutlar kazanıyor. Bu işbirliğinin sakıncaları ise iki yerde topla
nıyor. MC partileri daha zorba yöntemler uygulayabilmek için daha elverişli 
bir ortama kavuşuyor. CHP ise, kendi solunu tanımaması bir yana, kendi 
içindeki demokratlara bile daha fütursuz davranma şansını elde ediyor. Meclis 
başkanlığı seçiminde MHP ile geliştirilen utanç verici işbirliği, yerel seçim 
sorrasında AP ile kurulabilecek bir hükümet ortaklığının sıçrama taŞı oluyor. 
Billkan seçiminde MHP ile böylesine utınçverici bir işbirliğine r.ızı olunduk
tan sonra, büyük sermaye ile emperyalist finans örgütlerinin istediği CHP·AP 
hükümeti için önemli bir mesafe katediimiş oluyor. Bu iki partinin mecliste
ki aritmetik çoğunlulu ise, Halk Panisi yöneticilerine, kendi içindeki demok
ratlara karşı daha tasfiyeci bir tutum alma şansı tanıyor. 

Yerel seçimler, tüm demokrat, ilerici ve sosyalistler için büyük bir f .. sa· 
tı da beraberinde getiriyor. Ya-el seçimler, her demokrat, ilerici ve sosyalist 
seçmene bir değil iki oy birden kullanma olanağını veriyor. Yerel seçimler, 
atılacak her oyla, hem MC partilerine hem de Halk Partisi'ne "hay ... " deme 
imkanını tanıyor. Bugün güncel olan bir oyla iki "hayır" demek. Bugün bir 
oyla iki "hayır" demeğe en çok CHP'li demokrat seçmenler muhtaç. Çünkü 
bugünkü CHP yönetimine "dur" demek ancak, MC ve CHP için "hayır" oyu 
kullanmakla mümkün. 

Yerel seçimlerde ilericiliğin turnu501 kağıdı son da-ece belirgin. Önce 
Silodık başına gitmek gerek. Bu seçimde sandık başına gitmemek, şu anda 
düşünülebilecek en büyük demokra.si suçu olacak. Melankoli hastalığına 
yakalarvnış olmak, demokrasi suçu işlemiş olmanın sorumluluğundan kim
seyi kurtannaz. Sandık başına gitmemek, evde oturup MC için oy kullarvnak 
anlamına gelecek. Bu seçimde MC partilerinin oy ora.nını geriletmek gerek. 
Bunun için sandık başına gitmek gerek. Ancak sandık başına gidip CHP için 
oy kullanmak, Halk Partisi'nin fütursuz bir biçimde sağa kaymasını Orgyla· 
mak anlamına gelecek. Halk Partisi'nin ilerici ve demokrat seçmeni adam ye
rine koymamasını onaylamak anlamına gelecek. Halk Partisi'nin AP'leşme 
sürecini onaylamak demek olacak. Hem MC partilerinin zulmÜllu, hem de 
Halk Partisi'nin AP'leşme sürecini onaylamak demek olacak. Hem MC parti
lerinin zulmüne, hem de Halk Partisi'nin AP'leşme sürecine "hayır" demek, 
ancak MC ve CHP için "hayır" oyu �ullanmakla mümkün. Bllkı yol yok. 
Bugün artık ilericiliğin başka bir tanımı da yok. 



YEREL SECiMLER : DEMOKRISi 
Milliyet'ten 

Geçtilimiz haftanın Perşembe giinü 
«Jbohı CHP millet mecu.; "ubu top· 
lonh.ında konuşon elir Genel Bafkanı 
Bülent Eceuit kü,.,iide şunlan .öylÜYor-
du: 

"·MHP .bir CHP'ü oday üzerinde iiye. 
�rinin hür iradeleriyle oyla:n", yolun
laftırmaya çalışmak için herhangi bir 
koşul öne .ürmüş delildir. Ancak kamu· 
oyu öniinde yaphklan açıklamada, bil· 
dilin� gibi, bazı niteUkler ıırolamışlor
dır ... 

Ecevitin ırubo karşı yaptılı konuş
mamn eLi ö,..wtıii bölümünü olUfturan 
bu #özler, 'Türkçe" dil kurolları da da
hil hangi tamya vuruluraa vuru"un çe· 
Ufik bir ankımı ifadelendiriyordu ama 
CHP GeMI Başkanının vakti kurtar
maıı gerekiyordu ve şöyle deuam edi
yordu: 

"·Bu niteUkler, MHP'nin kendi bakış 
açılından ileri ,iirülmüf koşulkır olarok 
göriilmelidir. Fakat CHP grubunun ue 
CHP7ilerin bu konuda herhangi bir te
reddiit duymakın için hiçbir neden gör
müyorum. Bütün CHP'liler demokrasiye 
kayu.ız şart,ız bağlı olduklan için, hem 
antik

,�
miini8ttirler. hem de antifaşiltlir

ler ... 
Bef ayı aşkın' bir Medir 'ÜTegelen 

Mecliı Başkanlığı ıorununun geçtilimiz 
haftaki baıamolında MHP aniden CHP 
aday,nı de,tekleyecekini açıklayınca 
CHP yeniden bir çıkmaz IokaAın başın
da kendini buluuerdi. 

SERMAYEYE TESLIM OLMA 
POLITIKASı TIRMANIYOR 

Bütün huapkır "Noıd olıa mecli· 
,e II Aralık yerel .eçimleriM kadar 
başkan ,eçilemez" üzerine yapılınca, 
ortaya çıkan ,eUşmeter CHP 'yi apan
,ız bastırmakta gecikmedi. 

Nitekim MHP 'nin "antikomün;,t 
bir ilim" konUlundaki koşulu CHP ta· 
rafından derin bir hoşgörüyle benim.e
nince 12 Mart 'ın "baiyozcu" hükümetle
rinde görev almış bir Cahit Kardkaş 'ın 
mecli, başkanlığı merdiuenini tırman· 
mOlI zor olmadı. 

Soruna ıolt, bir mecli, başkanhlı 10-
runu olarak bakmak mümkün degildir. 
Çünkü gelişmelerin CHP yönündeki ciz
gileri, bu partinin .ermaye güçlerince, 
,ürekU ,a"',ntı altında bulundurutdulu
nun yeni bir kanıtını örnekleme,i ba· 
kımından ilginçtir. 

So.yal demokratlann, ilke,izliğini, 
PU'UIOl,zll',nı en kaba hatlanyla ortaya 
,erme,i bakımından, geçtilimiz ha(taki 
meclis başkanlı'ı .eçiml ue o aşamaya 
kadarki gelifmeler aynı zamanda ıbret 
vericidir. 
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, 
A,tında MHP yönünden gelen tle da

yatan "koşullu" taktik politika. 'ÜTpriz 
delildi. Bu pariinin aylar önce CHP 'ye 
YÖMlttigi ve kamuoyu önünde meşru· 
lulunu te,cile dayanan ve adına "Banş 
çolmı" denilen politikOl', gerek içerik, 
genlne biçim yönünden tüm ıohte gö
rünümüne karşın, bir kritik dönemed 
kollar tarzda bugüne kadar ,ÜTdüriilmüş· 
tü. 

KARARSıZlıK, TUTARSıZLIK 
ILKESizLIK ÇIKMAZA SOKAR 

CHP 'nin faşizm OlgUlU önünde kaıı
rom ve biUnuel yönden taşıdıı .. "'kara' 
lık, koypaklık ve kayganlık. politika"n' 
daki en ufak Mtlile, açıkltla bile yer 
vermiyordu. 

CHP 'nin dayandılı kitle,el taban,n 
dinamizmini, ilerici, demokrat potanai
yeli. kÖr ve kıııır denge poUti1uJlanylo 
adeta Yerimalar gibi tahrip eden .oşyal 
demokrat felsefe, mecÜl başkanlı'ı gibi 
bir konuda dahi partiyi çıkmazkıro da
yad< 

60. Yıl kutlama törenlerinden dönen TIP Genel Bafkanı Boran Ye,ilköy Ml104lanında 

Neydi Iorun1 
CHP ilk bakışta, Medi, Başkanının, 

genel kurulda sayıca en büyük gruptan 
,eçilme'i yolunda diretmişti. Bu dol
ruydu. 

MC partileri iM, kend toplomlannın 
229 oldulunu ileri .ürerek başkanın 
kendi gruplonndan biri içinden .. çilme
lin; öneriyorlardı. Ancak bu konuda 
MHP. daha 'Ulkun davranmayı tercih 
ediyor, koaluyon vecibelerinin bilim ta
rihini kolluyorlardı. 

Durum yürekler ac ... ,ydı. AP "baf
kan benim içinden çıkmalı" diyor, MSP 
iM bunu da politik pazarlık ve talan ko
nWlu yapmakta gecikmiyordu. 

BUM Iro'fın, CHP adaylan ortaya Çı' 
kıyor, turla yüriiyordu. .. 

CHP bir türlü açık açık, MC 'ye kar,ı 
şunu ,öyleyemiyordu: 

- 229 ile hükümetler kuruyo,.,Uftuz, 
devleti işgal ediyo,.,unuz, oma bir meclil 
başkanı ıeçem;yo,.,unuz!.. 

CHP 'nin giin görmÜf. kurmayıanna 
ıoruldulunda bunun cevabını pek akıllı
ca veriyorlardı: 

- Böyk derıek, adamlor tahrik olur. 
- Sonra' 
- Sonro hemen eeçiverirler/.. 

TüKüRDüGüNü YALAMAK 
BAŞKA NASIL OLUR? 

lık başlarda CHP'Uler uki bir CGP'U 
olon SUrl Milletvekili Nebil Oktay'ı aday 
gö,terdiler. Oktay, CHP grubunun bile 
hatın ıoyılır bir çolunlulunu oy yönün
den toparlayamayınca. CHP'Uler bugüne 
kadar lijriJlmemi, bir yöntemi uY6UÜJd,
lar. Yan re.mi bir anket lOnucuna göre, 

Feyzioğlu'nun 
solu: 
McCarthy 
Aybar 

Türkiye Işçi sınıfının sıyasıl ö,.ıtllril, Işçi sın. 
fının l>ilimlnden popülizmin batağına sIlrükJemek 
Istediği zaman, 1969 ve 1970 yıllarındo Türkıye 
işçi sınıfının siyasal hareketinden tasfiye edılen 
Aybar, şımdı tom anlamıyla MeCartlıydlik batağ. 
na gömUldU. Bllyük platformlardan SOIR Kumkapı Mc c...t1ı3l AybcD 'Ol d.· 

meyhane\eriııe dllşmllş blr.,kl şöhretin tiirn komp- m.ç\eri Politi .. '"," beo, 
lekslerini dil. getiriyor. "Ben faklrlm, ben fakırim" toyf .. uıda 

diye dövünUp duruyor. Aklınca, eylemlerini sürdUren Türkıye Işçi Partisi 'nı, 

"Moskova'don para almakla" suçluyor. Aklınca, "bOytIk politik kabiliyeti"Ile 

Türkıye Işçi Partısı'nın kapatılması için gerekçe hazırtıyor. McCarthy Aybar', 

göre, buglJnkü TIp yöneticileri, 1971 yılındo TUIltlye Işçi Partlsl kapatıldıtı 

zaman do yönetid Imiş. Ne bUyUk buluşl 
McCarthy Aybar, "bunlar aynı adamlar, ne duruyorsunuzr" dıyor, HıÇ SI

kılmadı" "ben eski TIP'in devamıyım" diyor. Türkiye Işçi Partisi kapatılıp 
liderleri onbefOr yıla mahkum olduAu zaman McCarthy Aybar, TIp listesin· 
den seçilmiş bir kimse olarak parlamentoda oturuyordu. Ağzını açmadı. rlp, 
1 Mayıs 1975 yılında yeniden kuruluncaya kadar da yerinden kımıldamadı. 
Ancak işçi sınıfının siyasal örgütü yeniden eyleme geçtili zaman, kendisine 
tanınan misyonu" gereklerini yerine getirmek için harekete geçti. Artık sade
ce eski bir şöhret olarak kalmaya mahkum olduğunu anlayınca da MeCanhy 

, edebiyatına sarıldı. 
Millivet, Bayrak gibi gazeteler McCarthy Aybar'ın gÖlÜşlerini okuyucula· 

rına duyurmaya özen gösteriyor. Bunu yapan bir gazete daha var: Politika. 
Şu, grevdeki işçilerin grev ödemelerinden kısıntı yapılarak çıkanlan "Işçi Stnı
fının gazetesi" . DISK'e baAIı Maden.lş Sendikası'nın sahibi olduAu Politika 
gazetesi, MeCarthy Aybar'ın görüşlerine birinci sayfasını açıyor. Politika'nın 
son umudu MeCarthy Aybar oluyor. 

grubun eliUmi ortaya çıkmıştı. CHP 
lzmjr MilletwldU Kaya Benguu cıdoy 
gö.terilecekti. Bengi6u umi bir kcıza eu
ri ortaya çıkınca bu kez, merkez YÖMti
minin paÇOll tutUlmu,tu. Kaldı ki, 
Bengi6u. 38. tW' oylomay luıdar ,eMI 
kurulda en çok oy toplomış aday olarak 
do diltluzti çekiyordu. 197 oy almıth 
bil' turda ... 

CHP Merkez Yöneticileri aynca. Ben· 
tuu 'ya kar,ı diler partüerden tepki ,e'
medilini de ,öriince iyice tedirgin ol' 
mUflord •. 

Kamu oyundaki tepki giderek yay' 
gınlo,ıyordu. 

CHP'Uler ortaya çıkp funu .ciyt.ye· 
mlyorlardı: Bb: odGyımı.ı olon Kaya Ben· 
tuu umj üzerinde blrU. oldulumuzu 
6ö.terdilr. Oy_ cepMdl.,. mecU. bile 
6elmiyorlor. 

CHP'nin bu aç" w net poUtiluJy,..,.. 
gileyebilme.i için durum h.i� de PariaJı 
delildi oY«J. Çünkü, ,&".uu umi ya
nında delü 214'1iik bir birlili ,öat.r-
mek, bir aroya ,eUp, 200 'iin üzerine 
çıkamamlflcırdı. Kald, Ili, ''ilohlDr''da 
Bengi6u 'yu hiç mi hiç utemiyordu. .. 

Peki o zaman grup içinde an.d yap
monın anlamı MydH 

Bu ıoruyu bU6Üne .odar hiçbir ciddi 
CHP'li yanıtlayabilmiş delildir. 
CHP kurmaylan kulUkrde fu planın 
yapımıylo mefluldü: 

- i 1 Aralık 'a kadar baf.an .çi�mez. 
Bunun böyle olması bizim lehimize. Se
çim meydanlanndo anlahnz halka. 

Ancak Ben,;.u umi ,eM de tedirgin 
etmiyol';. delildi. Nitekim CHP'U merkez 
takımdan, diler parti grup yöneticileri
ne şaka yollu, "Yahu .Lı bLıim &ngi.ıu' 
yu benimıeeliniz gaUba. Benimıemed;
n�.ue bir 

.
açıklama yapıp, hayır, de ... 

nıze ya ... 

ISMARLAMA ANTI.KOMüNlsT 
ELBISEYE SAHIp BULMAK 

ZOR OLMADı 

Cepheciler de durumu iyice deler
lendiriyorlardı. MHP ,eçtilimiz haf
tanın ortoıında meydana (Jrlıyor, ''ha
zınm" diyordu. Meclil başkanın. teç· 
tirmenin şampiyonlulunu iiltleneeek, 
16 kişi ile meclltte ne de,tanlar yaratıl· 
dılını do,ta düşmana kanıtlayacakh ... 

Tabii bu arada bir ufaCık şarlı olu
yordu: CHP'U odayın antikomiinilt ol
ması koşulu ... 

MHP hiç de, işi yokuşa ,ÜTmiiyordu. 
},fecliI Başkanının "komünut" olmGl' 
koşulu iltenmiyordu ki ... 

''Antikomünilt'' olmOl' i.teniyorde.. 
ue CHP'den de ciddikarşılık bulunca 
kamuoyuna şu imqjı vermek de pekala 
bir an için mümkün olabiliyordu: De
mek CHP, içinde komüni.tler old",unu 
kabul ediyor ki, Iltte yapıp. aroma-ta· 
roma yapıp yeni aday ,öIleriyordu ... 

Nitekim CHP, apar-topar toplanıyor, 
grup tıe merkez yöneticiler .a(o Icafa 



MüCADELESiNDE 
öNEMli BiR ADıM 

�riyor tM MHP'ye bi,. de iaim 'utai 
ueriliyordu ... 

Gerçi bu ;'im lutui ıon derece giz
U tutulmakltı birlikte., Grup başkonut!
ldü HOYNttin UYlOl'zn cebinde uim ıu
tuini ıördütünü .öylcyenler ,luik de
likli. Bir an için bunlara OI'Uız liiy',n
til,,. dıllH bik bi,. Cahit Karalta, 'zn bu
lunup ortaya çılconlma., her,eyi anıOt
nuılo yenyordu. 

Karalıof. "t,nil'n tüm ölçÜı,ri iiz� 
rinde tllf,yordu. 12 Mart ıonnuının 
"balyo%cu" hükümetl'rind' Ul.cfhrmo 

Bakanı", yapmlfh. Daha ıon/"O AP'd,n 
CHP'", froM/er olmu, ue CHP içind. 
AET yanlılılıylo k..a .ünde kendini 
tııeil ettirmi,H. .. 

Gerçi yakın bir geçmi,te partiden 
ayrılmaamJ ramcı.\ kalmıştı ama i,te 
g'M d. CHP'Uydi... 

5 Haziran .. çimlerinden .onra ku
TUkın Ecevit hüJcümetinde bakanlık 
.,nd4lye'; koparomay,nca kÜltip, güuen
oykınuuının yapıl4co1ı günden önce 
lıviçre 'ye gitmi, biraz ba,ını dinkm�i 
tereih etmi,ti. Ama deureye bizzat g'MI 
başkan Ec,uit ,inn;, uc!' kendui yah,tı
rılmlfh. 

- Ileride kendWnden halrk, okın m'� 
kilo e"""nmiyec'kti ... 

''TOPUZ''U� GAZABıNDAN MI 
KORKUYORLAR 

Geçtilimiz haftanın Per,embe günü 
yapılan mec," başkanlıRı Hçimine böy
le ,elinmişti. Oylamanın yap,local, 
MlGtkrde CHP içinde/tl bütün gözler de 
Deniz Bayıraı ue arlıadaılanna dikili
yordu. Acaba onlor ne yapacaktır .. 

BoykalcıkJMn bu konudaki tutumu, 
oy pUlulalannın açık açık yazılıp, me,... 
kez yöneticilerinin gözlerine uzatılması 

oldu. Anoyo.aya göre, "gizlilik" gerek
tiren oylamanın bu açık görünürdeki 
garabeti de bir Baykal'cı ,öyle açıklı
yordu: 

- Eler başkan .. çilmeu. bunun 
,uçunu bi:r, yıkarlar. 

- Peki .ız oy attılmız, biliyor,unuz 
ya. 

- Oı.un. çünkü bu kez merkez yöne
ticileri bo, oy kullanırlar ue gene bizi 
,uç/arlar ... 

Eı'et, 8Orular, yanıtlar böyle bir çe,.. 
çeuede yerlerini buluyordu. 

I� ilçe kongreleriyle, fesihler ue de
lege oyunlanyla Bium.lI (ark atan CHP 

"Sosyalist Fomm" ve bir yomm 
13 K ...... , .... ,ıııııı ıstanbul'da, Teııebo11 pılnosuııda bır "for...," 

toplandı. Adı "Sosyalisc Forum" ldl. Bu forumu, IInI_sitelerdekl "forum"� 
rı Izleyen "kitle" Izledi. Konuınw;ıIan ıı6r0, "devrimciler" sorunlorı hep bÖY' 
le "kitle" önUnde tartııırt ..... sorunlor ç_1. 

Forum'u Izleyen "kltle"lçlnde bazı "sly...ı"Ier, "böyle forumlorılon 
bırıoy çıknıay;ıcatmı biliyoruz, ama lIbaııomlZ dil ... snıpian tanısın diye .. 
tlrdlk" diyordu. 

Fonun'un -. o...uııı "çalrıb 1\qIIderfn" çoiunım Forum'. katı� 
ınamalarıydı. Her blıfnln kendbine ıı&e prekçeieıf vardL Bw "dy ... d ... " 
Halkın .•••••. '1annm bu Forum'. davet edllmomeIorIne aI_IordL DljorIerI 
"proletaryantn dIIir ıkı nıiifrezeti katılnııyor" diye Forum'daa çeldlmlJlerdl. 
Ney .. , Forum yı .. de yapıldı. DeVıfnıCI DerIenI" EmelJn IIIrIIJI, K urtuIıq Rupri pbl .... Ieıfo teıııIIldllrl ve Vatan Partısı GOneI ...... lEP Gonei Batbnı *._' .. i ....... _ır. 

merkez yönetimine duyulan güuen de 
buydu. .. 

Yani yann "Halkçı iktidarı" kuracak 
olan CHP'nin yönetimi w yönetime 
üi,kin dü,ünce�r ... 

Büyük "rmayenin e"",;nden tutup, 
ıolkım-ııoçak eltili CHP buydu ... 

Uzun ,özün /e1MUı, fafut tırmanma. 
.o�al demokratların iç bünyeaindeki 
antidemokratik hrmanma ile dayanı· 
şarak yürümektedir bir lınlamda ... 

II Aralık 'ta yııp,lacakyerel ,eçimle,.. 
den önce 60.ylll demokrat IlIftaki ilke
.izlik, belirsizlik ilginç bir durum aapta
maaından çok, ile:rie"'ere, yurtseverlere, 

.a.yalUtkre dÜl.n önemli göreu ue LO
TUm/ulukları pekittirrnektedir. 

Geçtilimiz 5 Haziran ..eçimı.rinden 
Önce itçi .,",(ının poUHIt hoNlteti Tür
Jciye IfÇi Pa"""" tara(ından 6ö.,eriJen 
hedef Lle do,..ultulor. bu,ıiin önemini 
bir Itat daha duyurarak alırl"ı", ko
rumaktadır. 

Kitleler az zamanda zengin deney
ler edinerek, politik, toplumlOl ut!' eko
nomik mücadele dolrultulannın bütün
lülünü, birlilin; daha yakıcı bil' anlıımda 
bugün her zamlınkinden çok duymakta
dırilir. Bunun hayallı geçirilmea; de e,.. 
geç başarıya ulaşlIcaktır. 

Ali Topuz başarısızlığa kılıf hazırlıyor 
• ECEviT'IN BAŞKANLıGıNDA YAPILAN TOPLANTıDA ALI TOPUZ 

"1973 SEçiMLERINDE IKTIDARA GELECEGIMlzE INANILDIGI 
IçiN BAŞARILI OLDUK .ŞIMDI BOYLE BIR DURUM YOK" DEDI. 
NECDET UGUR ISE "BUGON DE BAŞARILI OLMANıN ŞARTLARI 
VAR" GOROŞONO SAVUNDU. 

• YEREL SEçiMLERDEN SONRA CHP IçiNDE YENIBIR MUHALEFET 
GRUBU ORTAYA ÇıKACAK. NECDET UGUR'UN BAŞINI ÇEKTIGl 
BU MUHALEFET, YENI BIR PROGRAMLA ORTAYA ÇıKMAYA 
HAZıRLANıYOR. 

Yerel seçim kampanyu. başlamadan 
önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci 
genel merkezi haline getirilen Göreme 
sokaktaki binada yerel seçimle ilgili ola
rak bir değerlendirme toplantısı yapıldı. 
Eenit'in b�kanlıiında yapılan bu top
lantıya Genel Merkez muhaliflerinin "il
!egal yöneticiler" dediği Bilsay Kuruç, 
Erhan Karaesmen. Gündüz ökçUn. 
Kenan Bulutailu, Sevil Korum da katıl· 
dı. Ancak toplantı Ali Topuz ile Necdet 
Uiur arasında bir çekişme olarak geçti. 
TmışmaJar, Ecevit dahil toplantıda bu
lunanların yerel seçimlerde bir başarı 
beklemediklerini gösterdi. Yalnız Ali 
Topuz, beklenen başarısızlıiın kaçınıl
maz olduiunu ileri sürdü. Buna karşın 
Necdet Uiur, başarısızlıiı Genel Mer· 
kez'in tutumuna yüklemeye ÇaJIŞtl. 

Başta Eceviı olmak üzere CIIP yö· 
neticileri 11 Aralık sonuçlarına heye
canla biiikmuken CHP adına yapılan 

tüm açıklamalarda bUyük bir zafer ede
biyatına yer verilmesi son derece ilginç. 
Ilginç olan bir nokta da CHP Genel Sek· 
reter Yardımcısı Ali Topuz'un yerel se· 
çimlerde umutsuzluiunun gerekçesi. 
Topuz'a göre bu seçimlerle 1973 yerel 
seçimleri arasındaki en önemli fark, 
dört yıl önce CHP'nin iktidara geleceii 
kanısının yaf3.tllmış olması. Kapalı top
lantılarda All Topuz, bu kanının ortadan 
kalktıiını kabul ediyor. Böyle bir du
rumda Ise oy artışını beklememek ge
rekıiilni Ileri sürUyor. 

CHP, böyle bır deierlendirmeden ha
reketle, yerel seçim kampanyasını yeni 
bir hükümet umudu yaratmaya dayan
dırdı. Genel Başkan seçim kampanya
sını açarken 11 Aralık'tan sonra hükU
met kapısının da açılacıAınl vurgulama
ya çalıştı. HükUmet kapısını açık göste
rebilmek ıçın de Demirel ve TUrkeŞ'e hJi. 
cum etmemeye özen gösterdi. 

CHP Genel Merkezi, hükümet kapısı
nı açık tutmayı yerel seçimlerin sonuç
larına bağlarken Genel Merkez'e karşı 
olanlar da Topuz-EyUpoilu ekibinden 
partilerini kurtarmayı yerel seçimlerin 
sonuçlarına bağlıyorlar. Yerel seçimler
de beklendiii gibi başarılı bir sonuç 
alınmaması halinde Topuz-Eyüboğlu 
ekibinin yönetirnde uzun müddet kala
mayacağını düşünüyorlar. Ancak şu an
da muhtemel bir başarısızlıiın sorumlu
luiunun kendilerine yüklenmesini öhle
mek için dikkatli davranmak ihtiyacını 
duyuyorlar. 

Yerel seçimlerden sonra Topuz-E� 
oğlu ekibine karşı muhalefet eden Bay· 
kal grubundan ayrı olarak yeni bir gru
bun da onaya çıkacaiı anlaşılıyor. Nec· 
det Uiur'un b�ını çektiil bu muhalefet 
yerel seçimlerden sonra açıkça onaya 
çıkmaya hazırlanıyor. Necdet Uğur mu
halefeti, ıstanbul'da Ahmet Isvan'ın 
beklenenin üstUnde oy almasını kendi 
güçlerinin bir işareti sayıyorlar. Uğur'un 
oluşturduğu muhalefet şu anda Ecevit'e 
güvence vermeye çalışıyor. Bunun için 
de kendi içlerinden Ecevll'e haber gö· 
türiJlmesine özel bır dıkkat gösteriyorlar. 
Eceviı, Topuz·EyUboilu ekibi lehine 
aiırlığını koyarken, CHP Içindeki her 
grup içinde kendisine sadık haberciler 
bulundurmayı. ısmet Paşa'din kalma 
başarılı bir politika saymaya devam edi
yor. Ali ToplU 

YORAYAŞ· 22 KASIM 1917·5 



-.. ........................ ' ... 

Tip-ccTÜRKivE isCi PARTisi 
. - -

TOPLANALıM ! �� 
TüRKIYE ıŞÇı PARTISI MERKEZ YÖNETIM KURULU I I  
ARALIK SEÇIMLERINE ILIŞKIN OLARAK BIR BILDIRI YA· 
YINLADI. ·  BU BILDIR1YI OKURLARIMIZA SUNUYORUZ. 

"Yurdumuzun içine itildiği ekono
mik, toplumsal ve siyasal bunalım, yakın 
tarihimiıde benzeri görülmemiş bir bi
çimde yoğunla..şmaktıdır. Küçük bir a
zınlığın umlarla, karaborsayla. YU'lU� 
lar ve yolsuzluklarla yüzmiiyonlan, mil
yarları kasalarına doldurabilmesi için 
emekçi h.ıJkımız eskisinden de büyük bir 
yoksullula itilrnektedir," 

SORUNLARıN KÖKLÜ çöZÜMÜ 

özgür, mutlu, kardeşçe bir yaşam iste
yen; balımsız ve onurlu bır Türkiyeyi 
özleyen halkımız, bu çok yönlü sömü
rü ve zulüm altında buıu.lmış durumda· 
dır. 

"Ancak, ÖLÜ bakımından bir sömürü 
ve zulüm sistemi olan kapitalizm devam 
ettikçe, işçi ve emekçileri bunaltan 
dertler, sorunlar temelli çözümlere ka

vuşturulamayacaktır. Türkiye'de geri ve 
emperyalizme baAımiı kapitalist düzen 
son bulmadıkça sorunlara kök]ü çözüm 
bulunarnu. 

"Ekonomik si
'
stem ve siyasal iktidar 

sorununun önemi, yalnız genel yurt $0-
runlarına ilişkin değildir. Yerel Yönetim 
organlarının görev alanı içine giren so
runlarımız için de durum aynıdır." 

YARIN BUGÜNDEN KURULUR 

Ancak ister yurt sorunları olsun, ister 
yerel sorunlar olsun, bütün temel sorun
ların, hutalıkların yalnız ve yalnız sos
yalist düzen içinde gerçek çözümlere 
lcavuşabilecek olması, sosyalizmi kura
bilecek bir döneme gelinceye kadar ya· 
pabileceAimiz hiçbir şey olmadıAı anla
mılU. gelmez. işçi ve emekçilerin kurtu
luşunun, iyi ve mutlu bir yaşama kavuş-
malarının siyasal iktidarın sömürücü, iş. 
birlikçi güçlerin elinden alınmasına bağ
lılığı, güncel ve ivedi hedef1et için m(k:.a. 
dele gerekliliğini ortadan kıldırm ... 

''Tam tersinej yarınlar ancak bugün
den kurulabilir. Daha ileri ve büyük he
deflere ulaşılabilmesi, önümüzde duran 
görevlerin yerine getirilmesine, böylece 
bilincin, örgütlenmenin, kar.ırlılığın pe
kiştirilmesine bağlıdır. Tek tek şehirde
ki, kasab3,daki, köydeki soygunların sö
müri.inün, yolsuzlukların kavranmasıı üı· 

ke çapında dönen dolapıarın, 5ÖmIlrOye 
dayanan düzenin sailınmaslna yardmcı 
olur. Yerel yönetimlerin demokratikleş. 
tirilme.ı yolunda saiWwı başarılar, her 
>landa Türkiye'nın dernolcntlkleştiri� 
me.ı Için olonıl<lar yaratır. 

Kısacoso, ilÇI ve emekçi kltlelerin """ 
ıam koşullarını bir ölçilde de ol .. dil
zeltebileuk, demoi<ntik hak ve öqür· 
Iliklerin korunup geliıtiriıme.ıni saib� 
bilecek, ilÇI ve emekçilerin bilinçlenip 
örgütlenmelerini hızl.ndırobilecek her 
adım bUyük bir önem taşımaktachr." 

BÜYÜK POT ANSIYEL 

"Çalışabilecek durumdaki her beş ki
şiden en az biri işsizken, patronlar yeni 
bir saldırıya geçmişlerdir. Büyük fabri
katörleri" ilan ettikleri lobvtlar, işçiler 
için düzenledikleri kara listeler ve girişi. 
len işten çıkartmalma, yeni onbinler 
işsirler ordusuna eklenmektedir. Büyük 
sermaye sırtını Milliyetçi Cephe iktidarı· 
Lu. dayay;ırak, yokluğa ve aç lığa rağmen 
çok u:wn bir SÜTeden beri devam eden 
grev ve direnişleri kırmak için vargü
cüy'e saldırmaktadır. 

"Gericilik ve faşizm uzun, zorlu mü· 
cadeleler sonunda kazanılmış demokra
tik hak ve özgürlükleri yok etmek için 
baskı ve terörü tırmandırmaktadır. 

"KüSKüNLOK YE UMUT KlRlKLICININ YERİNE BILIMSEL ' 
SOSYALIZMI ; TUTARU, KARARU, DISIPLINLI. TüRKIYE 
ıŞÇı PARTISINI KOYALIM. i l  ARAUK'TA GERICILICIN. 
FAŞIZMIN. BURJUVAZININ YOZüNE ışçı VE EMEKÇILE· 
RIN ŞAMARINI VURACACIZ. GOZEL YARıNLARı BUGüN. 
DEN ADıM ADıM KURACACıZ." 

"Belediyeler ve öteki yerel yönetim 
organları çalışan kitlelerin günlük Çıkar
larının savunulması ve ülkenin demok· 
ratikleştirilmesi için ileri adımlar atıl
mas. yönünden büyük bir potansiyele 
sahiptir. Çeıitli ülkelerdeki deneyler 
ve doğrudan doğruya yakın yıllarda 
yerel meclislere seçilen Türkiye i şçi 
Partililerin kendi öz deneyleri bu gö
rüşü desteklemekte, yerel sorunlara 
ve yerel yönetim organlarına büyük 
önem verilmesini gerekli kılmaktadır. 
Aynca. yerel yönetimlerde elde edilen 
deneyimlerin, ilerde kazanılacak. siy. 
sal iktidar için uııdıiı önem her oIanda 
kendini göstermektedir. 

"Oreten, ÇalıŞıP emeği ile geçinen, 

TlJRKlYE EKONOMJsJ: 

'oy erel yönetim orpnlannda ver ... 
cak kiıilerin belli 01..,.,� 11 An/ık 1977 

Behice BORAN 

Ttp GenIl 8atkanI 1IeNa 8oıM'Iftt i ..... ı ı tctlAdl ve Ttc:arl Ilim .... .-..hmııı TDr1dy. 
Ekonomltl E..-...a ...... "nCIe ".,. .... ..an "TCIırIdYe DonomIılı Cinden 8U1."'·· bat-
.... 'al""" okuVUCU&lnmıu sunuvcwuz. 

\ 
Tllrldye ekonomilinin durumuno aııJaıııak Için tarihse) bir yak

laşım gereklidir. Tllrldye ekonomisi o uz yılda kimi ekonomi dışı 
faktörierin etkisiyle ylIzde 6-7 dolayında bir gelişme Iuzı gösterdi 
ve geri kapitaHmıin kendi mantıAı Içinde sorunlannı bir ölçüde çc;. 
ıebildl. Ekonomiyi ilerleten bo faktörler son yıllarda ya ortadan 
kalktı, ya yetersiz ka1dı ve TOrklye karşdatfığı sorunlarla başa çı
kamaz duruma dllştil. GOnOınllzde faşizm saldınlannın sürekli tır
.... ndtnlışı bondandır. 

1930'1arda üretici gllçleıde önemli sıçrama oldu; şeker. un ve 
paınuklu dokwna sanayileri kuruldu. Demiryolu ağı genişletildi. 
Kalkınma lıanılesinin tllm yllkü işçi ve emekçUer sırMa.bindirildi. 
Bu kitleleri baskı ve kontrol altında tut.bilmek için de 1936 da 
toplu IiIzleşme ve grevi yasaldayan iş kanunu çıkanldt ve faşist 
ıtalyan ceza kanunundan aktanlan bllkOınlerle TOrk Ceza Kanunu
na 141  ve 1 42. maddeler konuldu. 

1 9S0'1eıde Tllrldye kapitalizmi ekonomi dışı üç fakılirden ya
rarlandı: L Yeni topraklar tanına açıldı. 2. Her yıl ABD' den, o za
manlar için bOYOk rakam olan yllZmi1yon dolar dolayında yardun 
ıhndı. 3. Kore Savaşı'nm yarattığı şartlarda ticaret hadleri geçici 
olarak tanınsal üı1InIer lehine dönUştU. Bu Uç etken dolayısıyle TUr· 
kiye kapitaUzml yüksek bir gelişme grafiği gösterdi. Aynı ylUarda 
ticaret sermayesinin sanayı oennayeslnel dönllşmesl 1uz1andl. 

1 960'larda Türkiye ekonomisi daha başka kolayltkıardan da ya· 
rarlandı. Işçi dövizJeri beklenmedik bir kaynak oluşturarak ydd. 
LS milyar dolar düzeyine ulaştı. 19S0'lerde geliştirilen karayolu, 
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banj tGrfIııdeıı aityipl ��f:!== YıDarda tam Jcapıııtte ııii 
gerek bJmllh. OçOrıdl ko1q1* 

Itbal edUen dayanıklı tıibtiııı �ilanıııiJı 'l)_�,' 
montaj. başladı. Bu ise yenı I' aiaııiin ile 
lizmlnin göreceli saçlenmesini -tJadı. Soo 
ıtkıarın giderek sona erdiği ve sorun olmaya dlliılftllltl 
Dış borçlar çok yükselmiş, tıcaret açıp 3 mHy .. dolan ..... 
dövizleri azabnıştır. DOnya kapltaIIzıııbıIn boııalımı 'i'trid,.',. ,.. 
ni ve bUyük olanakların açılmasını zorlaştınııaltı.dır. 

Iç yapıda ise otonıobU ve dlAer dayaıııJdı tIPdm .. çiin .... 
mi iç pazara yönelmiş dunıındadır..tlıraç edIIeIıaeC.k ..., 11& 
dış pazar eıııelleriyle karşılaşıyor. lIınCItt tepik tedbirleri 
ye sııufımn vergilerinin genel olarak Ua1ıııaIUıCIaD bqka bır ,1o.1IC!� 
vermiyor. 

TUrkiye kapita6zıninln geJişebilmeel bCIY81t tOPCU: lINPIId 
aracı parazit "atman1ar a1eybine bir wqi. fıyat W kieii 
yilrOtüiınesini gerektiriyor. oysa Itçl -rı- .. 
yUkselen mOcadelesi karşısında b8YI1k bıııj-a. 
bipleri ve aracı katmanlarla Ittifalanı � 
duyuyor ve bundan ötOrO de IiIzII gegeD poihib" 
çeklniyor. 

Bu duru da esemen IInıflar=b�irYi�iuıda:�n:=::�Ei artırmayı, diAer yandan faşist 
için tek çıkar yol olarak görllyodar. Ama 
müttefiki emekçi kitleler var. faşizıne karşı vadyet --'-�, .",o-'w .• "", 
öıııUtleme ve birleştirme çabası Içinde. 

Yaşadtğumz günlerin gelişmeleri arkasında bu 
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SAFLARıNDA 
CHP'NIN UZLAŞMACı, PASIF T1mJMONA KARŞI ÇIlCMA· 
NIN YOLU TORKIYE ıŞÇı PARTıSı SAFINDA YER ALMAK· 
TIR. GEÇMIŞTE 15 m'UNlN VERDım MOCADELEY1 BU· 
GON 2 1 4  MILLETVEKlU ILE VEREMEYEN , KITLELERI MO· 
CADELEDEN ALAKOYAN CHP'YI YALNıZ BıRAKMAKTIR. 

seçimleri yaklaştıkça, bir yandan AP ve 
diAer Milliyetçi Cephe panileri, öte yan
dan CHP, seçimin taşıdığı anl;ımı çarptt· 
mak için ellerinden geleni yapmaktadır· 
i .... 

"AP ve ortakları 11 Aralık seçimle
rinde .ı.cakl ... ı oyı ... la �kl. buçuk yıllı� 
iktidarları döneminde ıJdıklan ağır zamı"" 
kararlan"" yarartıklanuteror orumınlj, :

saldırı ve cinayetleri, Işçi ve köylüitre 
onayı.ımak Istiyorl .... lşçileri. köylüleri, 
emekçileri, yurdumuzu emperyalist ku
ruluşl .... daha da bağımlı h.ıe getinn .. 
lerinini sorumluluğuna ortak etmek is
tiyortill'. Yüze yakın gencin, işçinin, öğ
retmenin öldürülmesinin ve yüzlerce ki

şınin Yu.illanıp, gldırıya uğraması"ı" 
baş sorumlu Milliyetçi Cephe, sanık sa� 
dalyesine oturmaktan kurtulmak peşin
dedir. Emperyalizmin uydwu, ırkÇı, ş0-
ven milliyetçi politikanın izleyicisi Mit· 
liyetçi Cephe bu seçimlerde Anayasa· 
dışı tutumunu, işbirlikçiliğini onaylat
mak istiyor." 

CHP 'NIN NIYETI 

"CHP ise, 11 Aralık seçimlerine ken· 
disi ile AP arasındaki bir referandum 
görünümü vermeye kalkışmakıadır. Or
taya gene ya CHP, ya F�izm korkutma
�yla çıkmaktadır. CHP Genel Merke
zinin izledi'i politikanın faşizmin kar
şısına dikilrnek yerine antifa.şisı güçleri 
uyıllaımak olduğu artık iyice açığa 
çıkmıştır. 

"Yerel yönetimleri, Işçi ve emekçi
lerin çıkarlarının savunulması ve özgür, 
mutlu bir Türkiye kurmanın hazırlık 
alanları olarak deAerlendinnenin tek 
yolu TUrkiye Işçi Partisi'n;" safında yer 
almaktır. 

"Faşizme karşl.,nDltrl .... diyebilme
nin, en azından onun kadar disiplinli, 
sistemli ve örgü�ü bir rpUcadele ile ta
şist güçleri pUskürtebilmenin tek yolu, 
Türkiye Işçi Partisi'"i" safında yer al
maktır. 

"CHP'nin, kişisel çabalarıyla beledi· 
yelerde halktan yana bazı adımlar ata
bilen üyelerini bile hemen tasfiye eden, 
uzlaşmacı, pasif tutumuna karşı çıkma· 
nın, kararlı , Inançlı bir politikaya fırsat 
tanımanın yolu TUrkiye Işçi Partisi'nin 
safında yer almaktır. 1 965·1969 yılları 
arasında LS Türkiye Işçi Partili'nin ver· 
diği mücadeleyi bugün 214 milletvekili 
ile veremeyen, hak kitlelerini, kendi Çı
kartarını, demokrasiyi savunmak için 
mücadeleden alakoyan CHP'yi. yalnız 
bırakmaktır. 

"Milliyetçi Cepheyi halk düşmanı po
litikasıyla başbaşa boAulmağa bıraka· 
lım. 

"Küskünlük ve umut kırıklığının ye
rine bilimsel sosyalizmi; tutartı, kararlı, 
disiplinli, Türkiye Işçi Partisi'ni koya· 
lım. 

"LL  Aralık'ta gericiliğin, faşizmin, 
burjuvazinin yüzüne işçi ve emekçilerin 
şamarını vuracağız. Güzel yarınları bu
günden adım adım kuracaıız." 

Madcn·/,-MESS G6rii,m.ı.rl: N. Okıca. 

NELER OLUYOR? 

DISK', bal" Türkıye Maden-I, "ndikaıının, MESS'e ba" ı i,yerle· 
rinde yakla,ık olarak 6 aydır ,ürdürdiJIü grevle Ilgill olarak ilginç ,ell,me
ıere tanık olunmaktadır. 

Gerek DISK'i çökertmek için (lnot kollayan l,veren'lO" "ndlka 
ç,vre"ri, " relue olayın llıerine çullanmak için pUludo bekleyen 101 bo' 
lin bir .üredir "grevlerin Ideolojik oldu'u" yolunda ,özde .uçlamalan 
Mdd,n-I, " yöneıttrk.n, aynı zamanda ifÇilere 46 ıünde 1000 TL. liden
mul çe,ltll .öy"nHlere kaynaklık etmekteydi. 

GeçttIlmiz haftalarda AUlr I,çilerinin gr,vI bıroluırak i,ba,ı yaphk
lan Lle Maden-I, 't,n ayrıldıklan haberleri, gazete .ütunlannı ı,gal etti. Bu 
haberler buıün, dek yalanlanmı, d.,a. 

Son olarak Mudanya 'daki Siemenl i,çilerinin de ı,ba,ı yaptıkları 
hoberlerl llıerlne I,çi ve l,veren tem.llclleri araıında kar,ılıklı yalanloma 
ve .uçlamalar c.reyan .t·tt. I,veren, i,çilerin kendileri Ile .özle,me imza· 
layarak ifba,ı yaptıklarını iddia ederken, Maden·I, yetkilileri .öılefmenin 
IfÇllerin grevi bırakarak i,veren" .özle,meye oturmaları Uzerine delil, i,
verenin kendileri Ile MESS dlfında .öıle,me imıalama.ı .onucunda ortaya 
çıktı,.", Ileri .ürmü,tür. 

Bu ortamda ları Türk-If yöneticilerinin (ırlOtçl tutumu da dikkati 
çekmektıdir. Işçilırin '6revi bırakt.klan" haberler'n'n yolunla,maıı üze· 
rine Türk'I' yetkilileri DISK' hedef olan açıklamaları birbiri ardından . 11' 
ralamaya ba,lamı,lordır. Otı yandan "glılı eller'in meta' IonayUnde bi,.... 
biri ardından .... ndika .. Iıurmaya ba,ladıkları da ortalıkta dolafan .öylen
tller araıındadır. 

Ti P' in izmir ve Bursa 
Belediye Başkanı 

adayları 

GONDOZ MUTLUA Y 
ızmir Belediye Başkan Adayı 

Gündüz Mutluay 1944 yılında Mersin'de doAdu. lstanbul Oni_sitesi Ede
biyat Fakültesi mezunudur. Mutluay 1965 yılında Türkiye Işçi Partisi'ne gir· 
di. 12 Mart döneminde 1 .S,yıl h.p .. mahkum oldu ye askerliAinl er ol.nI< 
yaptı. Daha sonra 1975 yılında TIP'ln kuruluş çalışmaJarına katılan Mutlu
ay, Pani'nin ızmir Teşkilatının da kurucusu oldu. Mutluay halen TIp ızmir 
Iı Başkanı ve Partl'nln Merke. Yönetim Kurulu Uyesidlr . 

• 

SELIM 
MAHMUTOGLU 

Bursa 
Belediye Başkan 

Adayı 

Selım M.hmutoAlu 
1949 yılında doAdu. Sa· 
nat EnstItiI!Ünde okudu. 
Maden� Ş saflarında mU. 
...ıeleye .tıldı. Madon·lş' 
In Bursa'da ö�tlenme· 
sinde büyük katkıları ol· 
du. M.den.l, 13. Bölge 
Temsllclsl oı ... k Bursa' 
da Işçiler amında tutu
lan, sevilen bır lider oldu. 
D.h. sonra DISK Bölge 
Temsilciliğinden .lındı, 
sonra da Maden-Iş'tekl 
görevine son verildi. Mah
mutoAlu TIp Merkez 
Yönetim Kurulu üyesidir. 
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TOPLUMCU 
EMEKÇiLERiN ESE 

11 Aralık gilnü y .... 1 seçimi ... yapılacak. S.çm.n· 
ler; belediye meclislerini, belediye başkanlarını, il 
genel meclislerini, mahalle muhtilf ve ihtiyar heyet
lerini seçecekler. Yerel yönetimler, özellikle belediye
i .... g.çtiAimiz yıllarda önemli politik boyutlar ka
zandı. 12 Mart sonrasında kitl.lerin politikl.şm. sü
recinin hızlanması, toplumSili muhalefet için yeni 
.raçlar arama çabaları. 1 973·ı.. y.pılan .. çimi .... 
farklı bır politik önem kazandırmıştı. Yerel seçimle
rin politik içeriği. aslında 1963·t. Ilk k.z bir sosyalist 
partinin, Türkiye Işçi Partisinin yerel seçimlere girme
siyl. berraklaşmağa başlamıştı. 1 963 y.rel s.çlm 
kampanyas. sı�nda kitleler o güne kadar duyduk
larmdan farklı bir çağrıyı dinliyorlardı. 

1973 yerel seçimlerinde CHP, işçi sınıfı partisi
nin temsil edilmediği bir ortımda önemli seçim başa
rıları kazandı. Büyük kentlerin tamamında ve diğer 
kentJerin önemli bir bölümünde belediyeler CHP'nin 
yönetimine geçmişti. Türkiye'deki sınıfsal gelişmeler 
ve 12 Mart sorvasının siyasal platformu böyle bir so
nucu getirmişti. 

KISA SÜREDE ILAN EDILEN ÇARESizLIK 

1973'ı.. lıbqına ı.len CHP'II beledly. başkanan, parti genel �kanlal'1nın lzlediil 'umut' politi. 
kası doArultusunda. 'köyk.nt'. 'halk sektöril' ben .... 1 
.taklara başladıı •. Bu dönem beledly. başkanlarının 
"akkondu". "her kapıya her sabah bir şlş. silt". 
"kent enstitüleri" vb. projeleri hatırlardadır. Belediye 
bqkanları, parti genel başkanlarının 'umut' politika
sını Izllyortardı ama, y .... ı yönetimlerin başarısızlıAı, 
.na mohalefet partisinin başansızlıAından çok daha 
çabuk .çIA. çıkıyordu. Merkezi yönetime göre daha 
somut sorunlar çözm.k ve bütiln bu işleri kent halk. 
nın sür.kli Izleyen, .leştiren bakışları .Itında yapmak 
ger.klyordu b.l.dly.l ... d •. B.I.dly.lerd. peynlr geml
sı lalla daha güç yüriltlll.biliyordu. V. dört yıllık Ikti· 
darlarının ikıncı yarısında CHP'li belediy. başkanları 
çaresizliklerini lIana başladılar. B.I.diy. başkanlar. 
nın yakınmaları MC hüküm.tlnin. öz.lllki. CHP'II b.
lediyelere gerekli mali yardımları yapmaması nokta
sında toplanıyordu. MC'nln Maliy. B.kanlıAı. musluk
ları CHP'1i b.l.diy.l.r. kap.tmIŞ. MC'Ii b.l.diy.l.r. 
akıtıyordu: Kuşkusuz bu doAruydu. Ama. b.lediy. 
başkanlarının çlA gi�bÜYÜY.n k.ntsel sorunlar karş. 
sında bu denlı aciz kalmalarının ı..k nedeni bu doAlidI. 

GeçtlAlmlz döne<n Işbaşında olan bazı CHP'li be
lediye başkanları önemlı işler başarabllmlşlerdi. Bazı 
b.l.dly.l ... d •• sorunların çözümü yolund. sıst.mll bir 
araş1lnma. planiamı, proJel.ndlrme düzenı kurulabII
miş. uzmanlar kentsel sorunların çözüm süreçlerini 
bellrl.mlşlerd!. Bazı b.lediy.ı ... de sorunların çözümü 
yolund. önemlı başlangıçı.. yapılabilmişti. OrneAln 
Izmlt·ı... konut üretimin. girişen b.ledly •• kısa sürede 
bu ışı bütilnUyle baprarnamış, am. kentin üçı.. birine 
y.kın bır bölümünü bu amaçlı kamulajtırabllmlşti. 
Bazı b.ledlyel.rd.kl. yer.1 v. kllçük ölç.kll b'FII". 
bu girişimlerin yıygınlaşabllmesl ve büyllk ölç.kı ... de 
yapılabilmesi imkanının blr.r lşared olmuştu. 

BELEDIYELER GERÇEKTEN ÇARESIZ Mil 

Belediye başkanlan vadetdkleri lşlerl gerçekl.ştl
r.mezler mıydll MC Iktidarının bUtUn engell.melerlne 
r"men, 6melln Ankara'da bır SUL üretim merkezi ku
rulamaz mıydıl Kısa süreli mesl.k oAltiml v .... cek bi
rer dllı.nll kun nlıellllnd.kl "k.nt .n<titillerl" kuru
lamaz mıydı i Kent toprakl.rının spekUlıtörler ellnd. 
yılmasını sınırlandıracok. konut girişimlerini orgonl. 

ze .decek proj.l.r gerç.kl.ştirilemez mıydı? B.ledi
yeler kent halkının sıııık sorunlarıyla etkin bır biçim
de ilgilenemez miydi? Sorulan sınırsız çoğaltınık 
mümkUn. Peki CHP'II b.ledly. başkanları. daha doğ· 
rusu belediyeler bunları niye gerçekleştiremedUer ve 
önümilzdeki yıllarda da niye gerçekl.ştir.mey.cekler? 

6 Kasım gilnü yapılan önseçlml.r CHP'nln g.rç.k 
yüzünü v. bu arada CHP'nin y .... 1 örgütlerinin gerç.k 
yapısını şimdi çok daha açık bir biçimde ortaya koy
du. 'Umut' politikası ardından sürükl.nen kltl.l.r •• 
CHP'deki ön seçim sonuçları çok şeyler anlatmış ol
malı. CHP'den birşeyler umanlarla birlikte, geçen dö
nem bazı CHP'li belediyelerin niçin gerçekleşebilecek 
işleri gerçekleştiremediklmni araştıranlar, önseçimle
ri kazanan CHP'Ii b.lediy. başkan adaylarının. CHP'Ii 
belediye meclis üyelerinin sınıfsal yapılarını, bugUne 
kadar sürdürdükleri politik çalışmalarda hangi sınıfın 
çıkarlarına hizmet ettiklerini bir kez daha dikkatle 
gözden geçirmelidirıer. 

BIR BAŞKANLA Iş BITMIYOR 

Bugüne kadar yerel yönetimler sözkonusu oldu
Aunda. bütiln tartışmalar b.lediy. başkanlarının \\ze
rinde yoAunlaşmakta. b.ledlye başkanlarının yaptlAı 
her i"" karar organı olan belediye mecllsleri gözden 
ırak tutulmaktadır. Tek başına her Işi kotatan beledl
y. başkanı Imıjı yıygın bır ya .. Jsıdır. B.ledIy. baş
kanları, kentfn ttana�", "babası" olma. konusunda ya
rışmaktadırlar. Ama öı.. y.ndan. h ... tilrlü örgiltsUzlük 
görüntüsil altında çıkarlarını çok iyi örıütlemesinl be
cer.bll.nl.r. b.lediy.lerd. 'tarih .. ı' göreviirine devam 
etmektedirler. B.ledly. bqkanlarının kamuya yön.
lik açıklamaları, girişimleri n. kadar ilerici nlı..llk1.r 
taşırsa taşısın, yapacakl .. ı Işler kesinlıkı. bel.dlye 
meclislerinin yapısına uygun olmak zorundadır. Geç
t1Almlz dört yılın gazeı.. sayfalarına yansımış, y.nsı
mamış pek çok olayı bunun canlı örnekleridir. 

Belediyelerde, kentte yaşayan her �nıf ve taba· 
kanın somut ve gilndelik çok belirgin çıkarlarını ilgi· 
lendiren karar1ar alınmaktadır. Örneğin, kentin imar 
planında. b.lediy. m.clis kararı ii. yapılacak bir de
AişikllAln. hangi toprak sahipı ... ln. ne kadar çıkar 
sağlayacaAı çok b.llldlr. Ekmek fıy.tlarına getiril.cek 
bir ummın fırın sahiplerine ne kadar kar getireceği 
buna karşılık k.nt halkının celıinden n.ler götilr.ceAI 
açıktır. Diyelim, kent belediyesi havagazına zam ya
pacaktır; bu, tüpgaz satışı yapan esnafın çıkarını uy
gundur, ama tilpgaz kullanan halkın çıkarın. d.Alldlr. 
B.ledly.l.rin çalışmalarını biraz yıkından IZıey.nler 
bu �e buna benzer pek çok konuda beledly. m.cll .. 
I.rinln nasıl har.ketl.ndIAlnl. halkın doAII de k.ndl 
çıkarları söz konusu olunca, CHP'lIs'nln, MC'lIs'nln 
nasıl blrl.ş.r.k dlr.ndlAlnl görmllşlerdlr. 

Izmlt'ln CHP'II Belediye B.şkanı Erol Kö .. , b .. 
I.dlyenln konut üretımı projesini g ... ç.kleştirmek 
ıçın bazı kamulaştınma girişimlerind. buiunduAu z .. 
man. b.ledlye m.cllslnin CHP'II üyeleri AP'II üyel.r
i • •  nlışarak Köse'yl bqk.nlıkta'n <IIşUrmeAe ç.lış
mışlardır. Belediye mallarını CHP'III ... peşkeş ç.k. 
meyen, onlara belediyeden 'avanta' vermeyen Adana 
B.ledly. Başkını Eg. Bas.tur'u k.nti rartillleri kur
,untamı" halkın önUnde yuhalattırmı,tır. Namuslu 
bır beledly.clllk ömeAI vermek Ist.yen Mersın Bele
diye Başk.nı K.y. Mutlu'yu CHP listesinden bel .. 
dly. bışkanı seçilmiş olmasın. raAm.n, Menln 
CHP öl\lUtil uzun silre üyellA. kabul etmemiştir. Son 
ön .. çlml.rd. Ved.t Dalokay, Ahmet Isvan ve CHP 
bünyesindeki bezirgonlara Istedikleri ölçlld. tavizler 

yenmeyen diA'" belediy. bııkanl_ının bqına gelen
leri hatırlatmaA> g .... k yok. 

BELEDIYE MECLISLERINDE KIMLER VARI 

G.çtiğlmiz dönem bazı kentlerin belediy. me<> 
!islerinde yer alan Uyelerin meslekten ve dolayısıyla 

sınıfsal konumları itibariyle daAılımlanna bır göz 

atılım. Ankara Belediyesi uzmanlarının hazırtadıiı 

bir çalışmada bu konuda rakkamlar verilmekı.. .. 

şöyı. d.nilmekı..dir: 
"Her kentte esnaf ve küçük SilIl3tlw1ar bel&

diye meclisl.rind. çok yüksek oranlarda ı..msll edl� 
mektedir. Bu temsil yüzdesi CHP içinde göreli olarak 
daha az olmakla birlikte yine de önemini konıınakD
dır. Antalya gibi k.ntlerde esnaf .. tüccar yüzdesin-
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de bir düşme görUIUyorsı da, bu düşme mimar ve mU
he",lis gibi profesyoneller dolayısıyladır. Ama bu 
noktada yanlıı değerlendirme yapmamak gerekir. 
Çünkü bu profesyoneller y�satçılık yapan küçük gi. 
rişimdlerdir. 

"Belediyelerin kararianndan doğrudan doğruya 
etkilenen diğer grup, emlak sahibi, müteahhit ve 
benzerleridir. Bunlar da mecliste yüzde LO oranında 
temsil edilmek olanağını bulmaktadır. Belediye mec
Usleri içinde esnaf, tüccar, müteahhit ve serbest mes
lek sahipleri kolayca koaliSYOn> gidebilmektedirler. 
Bu üç tür küçük girişimcinin toplamı yüzde 70 düzeyi
ne ulaşmaktadır. 

"Bunun dışında kalan yüzde 30'un evkadını, 
emekli memur ve işçilerin kentteki tüketiciyi temsil 
ettiği söylenebilir. Ama bu konuda da çok dikkatli 
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AnIWa Belediye Başkan Adayı 

öıun K_ç 1945 yılında Di,ıar'da doğdu. Kuleli 
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olmak gerekir. Çünkü evkadınları, yerel parti organ
ları bnalıyta belediye meclislerine seçilmektedir. Do
layısıyla yerel parti örgütlerinde etkili olan küçük giri. 
şimciler bunların kararlarını da kolayca etkileyebil
mektedir. Bu gruplar arasında bağımsız olarak dav .... -
nabilecekler işçi ve sendikacılardır. Bunlar ise çok az 
sayıda temsil edilmektedirler." 

Işçi SıNıFıNıN OLMADlGI MECLISTEN 
NE BEKLENIR? 

lite sorun bu noktada düğiimlenmektedir. l ıçi ve 
emekçiler, siyasi anlamda deAii, şeklen bile çok az bir 
oranda yer almaktadır belediye meclislerinde. Beledı· 
yelerin çalışmalarını kentlerdeki nüfusun büyük ço
lunluiunu oluşturan işçi ve emekçilerin sözdıleri de
iiI, burjuvazinin çıkarlarını kor�yan, bezirgan takımı 
yönlendirmektedir. Büyük sanayidier, büyük ticaret 
erbabı, yerel medislerde temsil edilmyar gibi görün
mektedir. Gerçekten onların belediye medislerinde 
kaybedecek vakitleri yoktur, onlar daha büyük meclı .. 
lerde işlerini tezgahlamaktadır ve gerektili vakit ken
dilerine bağımlı olan bezirgan takımını kullanabilmek
tedirler belediyelerde. Ankara belediyesi uzmanlarının 
'kibarca' söyledikleri, bu gerçeği ortaya koymaktadır. 

I şçi SıNıFıNıN YER ALMAOI':;I 
BELEDIYELERDEN NE BEKLENIR? 

Böyle yapısı olan belediyelerden ne beklenir? 
1 1  Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden ikti· 
dar olmayı isteyen burjuva partilerinin adaylarının 
bileşimi eskisinden farklı mıdır? Kesinlikle hayır. Di· 

lerlerini bir kenara bırakıyoruz, CHP bu konuda da 
eskisinden daha geriye gitmiştir. "Hakça bir düzen" 
ve demokrasi mücadelesi verdiğini .sanan CHP Ankara 
Belediye Başkan adayı olarak, fırsat bulduğu her yer· 
de sosyalistlere ve sosyalizme küfreden becerikli mü
hendis �Ii Dinçer'i seçmiştir. CHP 'nin Istanbul 8el� 
diye Baıkan adayı, parababalarının desteklediği, imar 
yolsuzlukarı y�an inşaatçılann yakın dostu, müte
şebbis ruhi u Aytekin Kotil'dir. CHP Jzmit'te, Ticaret 
ve Sanayi Odalarının desteklediii Cemi Karakadılar'ı 
belediye başkan adayı yapmıştır. Adana'dan CHP 'nin 
Belediye Başkan adayı, 12 Mart'ın balyozcu Başbaka· 
nı Nihat Erim'in koru� polisi, bar, pavyon sahiple
rinin dostu Selahattin Çolak'tır. Kuşkusuz, böyle baş· 
kanla" uygun düıecek belediye meclis üyelerini seç· 
me�nl de bIImiıtir CHP örgütü. 

CHP 'nin yerel öI'IUtleri böyle davranırken CHP 
merkezinin tavrı ne olmuştur? 1973 seçimlerinde, 
bazı kent belediye baıkanlıkları Için kiıisei ağırlı· 
Aını koymayı başarabilen Ecevit'In, bu kez ızmit'te 
Erol Köse'yl seçtırmemek Için giriıllen tlrlü önseçlm 
düzenbazlıklarını önlemeye bile gücil yetmemlıtır. 
CHP genel merkezinin ye .. 1 yönetimle .. karıı kayıt· 
sızlığı sadece son önseçlmle� iiiıkin bır durum da 
değildir. GeçtlAlmlz 4 yıl boyunca, CHP'1i belediye 
baıkanları genel merkezin ilgisiziilinden yakınıp dur· 
muılardır. CHP genel merkezinin beledlyelerle.lan I· 
ilıkisi, genel merkezdeki bir odanın kapısına "beledı· 
yeler bUrosun diye tabela asmanın pek ötesine gitme
mlıtır. Kendı olanakları içinde bırıeyler yapmağa ça· 
balayan, biraraya gelerek kentlerindeki sorunlan nasıl 
çözebileceklerini tartıımak, ölrenmek Isteyen ve bu 
konuda CHP'nln dııında örgütlenme olanakları bile 
arayan belediye baıkanlarının hesabını da yerel CHP 
örgütleri görmüılerdlr. CHPGenel Baıkanı Bülent 
Ecevtt'ln, yerel yönetimlerin ",runlarına Illıkın görül' 
leri, CHP 'nın Iktidar olması noktaJında dtııliimlenlp 
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kalmaktadır. Belediyeleri, toplumsa muhalefetin ö· 
nemli bir aracı, kitlelerin demokratikleşme mücadele
sinin bir parçası durumuna getirmeye CHP örgütünün 
olanak vermediğini görmüş olacak ki, Ecevit "hele 
biz bir iktidar olalım, belediyelerin sorunlarını çöze
riz" demektedir. Örgütlü halkın gücüne inanmayanlar, 
ancak kendileri suyun başına geldikleri vakit tepeden 
inme yöntemlerle sorunları çözebileceklerini .sanmak
ta haklıdıriar. CHP iktidarının yerel sorunları nasıl 
çözebilecekleri sorusuna Ecevit, gene "köykent" ve 
"halk sektörü" gibi ütopyaı ... sarılarak karıılıklar 
aramaktadır. 

ŞIMDI SOZ SOSYALISTLERIN 

Yerel yönetimlerin önemini sosyalistler, geçmiş 
yıllara göre daha derinden kavramışlardır. Belediye
lerde, ancak sosyalistlerin sesinini duyulmasıyla bezir
gan saltanatı çatırdayabilir. Ancak, işçi ve emekçile
rin gerçek temsilcileri, örgütlü halkın temsilcileri ye
rel yönetimlerde etkinliklerini artırdıkları ölçüde be· 
lediyeler gerçek işlevlerine kavuşabilir. Belediye, 
işçi smıfımız ve emekçi halkımızın gerçekten yöneti
me katılmasının ilk basamağı durumuna getirilebilir 
ve onların öncüsü, sözcüsü sosyalist partiler düzeni iş· 
çi ve emekçilemi çıkari .. ına nasıl deiiıtlnebilecekle
rinin belediyelerele örneklerini verebilirler. Pekçok 
ülkenin yakın siyasal tarihi bunun canlı örnekleriy� 
doludur. 

Şimdi, 11 A�ık yerel seçimlerine dolru sosya
listlerin sesi yükseliyor. Tlrtdye ',çi partisinin ,� 
bul Belediye Ba,bn �ayı Dinçer Dolu; "Istanbul' 
un sorunlarını ancak sosyalistler çözer" diyor. Beıedi
yelerin işçi ve emekçiler yınrına yapabileceii sayı
sız somut işlerden örnekler veren Dolu, bunların bi
rer boş hayal olmadığını anlatıyor ve şöyle diyor: 

Bugün dünyanın gellımiı birçok ülkesinde sosya· 
listler, işçi ve emekçi sınrtların gerçek temsilcileri, 
belediye yönetimlerini ellerinde bulundurrnaktadır. 
Ve halk,. bunlardan o kadar memnundur ki, bu ülke
lerde işçi sınıfı partilerigenel seçimlerde de durma
dan oylarını arttırmakta, iktidara yaklaımaktadır. I .. 
tanbul'lu iıçller, emekçiler, Istanbul'un çalııarı halkı 
kendi kaderimizi kendi elimize alalımı" 

Belediyecilik açısından AP lile CHP arasında bir 
fark bulunmadığını anlatan TIp ızmir Belediye Baı' 
kan adayı Gündüz Mutluay, emekçi halkın sorunları
nı; sırtlarını çıkar çevrelerine, iş adamlarına dayayan
ların, sözde halktan yana görülenlerin deAii, sosyalist
lerin çözebileceAini belirtiyor ve şöyle diyor: 

"Biz sosyalistler, Türkiye Işçi Partililer, yerel 
yönetimlerde dönen dolapıarı emekçi halkımıza an
latmak, parababalarının, vurguncuların o.yunlarını bo· 
şa çıkartmak için yerel yönetimlerde söz sahibi ola
bilmeliyiz. Amacımız yerel yönetimlerin gerçekten 
demokratikleştirilmesidir." 

Tli"klye i şçi Parti�nin Ankara Belediye Baıkan 
adayı Özcan Kesgeç, yerel seçimlerin demokrasi mU
cadelesinin ayrılmaz bir parçası olduiunu vul'luluyor 
ve !Öyle sesleniyor: 

Partimiz, Tli"kiye IIÇi Partisi, dünyadakı tiim IIÇI 
sınıfı partileri gibi, hem yönetime gellı mücadelesin
de, yani seçimleri yiiiitüş yöntem ve PropillancWlO
da; hem de, yönetime gelindileten sonraki tUm çilb.ı ve 
mllcadelesinde sosyallstçe tüm mUc:adele araçlarını 
kullan;u;aktır. Seçimlerin kendı baıına amaç olamaya
cağı gerçeilnl belirleyen de zaten budur," 

Tllrklye liÇI Partisinin 11 Aralık seçimleri ıçın 
bellriedlil aday listelerinde belediye baıkanlıkl .. ı, be
lediye meclisleri, ve ii genel meclisieri ıçın yüzle",e 
IIÇI ve emekçi yer alıyor. Bu adayların sınıfsal yapı· 
ları ve dller burluva partilerinin adaylarının sınıfsal 
yapıları ansında yapılacak oransal bir karşılaştırmı, 
sosyalistlerin yerel yönetimleri nasıl gördüklerini, ye
.. I yönetimlerdeki sorunları nasıl çöıeceklerini ıös· 
termeye yeterli olacaktır. 



Floş kaçakçılığı olayı 

GEÇTlCIMlz AY BURSA'DA ORTAYA ÇıKAN KAÇAKÇıLıK OLAYı 
OZERINDE MAHALU BASıN HARİç PEK DURULMAD!. OYSA OLAY, 
TORKIYE KAPITALlzMlNlN NITELIKLERINDEN BIR BOWMtl IçiN 
PEK GEÇERU BIR ORNEK OLUŞTURUYOR: VURGUNCULUK, KARA· 
BORSACıLıK VE KAÇAKÇıLıK. BURSA'DA ORTAYA ÇıKARıLAN 
FLOŞ KAÇAKÇıLıCı OLAYıNA BURSA'NIN TANıNMıŞ IŞADAMLARı. 
NIN ISIMLERI KARıŞTı. BUflSA'NlN TAŞRA BURJUVAZISI NITELIK· 
LERİNDEN BIR BOWMONO BIR KEZ DAHA SERGILED!. 

GeçtiRimiz ay Içerisinde Bursa'da or· 
taya çıkarılan bir kaçakçılık olayı, "çar
pık" Türkıye kapitalizminin bazı nitelik
lerinl seıglledlRI gibi, taşıa buıjuvazisi· 
nln çeşitli Işler becermekte ne kadar 
mariletli olduRuftu kanıtlamaktadır. 

OlaY. Türkiye'de dokumacılıRın hayli 
geliştlRi lUerden olan Bursa'da geçiyor. 
Bursa'da onbinlerce işçinin çalıştlRı çok 
sayıda küçük dokuma tezgahının temel 
hammaddesi, noş. Buna, sentetik ipek 
iplili demek de mümkün. ()zellikle Bur
sa 'nm ipekli dokumacıları, üretimlerini 
sürdürebilmek için bu hammaddeye 
muhtaç durumdalar. 

Ancak, Türkiye'de floş imal eden 
tabrika bulunmamaktadır. Mevcut yasa
lara göre noş IthaU hakkı yalnızca sü
merbank'. ait iken, bunun iç talebi kar
şılayamamısı üzerine, 1975 yılı sonları
na dolru çıkarılan bir kararname De ba
Zi özel firmalara floş ithali izni veriliyor. 
Ama bu izin, üretid firmalara, ürettikleri 
malm ihracı kaydıyla verilebilmektedir. 
Bütün bu sözde "sıkı" kayıtlara raemen, 
ithal edilen noş, çeşitli yöntemlerle ib· 
!aç edilmeyip, ülke ıçınde satılmaktadır. 

KAPKAÇÇı KARLARı 

Buna'da ıpekti dokumacılıRm öteden 
beri büyük önem taşıdıtı bilinmektedir. 
İpek üretiminin giderek azalması sonu· 
cunda, dokuma tezgahları, üretimde suni 
Ipek IpUel yanl floş kullanmaktadırlar. 
Buraaa akla, bugüne kadar niçin sente
tlk Ipek ipURi üreten bii fabrikanın ku· 
mlmadıeı sorusu gelebilir. Gerçekten de 
fioş imal eden bir fabrikanın kurulması, 
çeşitli çıkar çevreleri tarafından bugüne 
kad81 engellenmiştir. Sonuç da açıktır: 
öteden beri, Türkiye'y� kaçak noş so
kulmaktadır. Kaçak olarak yurda soku· 
lan bu mallar, bazı çevrelere karaborsa
dan büyük kapkaççı karları saRlarnakta· 
dır. Bu kirlar sonucunda Bursa'da özel 
olarak palazlanan kesimler vardır. Bu ka
r;akçılık ve karaborsa sonucunda, karla
nna kar kattıkları ileri sürülenierin ara
sında Bursa Ticaret Odasının ileri gelen 
isimleri de vanhr. 

Bugüne kadar, kaçakç�ı#ın yapddı#ı 
billnmekIe ve sezilmekle birlikte elde 90· 
mut deliller bulunmamaktaydı. Ancak, 
geçtlRlmiz ay ortaya çıkarılan kaçakçı· 
hk olayı, noş vurgununun boyutl81lDl ve 
bu Işlerden kimierln milyonlar saRladı#l· 
nı açıkça ortaya koymuştur, 

BUYÜK IŞADAMLARı 
SAHNEDE 

Trteste limanından floş yüklü olarak 
yola çıkan Yunan bandıralı "Pelka" ge
misi Ekim ayının sonlarında Gemlik U· 
manına yüklerini boşa1tırken, dönen do
laplarm bir bölümü ortaya çıkmıştır. 

Gemlik limanına bir ihbar üzerine ya
pılan baskın sonucunda, Bursa'nın tarun
mış lşadamIanndan HaUl Solaklar adına 
yUklenen !loşlann kaçak olarak . yurda 
sokulduAu tesbıt edlHyor. Kaçak olarak 
Türkiye'ye sokulan Ooşların miktarı 300 
tonu aşmaktadır. Ve bu miktarın Türki· 
ye'dekl karaborsa dej!eri 80 milyon TL. 
civarındadır. 

GemUk Umanına demirleyen gemide
ki ithal malı noş için, Mt!lkez Bankası' 
mn ithal müsadesi bulunmamaktadır. 
Yapılan araştırma sonucunda Merkez 
Bankası'nm müsade belgesindeki imzala
rm da aaht.e olduRu tesbıt edilmiştir. Bu-

;�ı;:.����::nŞ�=:::�nt;;!=�:: 
nelerine yapılan baskınlaıda tonlarca ka
çak noşa rastlanmıştır. 

Floş kaçakçllıRı ile IlgIH olanlar, yal· 
nlZca Halil Solaklar'dan da Ibaret deen· 
dır. Yapılan araştırmada yine Bursa 'lı ta
nınmış işadamlarından Mehmet Arda' 
mn kaçakçllıkJa ilglll oldulu, bazı ima
latçılardan, kaçırılacak noş karŞ�ı#1 ka· 
paro aIdıRı tesbıt edllmiştlr. Solaklar ve 
Arda'nın dışında Bursa'nın anlı Şanlı bir 
çok işadamının isimleri de ortada dolaş
maktadır. Bugüne dek, kaçakçılık olayı 
ile ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınıDlş, 
İstanbul'lu bir gümrük komisyoncusu
nun da olayla ilgisi görülerek aranmasına 
başlanmıştır. 

Kapltali.t düzenin okılan "lCInık '7arından 
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Floş kaçakç,l,ll olay, ıomklan toplu halde 

OKKANIN ALTINDA 
KIMLER VAR? 

80 Milyonluk noı kaçakçllıRı olayı· 
nm seyri, kısaca böyledir. Bunun yanısı
ra, olayın bır de perde arklSl buıunmak
tadıro 

OmeRln kaçakçılık olayına adı karı·' 
şanların büyük bır çoRunluRu, bölgede 
AP'nln Ileri gelenleri arasında bulunmak:
tadırlar. Bunun yanısıra, olay AP-MSP 
arasında bir sürtüşme konusu da olmak
tadır. Çünkü MSP Kamcabey yakınların· 
da bir noş fabrikası kunnBk Isterken, 
AP buna karşı çıkmaktadır ve noş Itha
latçılarının (ya da kaçakçılarının) çoR-' 
nun AP ile Uglsl bulunmaktadır. MSP bu 
olayı kullanma eRJ,llminde görünmekte
dir. Kaçakçılık olayının ortaya çıkarıl
ması, Bursa 'nın ileri gelen Işadamları 
arasında panik yarattıı i gibi, çoA:unlulu 
AP'll olan Ticaret Odasmın acele topla
narak "kaçakç,lhk ola.yını kınayan" bır 
bildiri yayınJamaianna yol açmıştU'. 

Ilk tepkilerin ardından olayın bır li. 
perdesInln ardırıı çeldlrneye ÇalıŞılmilı 
da ilginçtir. PoUs ve savcıllk bu konuda 
bir açtklama yapmazken, Mudanya'da 
ortaya çlkarılan benzer bır durum, önl
Ukle gizli tutuImaya çalışılmaktadır. 

GERICILER VE ILERICILER 

Olaym dlAer bır IlgInç yanı da oözde 
"fabrlka kurarak dııa baRımi�ı#1 &Zalt· 
ma" iddiasındaki MSP'nin durumudur. 
Kaçakçılık olayında bir numaralı rolü 
oynayan tanınmış Işadamı Mehmet Ar
da'nın MSP LLe arasından su slZmamakta
dır. Ayru Arda, MSP'nln eHndeki Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlılı'nın teşvik tedblt· 
lerinden Buna'da en çok yararlanan Lt
adamlannm başında gelmektedir. 

Son olarak, kaçakçılık olaYlDm blr 
başka IlgInç yanı daha vardır: 9 AıaIık' 
ta mahkeme önüne çıkacak olan kaç_. 
çılık sanıklanndan Metunet ArdI,'DID 
avukll� TUrldyo Buolar Birliii Bqkanı 
Faruk Erem'cIIr ... 

Yılmaz Onay 'ın mektubu · 
YtlROYtlŞ'ON NOTU 

YtlRtlYOŞ'ün 131. sayısında "Bu Karikatürlerl Beleneııler, Şımdı Din
leyin" ba,lıldı bır yazı yer aldı. Yazı, Yılmaz Onay tarafından bazırlarıank 
Ozgür Insan Derılslne gönderilen bır eleştiriden kaynaklanıyordu, öqUr ın
san, bu eleıtlrlyi bumadılı &ibI Kuım ayı saywnda "YIlrilyiif, lIaItın SeSI 
ve Yılmaz Onay'a"ba,IıldITıIr yazı ne tek yanlı oaIdırılannl ııilrdiirmoyl Yelıe· 
dl. Yılmaz Onay, bu oaIdır�ara verdill cevabın bır nlillıuını, blzl de ııcııendlr
dlll ıçın, YOROYtlŞ'e ıöndemıi, bulunuyor. Onay'ın cevabını, okurlarım ... 
aynen sunuyoruz. 

Sayın 
Ozlür i MOn Dergui 
Yazı ı,leri Müdürlillüne. 

Kaıım .ayın,zda Yürüyü, ue Halkın Seti dergile"'ne yazdılınu ceoop ya
zııım okudum LIf bu arada yazının başında ceoobı bana da yönelttilinizi ,ö,.. 
düm. OyllJ daha önce ne derginizde, ne de Yürüyüş 'Un yazilında benim ;,mim 
ıeçmemekteydi. Buna rolmen ceoobımza beni de dahil etmeltle ,ö.terdiliniz 
ilgi için teşekkür ederek, ekteki açıklama yazım, bu kez yayınlomanız umudu 

,iie gönderiyorum. 
Ancak Derginizde i.mimin ,eçmeti, Yürüyüş 'ün yazııı iizqin. old",u u. 

bir anlomda O yazı nedeniyle bana da ceoop yön.ltti'iniz için. bu aç,�lama 
yazım ın bir nu.htuını YürüyU, 'e göndermem gere'ini . iz de tddir ederıinu. 

Fa,lzme kar,ı mUcodekde Derginizin eylemine �at�ıda bulunmu, olma 
inanç ue.,.dU,'i i ile 

SOL'A KAPANıP SAC'A AÇıLıNCA 

"öZlür İnaan" derıisi, Kaıım sayımnda "YürüyU" Halbn SUL ve Yılmaz 
Onay'a" battıklı bir cevap ylZlIl yayınladı. Ben, "Halkın Seli" II. böyl.1i bi
çimael bir yanyana getirilme "türük."ünü özaür tnsan derıisin. yuı,tıramadı
Rım için, gene en Iyi niyetle bunu hiç yapılmamı, saymayı terclh .ellyorum ve 
cevap konuıunun II Ekim tarihli YürUyü,'te yayınlanan "Bu karltatürleri be
Renenler, ,Imdi dinleyin" ba,tıktı YLZI oldugunu kabul ederek meselenin ciddi 
yarunı ele almaga çllı,acagım. 

öza:ür tnun'ın, EylUl .ayııında FrankCurterAllıemeioe Zeituna:'dan ala
rak yayıniadıRı IntlkomUniıt karikatürler üzerine, aynı ııuetede Harald Vocke 
imzaaı ile TUrklye hakkında yayınlanmı, açık MHP yanhıı C.,han bir yUıyı 
çevirip, özııUr tnsan okuyucusunun kartıla,tıımasına olanak sallamak ba..lu
mından yayınlanması dliegi ile dergi yönetimine göndermlttim. Ama "de
mokratik 101 yönde bir tartı,ma Corumu olu,turmayı benimııedili"n1, cevap 
yazııında da tekrarlayan ÖZ.ıür İnsan, antlkomüniıt karikatürleriN yayınladı· 

____ ____ ____ , �" ..... __ ... � . ___ � __ , ____ .� __ ... __ �� ......... ı� .. n. .. � ...... � 



BüYüK SERMAYE Me 'Yi NEDEN iSTEMiYOR 
Son zamanlarda sık sık söylenir ol

du. "Büyük sermaye, MC'yi Istemiyor". 
Gerçekten, öyle. İstanbul Sanayi Odası, 
'-Su hükümetin önemli sorunları çöze
ceeine __ ." inanmıyor. Thrkiye sermaye
sinin en yetkili aarılarından biri, Koç 
Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı Gün
düz Pamuk açıklıyor: "Türkiye'nin bu 
çıkmazdan nasıl kurtulscatı henüz belll 
deRiI." 

Türkıye'nin, sözünü ettikleri Çıkmaz
dan nasıl kurtulacalı kendiıerince ger
çekten belli olmadılından dettl. Bazı
ları daha açık söylüyor: AP - CHP koa
Usyonu. Böyle bir koalisyon neyi, nasal 
kurtarır; biUnlyor. Daha (foarusu, bu 
koalisyonu düşleyenterln, ne umdukları 
bUiniyor. Türklye'nin sorunlarının çijzü
mÜllÜn sermaye partileri arasında nöbet 
ya da bıleşim defiştirmekte y.tmad�ı 
da biliniyor. 

MC'YE "KARŞI" OLMANıN 
ANLAMı 

ıki konuyu blrbirinden ayırmakta ya
rar var: Türkiye'nin sorunlan ve serma
yenin sonınlan. Bunlar blrbirinden fark
h. Her ikisinin de sorunları var. Birinci
&inin başIJca sorunu, ikindsi. Sennaye
nLD başlıca sorunu ise toplumun demok
ratikleşmesi. Yanlış anlaşılınamalı; ser
maye, MC'ye toplumun demokratikleş
mesine mi.isamaha etti li için karşı dettl. 
Sennaye MC'ye, istediRi önlemleri ala
bilmekte yeterince güçlü olmadılı için 
karşı. 

Bu bakımdan, MC'ye karşı olmak, 
bunun karşısanda ne önerildi� bakımın
dan anlamlı oluyor. Sennayenin önerisi, 
AP.c1lP koalisyonu. AP·CIIP koalisyo-

nu, sermayenin Isteklerini gerçekleştir
mek açlSından daha güçlü bir koalisyon. 

Sermayenin sorunları, köklü önlem
ler almmasıru gerektirecek boyutta. 
lMF'ln Istekleri, bütün bu önlemler dlZı
si. Içinde önemsiz kalıyor. Onları MC de 
karşılıyabilir. Gerçi, lMF'ln istekleri de 
öyle sıradan Istekler degıl. Devalüasyon, 
hem de % 30 . 40 boyutlarında. 1978 
bütçesinin 250 milyar Urada ballanmlSl. 
Ocretlerln, maa..şlarm dondu.rulması. 
Buna karşın, devalüasyonun doluraca
eı, ama "ekonominin Isttkrarı ıçın zo
runlu" olan " mutedil" Oyu artışlan. 

Bunların bazılarlıU MC gerçekleştire
bilir. Kısmen gerçekleştirdi de_ Ancak, 
devalüasyonu her seferinde % 10 ile SI
ruriı tutmaya yatkın. "Mutedll" Oyat 
artışlarını yılda % 40 sınırlamaya yat
kın. 1977 bütçe harcamaları, daha bu· 
günden, 240 mJlyar olaıak belirmJşken, 
bir de fiyat artışlarına karşU) gelecek yı
im bütçesinl 250 milyarda tutmanın 
yoUarmı arıyor ama, pek becereceRe 
benzemez_ Ücretlerin, maaşların dondu
rulmasında ise oldukça beceriksiz. Yaka
cak yardımı diye, 750-1000 lira olsun 
bır zam yapmak zorunlul ulu nu duydu. 
Oy aldılı tabanı tedirgin etmekten kor
kuyor. Gene de, MC kendi çapmda bir
şeyler yapabiliyor sermaye için_ 

YETERSlzLl(;IN NEDENI 

MC'nin sermayenin gönlünde yatan, 
en gerid hükümet formülü oldulu açık
ken, AP-CHP'yi tezgahlamakta oluşu
nun nedeni, işte MC'nin bu sınırlı gücü. 
MC partileri, birarada topu topu 230 
kişı' Belirli, yasa d�şikJikleri için bile 
yeterli olmayan böyle bir ço�unluk, 

Sol 'a kapan ıp 
iı o gazetenin, bu fa.şizan yazısını yayınlarnadı. Şimdi Avurpa Komünizmi ile 
itıili o karikatürlerin içeriRini Türkiye'mizle ilgili bu "MHP"ye övgü yazısı ile 
açıkça yanyana koyarak ikisi "arasında kesin bir ilişki var .. " uyarısını bukez 
Yürüyüş derJi,si ,etirince, amacının "Emperyalizme karşı, faşizme karşı aavaş
mak, direnmek" olduRunu belirten "özgÜr ınsan "ın, bana ve Yürüyüı;'e uzun 
uzun cevapLar yazmaaa çalışmaalru deRiI, bu iyi niyetli uyanda bütünleşmesi
ni beklerdim . Diyelim bu biraz ileri bir beklenti, o zaman cevap verinen, sö
zünü ettili mektubumu ve özellilde yazıyı neden yayınlarnaktan kaçınınış ol
dulunu açıklanıaıı ve hiç deRilae cevap verdili yazıyı yayınlaması gerekmez 
miydi? Hayır, özgür İnsan, kendi okuyucusunu da şaşirlacak biçimde bu ka
dannı bile yapmamakla kalmıyor, bir de üstelik Frankfurter AUgemeine Zei
tung'u ve yazan Hara1 Vocke'yi çok iyi bildiRini açıkh,mala uzun uzun yer 
.yırıyor. Hatta o karikatürlerin sahibinin, gazetenin dört karikatüristi içinde 
bir de "kuşkusuz en ilerici olanı" olduRunu, bir savunma gibi kaydediyor. Ay
nı gazetenin (aşizm adl1)8 bizzat CHP'ye de düşman yazısı hakkında ise, sade
oe : Yaunnı "MHP"yi savunan görüşe getiren nedenler üzerinde biz de dur
duk" diyerek geçi,tiriyor. Demek ki olay, bir dikkatsizlik eseri deRil, tam ter
line, sosyalizme bütün gücüyle set çekme çabası Içinde sala açılan kapıları 
ıı:özden kaçınna pratilinin tipik bir örneRi durumundadır. 

O zaman bu konu üzerinde bir kez dahadurmak gereli doluyor: 
özgür Insan, cevabında "FAZ ... sal basının alababası delildir .. FAZ. li

beral yapılı bir gazetedir" diyor. FAZ. (Frankfurter Alleemeine Zeitung) için, 
sal basının alababalınndan (aRababuı deRil, yani tek gazete delil, özgür in· 
aan bu noktayı neden deRiştirmi, anlamadım) derken, "burjuva baslOmm ileri 
gelen organLarından biri "denmek istendiRi açıktır. Yani her meselede oldulu 
gibi bu meselede de belirleyici olan ıınıfsal muhtevadır. Burjuva sını(ı ise, ken
di tekelci hakimiyetini ayakta tutabilmek için, deRişik kesimlere delişik bi
çimlerde yaklaşmanın tecrübelerini ı (hele Almanya'da bizden de fazla) edin· 
miş durumdadır. Bu nedenle, ömeRin FAZ. can. alıcı hususlarda Almanya'da 
şimdi iktidarda olan sosyal demokrasiyi bile delil, onun muhalifi olan birlik 
partilerinin (CDU-CSU) politikaaını ve dünyada sosyalist ülkelere karşı ABD 
ba,kam Carter'ın sahte insan baklan takipciliRi politikwnı, ülkemiz içinse, 
sırf sosyalizme düşman olduRu için AP-MHP'yi tuttulu halde, bir ıosyal de
mokrat organımızca "aaR"delil "Uberal" diye nitelenerek hOŞiörüyle kartl
lanabillyor. Böyleoe bu organlttuz ıosyalizme kapadı i- kapılan, aaRa, yani 
burjuva sınıf ideolojisine isteriıt.emez açmış oluyor. Hem de ardına kadar. Ne
den? Çünkü burjuvazi ıon�ca etkin olmıyacaRım heaapladlRı noktalarda, yani 
salt biçimde, 101 deyimleri ve ,örüntüleri bile ustalıkla. serpiştinnekte ; sosyal 
demokrasi ise Y&rlılannı ve tutumunu, meselelerin sımbal özüne göre delil, 
biçimsel görüntüsüne göre aaptamakta ıırar ettiRinden buna aldanabilmekte
dir. Esuen sosyalizm ile ıosyal demokrasinin arasındaki temel (ark da burada 
yatmıyor mu bir bakıma? özgür tnaan bunu şöyle kar,ı1amakta"Bizim kendi
leri ııibi dUşünmedilimize yönelik eleştirilerden çok bunlann demokratik 101 
çi:7.gimize uygun olup olmadılı yargılanmasındanyarar aramaktadu- (özgür In
san söz konusu cevap yazısında). Yani i,çi sınıfı ideolojisine ve onun eleştiri-

gündemdeki anayasa de�lşlkliklerl öne
rileri için tümden yetersiz. 

Halbuki, AP ve CHP blrUkte 400'ün 
üstünde sandalyeyi denetUyorlar. Bun
dan bazı Orelerin verilebliecegi düşünül
memelI. Sermaye partileri, gruplarını 
sennayenin hizmetinde bütünleştirmek
te pek zorluk çekmezler. 211 CHP miL
letvekili 16 MHP'li ile "anti-komünist" 
bir meclis başkanına oy vermekte bir
leştiler. MecUs başkarurun altı aydır "se
çllememiş" olmasının altında yatan 
nedenlerden biri de böylece ortaya çıktı. 
CHP'nin anti-komünizminin belgelenme
si gerekiyordu. CHP'nln başka birşey 
olmadılı zaten biliniyordu ama, bu yol
da bir de burnunun sürtülmesi, bundan 
sonra kendisinden beklenenteri yerine 
getinnekte daha esnek olmasım saA:laya
cak. 

AP-CHP koalisyonunu, 2. MC kuru
luşu çalışmaları sırasında CHP kendisi 
önermişti. CHP-MHP'nin de düşünülerni
yecek bir almaşık olmadılım belirtmiş
lerdi. tık somut işbirliA:J.ni de gerçekleş
tiıdiler. Giderek, MSP'yi dışarda bırakan 
bir milli kOalisyon gündeme geliyor. 
AP-CHP-MHP kOalisyonu. Böylece faşiz
min tırmaruşı durdurulacak! ... 

Sermaye, MC'yi istemiyor. Dolal ola
rak Istemez. Ortada böyle bir almaşık 
varken. Milli koalisyonun gündemin· 
de büyük deva1üasyon, ücret ve maaşla
rm dondurulması, yeni zamlar, istikrar 
bütçesi, kısaca kemerleri sıkma politika
sı var. CHP'nin bunu "ciddiyet" politi
kası olarak adland.ı.ı.dIRı billniyor. Bü
tün bunlara yatkın. 

Bunlardan (azlasına da. Anti-demok
ratik yasaların hazırlanmısı ve Anayasa-

nın geriye dolru deeiştirilmesi, bu faz
lalıklar arasında . Bütün bunlar, sermaye· 
nin sorunlarını çözmekte gerekli önlem-
ler. Sermayenin sorunları var. Kapitaliz
min sorunlarından kaynaklanıyor. Böyle 
sorunlara ise, çözüm yok_ Sennaye ve 
partileri, oldulunu sanabiUrler. Geçici 
olarak böyle oldugu görünümünü de sat- ... 
layabilirler. 

CHP'nin bu çerçeve içindeki rolü, 
artık yanılgılara yer bırakma,icak kadar 
açıaa çlkıyor. Açıklık, birlikte başka 
açıklıkları da getiriyor. Sermaye ve par
tilerinin kendi hesapları peşinde daha 
nerelere kadar gidecekleri önemli deail. 
Önemli olan işçi sınıfı ve müttefikleri
nin bu hesaplar hakkında neler düşün
dükleri. 

YazlIUn başına dönecek olursak, 
Thrkiye'nin ve sermayenin sorunları ara
sındaki fark belirglnleştikçe, sorunlara 
getirilen çözümler ortaya çlIc:ıkça, işçi 

sınıfı ve müttefiklerininüzerine düşen gö
revler de belirginıeşiyor. Görevin soru m
lululuna varıldıkça, olanaklar da ço�a
lıyor. Olanakların kullamlması geciktiri
lemez bir konum kazanıyor_ 

Sennaye MC'yi istemiyor. MC'yi iste
memesi kendi içinde pek önemli deliL. 
Nedenleri önemli. Sermaye MC'yi AP
CHP, olası milli koalisyon için istemiyor. 
Ne MC'nin ne de milli koalisyonun ser
mayenin istekleri için yeterince güçlü 
olmadrA:ınl göstermek ise işçi ve emek
çilere düşen h-edi bir görev. 

Görevin ivediiili bir başka nedene de 

dayanıyor_ Ola ki, CHP üstünde bulun

du�u, hızla saRa kaymakta oldu.u satıb

ta durdurolabilir; sola çekilebilir. De
mokratik bir görev olarak unutulmamalı. 

Sağ' a açı l ınca 
leri ne elilmekten çok, demokratik 801 çizgiden sapma var mı, yok mu buna 
bakmayı yararlı gönnekte. Oysa böylece demokratik 101 çizginin hangi sını! 
ideolojisi olduRunu -kendi saptamala yaklaşmadlRı gibi- saptamala yönelik 
eleştirilere de kapıyı kapamaktadır. Güzel.. Diyelim ki burjuvazi, tekelci ikti
danru henüz -gene kendi koyduRu ve kendi kontrolünde tuttuRu- "liberal" ,Ö
rüntü biçimleriyle de koruyabildili sürece, aslında işçi sımfı ideolojisine yani 
esası'. sınıf düşmanına kapıyı kapayan bu tür sınıflardışı! "demokratiklik" çiz
gilerine tahammül edebilir. Ama bu demokratik &01'u: da aldatmamalı. Çünkü 
ıosyal demokrasi istese de isiemese de işçi &.Inı!ının mücadelesi yükselmekte, 
yükselmek zorunda ve yükselecek olduRuna göre, esas bu nedenle o şirin 
"liberal" gösterişini koruyamamakta olan burjuvazi, özgürlük'ün ve demokra
si'nin kurum ve işleyişlerinden kendi sım! muhtevasında ve kontrolünde olan
lannı birbir kaldıracaktır. Bunu hızla yapmaktadır da. Yerlerine ise son ta1ih
'siz çaresi olan baskı, zulüm ve terör uygulamaIanru koymaktadır. (paralelolarak 
da emperyalist kapitaUzmle baalanm en gizli biçimlerde daha da pekiştirmekte
dir.) İşte, gökten inme birkaç psikopat meselesi olmayıp, burjuva sınıfırun .on 
çare olarak başvurduau bu hakimiyet biçimi olan "Faşizm"J esas düşmanı el
bette gene işçi sınıfı olmakla, birlikte, artlk o kendini slnıOar dışı gibi koyma
Ra çalışan "özgÜllük", "demokratiklik" görüntülerinede yertanıyamaz. Çünkü 
(aşizm, hangi slOlfın rejimi olduRunu sosyal demokrasiye sonnadan biliyor. 
Hiç de ıosyalist olmayan birçok iyi niyetli demokratın kapılanna ve arabalan
na bombalan daha şimdiden pervasızca yerleştiriyor. Ama özgÜl tnsan, bugün 
"emperyalizme karşı, (aşizme karşı aavaşmak, direnmek bizim amacunLZ" 
derken dahi, kuUandlll kavramlann bu tarihsel ve sınıfsal gerçek muhtevasını 
kabul etmeden, demokratik sol çizgi derken onun sınıfsal yapısnının tahliline 
yanaşmadan: " biz,kendi çlzgimizden sapmaları belirleyecele. eleştirileri dikkate 
almak zorundayız" diyor. Böyle bir tutum, burjuvazinin "liberal görünme" 
ihtiyacını bir süre daha karşılamaktan başka, hiçbir şeyle gerçekten mücadele 
edemiyeceRi gibi, o liberal sözleri edebilme Izninin de gittikçe kısaldlRLOl d.hi 
görr.ıiyebiUr. 

ömeain bizde de, bazan CHP den yana gibi görünerek, en can alıcı nok
tada "Rakamlarla Büyük Türkiye"yi ispatlama görevini yükleniveren, y. da 
mf CHP-AP koalisyonu önermek için daha da ileri CHP u.vunucusu rolüne ıi
rerken, haberlerinde ve genel tutumunda işçi sını!ı ve sosyalizm düşmanı de
taylara özel jtina gösteren büyük ve renkli "aRababa" yayın organlanna , öz
gür İnsan "aaı" delil "liberal" diye yakla,makla, daha büyük hatalara düşmez 
mi? 

. 

Işte kanımca eleştiriler bu iyi niyet ve sorumlulukla getiriliyor. Yoksa 
şu veya bu yabancı gazeteyi iyi bilmek veya bilmernek polemiRi adına delil. 
ERer bu vesileyle tartışma bu esas plana oturabilirse o zaman gerçekten ya
rar aaRlayacaktır sanıyorum. Bu tür u.ltlıkh ve saygılı tartışmalara ise, solun 
bölünmesi gibi delil, tam tenine (a,izme karşı solun birleşme gelişiminin 
doRru ve zorunlu basamakları olarak bakıyorum. 

Saygılarımla 
Yılmaz Onay 
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yeni bir depresyonun belirtileri 

Kapitalist ülkelerin üstesinden gelemedikleri bunolım, kitleleri 0)'08o kaldırıyor 

• 
Kapitalist dünya ekonomisinin yeni 

bir depresyona dofru ilerlediRi görüşü 
giderek yaygınlık kazanmaktadıı. Birleş
miş Milletler Avrupa Ekonomik Komis
yonu'nun her yıJ hazııladı�ı "Avrupa 
Ekonomisinin Durumu" raporu geçti�i
miz halta yayınlandı. Raporda Avrupa 
ekonomisi hakkında verilen bilgiler, 
1974-75 yıllarında yaşanan depresyon
da çıkılması umutlarının yeniden zayıf
ladılını, hatta yeni bir depresyonun 
ufukta gözüktülünü do�rulamaktadıı. 

BM Avrupa Ekonomik Komisyo· 
nu'nun Raporunda 1977 başlannda gö
rülen canlanma belirtilerinin kısa ömür. 
iü oldulu belirtiliyor. Rapora göre 1976' 
nın son üç ayında ve 1977'nin ilk üç a
yında büyük artış gösteren sınai üretim, 
19ıı'nin ikinci üç ayından itibaren düş. 
meye başlamıştır. 1977 yaz aylarında 

talep ve üretimin zayıflamasına ilişkin 
belirtiler çolaimış ve sonbaharın ilk haf
talarında, yıl başında yapılan kalkınma 
hızı tahminlerinin birçok ülkede gerçek
leşemeyeceli anlaşılmıştıı. 

Avrupa'nın belli başlı gelişmiş kapi
talist ülkeleri için şu bilgiler veriliyor: 
Federal Almanya'da 1977'nln ikinci üç 
aylık döneminde ortaya çıkan belirgin 
yavaşlama eRiliminin yönü de�işmemiş
tir. Federal Alman hükümetinin Mayıs 
ayındaki hesaplanna göre yüzde 5 olarak 
beklenen büyüme oranı, bu yıl sonunda 
ancak yüzde 3-3,5 arasında gerçekleşebi
lecektir. Fransa'da gayrisafi yurtiçi hasa
La artışı hesapları, önceleri yüzde 4.8 
olarak yapıJııken, sırasıyla yüzde 3.5'e\ 
ve yüzde 3'e indirilmiştir. 1977 yılı, In
giltere ıçın ardarda üçüncü negatif kal
kınma hızı yıh olacaktlr. İtalya'da 1976' 
da görülen büyüme oranı 1977'de yarı 

Çe,itli ülkelerde 

G 
ALMANYA 'DA NEO-NAZI 

PARTININ PROGRAMıNDA 
AVUSTURYA'NIN IlHAKI 

ISTENIYOR 

• 
Almanya'da faaliyetlerini yo�unlaştı

ran neo-naıi Nasyonal Deokrat Parti'nin 
programında Avusturya'nın Alman top
raklarına katılması öngörülmektedir. 
Program 'da Avusturya'nın ayrı bir ulus 
oluştunnadıeı, bu nedenle Almanya'ya 
katılması gerekti�i öne sürülmektedir. 
Hitler kaJıntısl aşırı gerici güçlerin bu sa· 
vaşçı çizgileri, son aylarda düzenlenen 
milliyetçi gövde gösterileriyle daha da 
güncellik kazanmıştır. Neo·Nazi partisi
ni destekleyen gerici militarist çevreler, 
Federal Almanya'daki tekelci devlet ka· 
pitalizmi sisteminin en saldırgan güçle
rinden cesaret almaktadırlar. 

Sovyetler Birli�i'nde yayınlanan Yeni 
Zamanlar ( Novoye Vremya) dergisinin 
son sayısında yayınlanan blr yorumda 
Federal Almanya 'da canlanmaya başla
yan ilhakçı e�i1imlere dikkat çekiliyor. 
Yeni Zamanlar, uluslararası durumu bir 
devlet anlaşmasıyla ve sürekli tarafsızlı
ea ilişkin bir yasayla belirlenmiş olan A· 
vusturya'nın, Avrupa'daki bugünkü duru
mun önemli bir unsuru oldueunu belirti
yor ve ekliyor: "Bu durumun deeiştiril
mesine yönelik emeller gelecekt.en yok
sun, zararlı ve karşısında direnilmesi ge· 
reken emellerdir." 

Federal Almanya'da yayılmacı ve il
hakçı e�i1iınlerin geliştirilmesinde neo
nazi partinin yalnız olmadıgı görülüyor. 

Genç yaşta beyin/er yılltmıyar 

Ülkedeki en geniş muhalefet kanadını 
oluşturan CDU-CSU koalisyonunda en 
gerici kesimin lideri F. Joser Strauss'un 
adına kurulan "Strauss'un Dostları Der
negi"nin programında da ilhak istemleri 
yer alıyor. Programda, Polonya,Cekos· 
lovakya ve Sovyetler Birli�i'ndcn toprak 
talepıcıinde bulunuluyor. Bu taleplerin 
yanısıra "Strauss'un dostları" da Avus
turya'nın Alman topraklarına katılmasını 
istiyorlar. 

Federal Alınanya'daki ve Avusturya' 
daki i1hakçl ve pan·germanist çevrelerin 

yarıya azalmıştır. Bu oran Norveç'te 
yüzde 4_5, Avusturya'da yüzde 4, Belçi
ka'da yüzde 3 olarak tahmin edilmekte
dir. 

Dller yandan Japonya ve ABD 'nın 
de gelişme hızlarının 1977 yılında ya
vaşladılı bildlrillyor. BM'nin söz konu
su raporunda, Japon ekonomisinin, yılın 
ilk yarısında ihracatın genişlemesi nede
niyle canlandılı, buna karşılık iç talebin 
zayıf kaldılı açıklanıyor. Rapora göre, 
ticaret razıa1ı� ının aşııı boyutlara ulaş
ması nedeniyle artan baskılar karşlSında 
Japonya, ithalatı hızla artııma önlemle
rinin yanısııa, parasının önemli ölçüde 
deler kazanmasını kabullenmek zorun
da kalmıştır. 

ABD 'de ise 1974-75 yıllarındakl dur
gunlu�un giderilmesi bellrtileri 9.innekle 
birlikte, 1977 başlarındaki hızlı büyüme 
oranları yavaşlamıştır ve bu yavaşlama· 
nın 1978'te de süreceli tahmin edBmek
tedir. 

BM kuruluşu tarafından hazırlanan 
"Avrupa Ekonomisinin Durumu" rapo
runda 1978 yılı için de şöyle öngörüler 
yürütillüyor: Fransa yüzde 4; Belçika, 
Finlandiya, İtalya, HoDanda, ısviçre ve 
Ingiltere yüzde 2.5 ile 3 arası; Avusturya 
Danimarka ve Isveç yüzde 1 ile LS ara
sında kalkınma hızları göstereceklerdir. 
Federal Almanya için yüzde 3ile 4.5 ara
sı gelişme hızı tahmin edilmektedir. 

Raporda, kapitalist dünya ekonomisi
nin canlanması için umut balıanan "lo
komotif teorisi"nln de başarıslZlıta ul. 

radı�ı teslim ediliyor. 1977 yıJında en 
çok üzerinde konuşulan konulardan 
biri, tüm kapitalist dünyayı kapsayacak 
bir ekonomik genişleme için, Aııtıerika, 
Federal Almanya ve Japonya'nın en!
lasyonist bir politika Izleyerek diler ül
kelerin ekonomilerini harekete geçirme
sinin gereklı olduRu idi. Bu görüşü ta
nımlamak için "Iokomotir teorisi" deyi
mi kullanılıyordu. 

BM kurulu�u tarafından hazU'lanan 
raporda, Japonya ve Federal Almanya' 
da talep artış hızının diler ülkelerin bek
lentilerinden çok geri kaldılı belirtil
mektedir. "Lokomotif ülkelerin" iç ta
leplerindeki bir artışın etkilerinin daha 
çok iç piyasayla slDlrlı kalacalı görüşü 
ileri sürülmektedir. Bu nedenle Bıtı Av
rupa'da ve tüm kapitalist dünyada üre
timi genişletebilmek ve bazı ülkelerde 
işsizlili hiç olmazsa azaltabilmek için, 
söz konusu bütün ülkelerin katıJacall bir 
genişleme politikasının zorunlu oktulu 
savunulmaktadıı. Raporda, Avrupa ülke
lerinin çoRunda bugünkü "yarı-durgun
luk" olarak nitelenen durumun sürmesi 
halinde, bu ekonomileri çok daha büyük 
rizikoların bekleyeceRi hatıılatıhyor. 

Kapitalist dünyada yeni bir dep ..... 
yonun ortaya çıkması Şaşırtıcı olmıya· 
Caktıı. Tekellerin ve onların güdümün
deki hükümetlerin, işçi sDulının ve 
emekçi halkın yaşam düzeylerini lnsıt
lamayı ve düşürmeyi hedef alan politi
kaları, durgunluk koşullarından çıkılı
mamasının başlıca neden kın_ • 

Hitler de birohonelerde başlamıştı 

kışkırtmalarına devam edeceei anlaşı1l· 
yor. Her iki ülkedeki gerlcIJer de, "Südet 
Yardımlaşma Kongresi"ni Viyana'da 
yapma hazırlıklarını siirdürüyorlar. Bu 
gerçekleştirilcmediQ:i tukdirde Avustur
ya topmkları içinde bir yere eski SS'le
rin onuruna bir plaket yerleştirilmesi 
plıııılanıyor. 

Federal Almanya'da ırkçı. faşist un· 
surların faaliyeti nin yo�unl8Şmasl. ltal
ya'da tutuklu bulunan Kappler'in kaçı· 
rılmasından sonra dikkat çekici boyut
lara ulaşmıştır. Gerçekte bütün bu geliş-

melerin, uluslararası gerginliili yeniden 
canlandırmak ve demokratik özgürlükle
ri ortadan kaldırmak isteyen saldırgan 
emperyalist mihraklar tarafından plan
landıeınn kuşku yoktur. Yeni bir "mo
da" gibi sunulmaya çalışılan "HiUercl· 
lik dalgası"nın uluslararası barışçı ve de
mokratik hakları kundaklamak isteyen
lerin çabalarının üri.inü oldueu kavran· 
mahdıı. Tehlikenin boyutları ciddidir, 
ona karşı mücadele de ciddi olmak zo
rundadır. 

• 
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• 
Geçtllimiz haftı OrtadoRu'da yeni 

geUşmeler oldu. ısrail başbakanı Begin 
Mısli' Devlet Başkanı Sedat 'ı resmi ola
rak Kudüs'e çallrdı ve Begin'ln bu da· 
veti Sedıt tarafından kabul edUdi. Se
dıt'ın Kudüs'e gitme karan ilerici dünya 
ve Arap kamuoyunda genış tepkUere yol 
açarken, Mısır Devlet Başkanı Şam'a ha
reket ederek Suriye Uderi Esat',. görüş
melere başladı. Sedat'ın Esat 'I. görüş
meslnin, Kudüs'e gitme kararının tepki
lerini yumuşatmaya yönellk oldulu ileri 
sürülüyordu. Bu görüşmelerin anlaşmaz· 
bkla sonuçlandılı ortaya çıktıl, sıralar
dı ısrail'den yapılan bir açıklamayla 
Sedıt'ın 19 Kasım'dı ıJ.yaıeti gerçek
leş!irecett duyuruldu. 

ısrail'In uluslararası sözleşmeleri çıe· 
neyerek topraklanna kathlı Kudüs'te 
ısrail ve Mısır yönetdlerinin buluşturul· 
ması, sadece Begin ve Sedat'ın insiyati
fiyle açı.k.lanamaz. Bu buluşma ortamı· 
nın Amerikan Dışişlerinin yolun çaba· 
lanyla yuatddılına kuşku yoktur. Mısır 
yönetiminin Ortadolu sorununu ıSrail'le 
yapılacak ayn görüşmelerle ele alma ve 
çözüme götürme poUttklSl, son yıllarda 
Amerikan emperyalizmiyle kurdulu sıkı 
ilişkUere baAh olarak oltaya Çıkmıştı. 
ABD 'nin bundan önceki dışişleri bakanı 
Klsslneer'in birblrl arkasına Ortadolu ül
kelerine yaptlAı gemer ve ünlü "meklk 
dlplonwlsl", bu leUşmeyt yaratmaya 
yöneükü. Şimdi Amerikan empeıyaliz· 
minin aynı dotruıtudak1 yeni bir manev
ruıyla kJl11 kJl1ıya bulunulmaktadır. 

Son aylarda Ortadolu ıorununun 
kendi dolu ve zorunlu platformunda 
ele allIllnIIl yöniinde önemll ,eDljmeler 
oldu. IIl1Ii1'ln ımd yönetimi bUe Oıta· 
dolu IorununUD çözümlenebilmesi için 
Cenevre Konferaıw'nm çalışmalanna 

FAO GENEL BAŞKANı: 
"EN TEMEL INSAN HAKKı 

AÇLıKTAN KURTULMAKTIR" 

• 
Birle,miş Milletler GKla ve Tarım ör· 

IÜtii (FAO) Genel Başkanı Edouard 
Souma, örgüt'ün 12 Kasun'da başlayan 
yenı kooferans dönemi ıçın hazırladıllı 
demeçte insan hakları konusundaki tar· 
b4malara deRinerek şöyle dedi: "Bugün 
herkes insan hakları sorununu tartışıyor 
ama, genellikle soruna siyasal açıdan 
yaklaşılıyor. Aslında ekonomik ve top
lumsal niteDkteki başka temel Insan 
haklan da vardır. Açlıktan kurtulma 
bakkı, herhalde temel insan haklarının 
başında gelir. Oysa dÜDyamlZın pekçok 
yerinde aç veya yetersiz beslenen kadın, 
erkek ve çocukların sayısı milyonlara 
varmaktadır. Milyonlarca insan, yiyecek
ten başka, yeterli barınak ve giyecek ve 
temiz Içme ,.,yu gibi temel Ih�yaçlar· 
dan yoksundur. tl 

FAO Genel Başkaru'nm bu sözleri, 
empeı:yalist devletler yönettdlerinin in· 
san hakları konusunda başlattıkları de· 
magojik kampanyayı bir bakıma nokta· 
lamı.ş sayılabilir. Saouma'nın dikkatleri 
çektiRi, en temel beslenme, giytnme, ba· 
rınma olanaklarından yoksun mııyonlar· 
ca insan bugün emperyalist sömürünün 
boyunduruRu altında yaşayan ülkelerde 
buluruna.ktadır. Sömürge ve yan &ömür
ge boyunduruRunun kalıntılan, Asya, 
Afrika ve Latin Amerika'da toplumsal 
geriliRi sürdürmekte, bu kıtaların insan· 
larını en temel ihtiyaçlarını bile karşıla· 
yamaz durumda tutmaktadır. 

Kapitallst ülkelerin emekçi halkının 
yaşam düzeyt de sürekli bır tehdit al· 

tmdadıı. Işsizlik bu IiIkelerde hergün 
yeni yeni yüzbinlerln karşısına dildI· 
mektedlr. Bu ülkelerde de en temel in· 
sın haklarının gerçekieşmesinden söz et· 
mek mümkÜD detlldir. 

SosyaU&! liIkelerde I .. Işsizlik ve enf· 
Iasyon gıbı, tüm kapltaUst dünyayı keml· 
ren hastalıklardan hiçbirine rastlanma· 
dıeı bilinmektedir. Tam tersine ıosyalist 

Sedat 'ın tek başına 
uzlaşma taktiği 
boşa çıkacaktır 

başlamasının zorunlu oldulunu kabul 
etmek zorunda kaldı. ABD'deki Cmer 
yönetlmi, Cenevre Konferansı'mn topla· 
nabllmesl ıçın gerekU girişimlerde bulu· 
nacalına ilişkin çeşitU açıklamalarda 
bulundu. Son olarak Sovyetler Blrlieı ile 
ABD oıtak bır açıklama yaparak, Oıta· 
dolu sorununun çözümü için tek geçerli 
yoiun Cenevre Konteransının toplanma· 
si oldulunu ve Ortadolu'dakl her türlü 
çözümün Filistin halkının yasal haklannı 
korumak zorundu oldulunu bildirdiler. 
Bütün bu geUşmeler, Ortadolu sorunu· 
nu OrtadoRu'da yaşayan halkların ve bu 
anda Filistin halkınm çıkarlanoa aykın 
yöndeoldu bitIIye getirme glrtşimlerinln 
başansızlılınılşaretllyordu. 

Ne var id ABD yöneticileri ve ısrail' 
deki gerici ayorıist çevreler, böylece &aJ.. 
dırg .. amaçlanndan ve Oıtadoeu'da be
gemonya kunna emellerinden vaq:eçmiş 
olmuyorlardı. Sovyetler BlrUllnIn nı 
başta FKö olmak üzere llertd Arap lüÇ· 
lerinin kararlı politikası karşısında, uz
laşmaz tutumlarmı bir ölçüde yumuşat· 
mak zorunda kalan ABD ve ısrail yöne
tici çevreleri, Cenevre Kontennsı'nın 
toplanmasını ve toplandıAı takdirde ça· 
IıŞmalarınl zorlaştırmak ıçın bir dizi ii· 

Begin. Sedat'ın yolunu bekliyor; Hedef: EmpO">'olizmin çıkonndo birlefmd .. 

ülkelerde emekçi halIorun yaşam düzeyi 
sürekli olarak ve sistemli bır biçtmde 
yükselmektedlr. öme,ln Sovyetler BlrU· 
fi'nde 1970'de 122.0 ruble olan ortala· 
ma aylık ücret, 1976'de 151.3 rubieye 
yükselmiştir. Bu y�ın ük dokuz ayında 
da ortalama ücretin 156 ruble düzeytne 
yükseldlll bildirilmektedir. (Jeretler dı· 
şındaki toplumsal tüketim tonları ise 
daha çarpıcı bir hızla yükselmektedir. 
SSCB 'de 1970'�e 64 milyar ruble olan 
bu fonlar, 1976'da yüzde 40'a yakın bır 
artı.ş göstererek 94.5 milyar rubieye 
yükselmiştir. Bu örnekleri bütün sosya-

rişlmde bulundular. Bu girişimierin m ... 
kezinde Filistin halkının Cenevre Konfe
ransı'nda temail edilmesini önleme ama· 
cı yatıyordu. Emperyallst ve siyonist 
,üçler, Filistin halkının Cenevre'de Ilde
ce löstemıeUk biçimde temsil edilmesini 
sallamaya çalışıyorlar; bu amaçla FKö' 

list ülkeler için çoRatımak mümkündür. :"\ 
Sosyalist ülkelerde en temel insan 

haklarının yıkılmaz garantisi, üretim 
araçlarının toplumsal mülkiyeti ve ikti· 
darın işçilerin, köylülerin ve emekçi ıy· 
dm1arın elinde olmasıdır. ınsanın insan 
tarafmdan sömürülmesine dayanan kapi· 
talist dÜDyada ve emperyalist sömüıü bo· 
yundurueuod.an sıynlamayan tüm ülke· 
lerde "Insan hakları"nın hayata geçırll· 
mesi olanaksızdır. Toplumsal gelişmenin 
bütün engellerden kurtulabilmesi için 
bütün toplumlarm sosyalizme yönelmesi 
kıçınılmazdır. • 

SOVYET EKONOMISININ 1977'OEKI GELIşME HıZLARı AÇıKLANDı 

Sovyet ekonomisinIn 1977 yılındaki gelifmeslyle ilgili ",kamlor ilik. 
basınında açıklandı. Sovyetler BiriiRi Merkezi Istatlstlk Kurulu'nun "Dev· 
let Planının SSCB Sanaytınce Uygulanmasının Sonuçlan Ozerine-1977'nln 
Dokuz Ayı" başlıklı Raporu Sovyet yayın orpnlorında yayınlandı. 

BüyUk Ekım Sosyall&! Devrimi'nin 60. y,ldönUmUnde tUm IIIke emekçi· 
lerinin gösterdiğI olağanllstll çabalar sonucunda birçok plan hedefinin afıldı. 

Iİ bildiriliyor. Merkezi ıstatıstık Kurulu'nun açıklam .. ına göre 1977 yılının 
ilk dokuz ayı içinde ..... yl Uretimi, geçen y,lın aynı dönemIne göre yüzde 5.8 

oranında yllk .. ld!. Yıl başında Öl1löNlen plan hedefi I .. yüzde 5.6 Idi. Aynı 
dönemde emek liretkonliğl de yUıde 4.3 oranında yUkseldi. Böylece yılın ilk 
dokuz ayındaki sanayi üretimi artııının dörtte üçünün emek üretkentilindeki 
artııla sağlandığı ortaya çıkıyor. 

Merkezi Istatistik Kurulu'nun açıklarnısandan sonra toplanan SSCB 
Bakanlar Kurulu'nda da, toplam sanayi üretimi ve Ulke ekonomisinin pekçok 
lirtınUn arlında plan hedeflerinin ötesine geçildi ği bildirildi. 

Verilen bilgilere göre sanayi ve büro iıçilerinin ortaiama ücretleri yüzde 

2.6 oranında yükse.lmiı bulunuyor. Kollektif çiftçilerin gelirlerinde ise yüzde 

4.3'lük bır artış kaydedildi. Olk�de parakende ticaret hacminin yüzde 4.5 Ofil' 
nın� yUk.gIdili de açıklanan veriler arasında. 

1977 yıhnın ilk dokuz ayında devletin 42 milyon metrekarelik konut, 
toplam 12,600 yataklık hastane, 938,000 çocuk için okul, 157,000 çocuk 
için kreş ve çocuk bahçesi, bir vardiyada 34,000 hastayı muayene edebilecek 
poliklinik üretiminde bulundulu bildiriliyor. 

Sovyetler Birlill'nin 1977 yıiının ilk dokuz ayındaki gelişme hızları, 
kapitalist dünya ekonomısindeki bunalımın sürekllllAI klfşısında ilfllarnını 
kazanmaktadır. Kapitalist Avrupa ekonomilerinin yüzde 3'1Ok. bir gelişme hızı· 
na "yerleştiAi"nin resmi olafilk açıklandığı ve 1977 yılının başlarındaki can· 
lanma belirtilerinin gerçekleşmediAini kabullenııdlAI bır omrnda sosyalist e· 
konomilerinin kararlı gelişmelerini sürdürdükleri görülmektedir. Bu durum, iki 

sistem arasındaki yarışmanın sosyalizm lehine sürekli olarak geliştiğini somut 

olarak kamtlamaktadır. 

nün CeDevre'de konferans muuuun d .. 
şında tutulmaıı ıçın çlbalÖlteıiyoıludl. 

Filistin halkının Cenevre Koof ....... ' 
nda temsil edüme biçimiyle IIgIU leUş· 
meler ıon haftalarda yolunlattı. ABD. 
Filistin halkının CeMYN'de AıoınlUlı 
blı:Flllltln'l1 proreeör tarafından ı.emaı 
edllmesl önerilını, pra"k ,eçenlzl1tlni 
bUdili halde ortaya ath. Enver sedat bu 
öneriye ilk •• ıılanlardan biri oldu. Ame
rikan önerilı, çok dolal olarak, başla yt, 
ne FKö olmak üzere bütün ılller Anp 
ıüçleri tarafından .. ıt bir biçimde red· 
dedlldi. Amerikan empeıyalizınlnln böy· 
le bir öneriyi atmaıı da. ,erçekte, ade
ce Cenevre Konlelanll'nm toplaıımaanı 
ıedktlrmek ve bu uada Arap lüÇlerinl 
mümkün oldulunca bölmek amacına yö
nelikti. 

Sedat'la ısrail yöneticilerinin Kudlil' 
te buluşturulması .. ilişitın ıon glrlfim· 
leri de aynı açıdan ,önnek ,erekir. Ku
düs'te yaptlması beklenen ,Öl'Üfmelerin 
OrtadoRu sorununda hlçbir ,erçek ller
Iemeye yol açmayacalı bilinmektedir. 
Amaç, Cenevre Konferanll'nlD ,iindemi· 
ni karıştırmak ve Arap ,üçleri aruuıda· 
ltı çeUşkUerl derinleştirmeitiir. Çlbalar, 
FKö'nü Cenevre Konferanll'nm çalış
malarından uzakta tutmaya yönelmi,tir. 
ısrail Komünı&! Partısı Merkez Komitesi 
Genel Sekreteri Meir VUner'in, Sedat'ın 
Kudüs'e gitme girişimi hakkında Fransız 
I'Humanite ,azetesine açıkladılı ,ölÜf' 
ler, Ortadolu'dakl ıon ,eUşmelerin Iç
yüzünü ortaya koymaktadır. VUner'in 
sözleri şöyledir: 

"Asıl şaşırtıcı olan, Enver Sedat'm 
Kudüs'e gitmesiyle IIg1U açıltlamayı 
yapmak için, Begin'ln Hava, Deniz ve 
Kara ordusunun yardımıyla barışsevet 
halkı katlederek Lübnan köylerine ve 
Filistin göçmen kamplarına saldırıya ha· 
zıılandılı bir zamanı seçmesidir. 

"Bugünkü koşuUarda Sedat ve Beıin 
neyi görüşebUiller? Belki de Amerikan 
emperyalizmine en iyt nasıl hJımet ede
bileceklerini görüŞÜl'ler. Begin'ln barışın 
saRlanmaSlyla ilgili herhangi bir sorunu 
görüşmeye hlZlrlanmadlll yeterince an· 
laşılmıştlr. Begln, Mısa.r'la banşmaya ha· 
zrrlamyor görünümünü vererek dünya ka· 
muoyunu yanıltmaya çalışmaktıdir. 
Asıl amacı banşı ııRlamak deRU, Arap 
dünyasında daha büyük aynlıkJar yant· 
mak, Mısıı'ı dller Anp devletlerinden 
tecrit etmek ve böyiece Arap topnk.1a· 
rının Işgalini �kU kı.lmak, aynca Fi· 
Ustln halkını haklarından yoksun bırak· 
maya çalışmaktır." • 
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�AGIMIZIN DEGiL, 
CHP'NiN TRAJi6i 

Demirtaş Ceyhun'un son kitabı, ''Bir 
Yeni Dev" ve "Çaeımızın Trajiei" baş
hklannı taşıyor. (*) Ceyhun, uzun yıllar 
kentleşme sorunlan ile uAraşmış bir mj. 
mar-yazar ve gazeteci olmanın kazandır
dıeı zengin deneyimlerle, son yıllarda 
illkemlzde günceUlk kazanan yerel yöne· 
timler konusu üzerinde duruyor. 

"Bir Yeni Dev"in önemli bir bölü· 
münü 1973 yerel seçimlerinde görev 
başına gelen CHP'li belediye başkanlan 
ile yapılan konuşmalar oluşturuyor. De
mirtaş Ceyhun, belediye başkanlarıyla 
yaptıe. konuşmalardan sonra, aynı 
konularda bir de CHP Genel Başkanı 
Ecevit'le konuşmuş. Daha önce bir gün· 
lük gazetedeyayınlanmış olan bu konuş
malar, önümüzdeki günlerde yapılacak 
yerel seçimlere giderken CHP'de görülen 
gelişmeleri daha iyi kavrayabilmek için 
çok yararlı birer belge nitelielnde. çoA:u 
son önseçimleri kazanamadlA:ı için 1977 
yerel seçimlerinde artık belediye başkan
lıklanna adaylıklannı koyamayacak olan 
bu CHP'lilerin ve dolayısiyle CHP 'nin 
güncel öykülerini taşıyor Demirtaş Cey
hun'un kitabında yer alan konuşmalar. 

"CHP'NIN TRAJI{;I" 

Ceyhun kitabına bir ikinci ad olarak 
"Çaeımızın Trajiei" başheını koymuş. 
Yerel yönetimler ve kent1eşme konusu, 
bu düzeyde bir abartmayı haklı çıkara
cak boyuııarda mıdır, bu aynca tartIŞ�' 
ması gereken bir konu. Ama, bizce kita
bın başlılı ça�unlZın de�U "CHP 'nin 
trajier' olmalıydı. Neler yok ki Demir
taş Ceyhun'un belediye başkanlmyla 
yaptıeı konuşmalma: Belediyeden ha· 
raç alamadı�ı için başkaru ve bir meclis 
üyesini belediyede kurşunlayan CHP 'li 
delegeler, ihaleleri kendisine vennedi di
ye CHP 'li belediye başkaruna cephe alan 
CHP 'li meclis üyeleri, CHP'lilerin bit 
stadyum dolusu kalabalıla yuhalatıır·. 
dııı CHP'U belediye başkanlan, CHP 
listesinden seçilen ama bir türlü yerel 
örgütün partiye kaydmı yapmadıaı bele
uiye başkanlan, çıkarlan zedelenince 
belediye başkaruru düşütmek Için AP'li 
üyelerle Işbirlili yapan CHP'li belediye 
meclisi üyeleri ... Zaman zaman gazete 
sütunlanna geçen veya kulaktan kula
la Uetilen ve bir ölçüde de artık CHP' 
nin yapısına uygun bir biçimde "vuku
ati adiye"den sayılmaya başlayan olay
lan, Demirtaş Ceyhun usta anlatımıyla 
bir kez daha gözler önüne seriyor. 

CHP 'li belediye başkanlan genel mer
kezin i1gisizlieinden yakıruyorlar. Adana 
Belediye Başkanı Bagatur, genel merke· 
zin kendilerine ıŞık tutucu, yol gösterici 
bir davranışı olmadıeıDI anlatıyor ve 
"hepimiz ayn telden çalıyoruz. Bır şey
ler yapmaea çalışıyoruz. YalnızlZ sözün 
klS8S1" diyor. Antalya Belediye Başka· 
nı Selahattin Tanguç, CHP genel merke
zinin belediyelerin önemini kavrayama
mış oldueunu, bu konudaki rapor ve 
önerilerinin CHP ll)erkezfnde ciddiye 
alınmadıeını anlatl1or. Sıvas Belediye 
Başkanı Orhan A�enel ise şöyle diyor: 

"Partimden dt �etçlyim ... Parti 
Genel Merkeumiı �Iedlye başkanla
nnı topladı bır klrdlmizi anlattık. 
Bize üvey evlat f eteal yapıyorsu-
nuz, bizi kendi k . . zle başbaşa bı· 
rakıyorsunuz dedlk ... " gün genel merA 
kezde bir odanın . ına Belediyecilik 
UÜfUSU diye bır tabela astılar. Ama o 
kadar. Biz de kendi yaeımızla kavnılma· 
ya çalışıyoruz." 
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BAGATUR'U KIM VURDU? 

Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur; 
"ben barda, meyhanede, pavyonda filan 
keyf peşinde koşarken vurulmadun. Ba· 
bamın tarlasını savunmak Için de ölümü 
göze almadım. Belediye Meclisinde ken
tin mahna sahip çıktlRım Için vurdular 
beni " diyor Demirtaş Ceyhun'a. Ne ga
rip tesadüftür ki, Ege Bagatur'u vuran 
Süleyman Sl1T1 Prodan adındaki ünlü 
kabadayı da CHP'liymlş, üsteUk merkez 
ılçeye ballı Çınaılı MahalleSı delegesiy· 
miş. Bagatur'un başkanlık serüvenlerini, 
kuşkusuz güneyin bu hareketli toprak
lanna özgü olaylar diye geçiştiremeyiz ... 
Bagatuı'un anlattıklan, CHP'nin bugün 
artık iyice güruşıema çıkan örgütsel ya
pısıru da ortaya koyuyor. Demirtaş 
Ceyhun'un kaleminden dinleyelim Ba
gatur'un dediklerini: 

"Benl stadda yuhaladılar" diyor Ba
gatur. "Ama sonradan araştırdım. CHP' 
li bazı arkadaşlar organize etmişler bu
nu. DoRrusu ne diyeceeimi bilemiyo
rum. Partimin il ve Ilçe örgütüyle aram 
iyi deRti. lı başkanı olan arkadaş son se
çimlerde belediye başkan adayı Idi. Sa
runrn bu kişisel, duygusal nedenlerle 
aramızda gizli sürtüşmeler var. Kulal:una 
geUyor, bu belediye bizim belediyemiz 
deR" diyorlamuş. Beni ihraç etmek iste
yenler bile vannış aralannda." 

Partili arkadaşlannın her istediklerini 
yapmadı diye kendine düşman oldukla
nnı anlatıyor Ege Bagatur. "Benden 
avanta isteyenler de çıktı. ömeeln ka
nunsuz olarak belediyenin bazı ihaleleri
ni vennemi istediler. Tabü karŞı çık -
tım" diyor Adana Belediye Başkanı. 
Doerusu, CHP merkezi ve örgütü Baga· 
tur'u kurşunlayanlar, ondan avanta iste· 
yenler, onu stadta yuhalatanlar için ne 
yaptı duymadık ama, son ön seçimlerde 
Bagatur'un başına gelenleri blUyoruz. 
11 Aralık'ta yapılacak yerel seçimlerde 
CHP Adana için Belediye Başkanlılına 
artık Ege Bagatur'u delil, eski CHP'� 
Nihat Erim'ln 12 Mart dönemlndekl ko· 
ruma polisini aday olarak gösterecek. 

CHP'YE ÜYE O L A M A Y A N, 
BELEDIYE BAŞKANı 

"Kolay kolay inarulmaz. Mersin'In 
CHP'U Belediye Başkanını, yanl CHP 
Ustesinden aday gösterlp, seçIIrdili be· 
ledlye başkanını, gene ayru CHP üye 
olarak partiye almamış" diyor Demir
taş Ceyhun. Işler o kadar büyümiiş kl, 
sonunda Genel Başkan araya girmiş, 
Genel Sekreter talimat verlp girlş bU· 
dirimini bizzat doldunnuş ama gene 
Antalya Merkez İlçe Başkanı Kaya 
Mutlu'nun kaydını yapmamış, Ilçe baş
kanı "Genel Başkanın karan beni baela
mız" diyonnuş. Sonunda merkezden 
bır parti miifetıışl gelmiş ve geıırln kayıt 
derterine bakayım diyerek Kaya Mutlu
yu deftere kaydetmış. 

Kamuoyunun tuttuRu CHP'U beledi
ye başkanlannın genelllkle kentlerdeki 
cf.\P örııiitiiyle aralan Iyi delU. Son ön· 
ae(imler de bunu ortaya koyuyor. An
talf' Belediye Baıkanının Demlrta, 
C�'a anlattıkları önseçim mekanlz
m .... ..... 1 işletllebllece�lnl çok güzel 
açdtlol-or. Selahatıın Tonguç şöyle di· 
yclr: 

"ıstersek bizi kimse koltuRumuzdan 
indiremez. örneeln, diyelim bızım kent· 
te 200 tane önseçlm delegesi varoır. 

AlltSlruı bu 200 delegeyi, beledıyede ge· 
çıci işçi yaparsınlZ. Her ay, açıktan bir 
maaş ödersiniz. Tabü her zaman artık 
başkan adayı sizsiniz. Çok uygulanmış 
bir yoldur bu." 

AP ILE IŞBI RLlIiI YAPAN 
CHP'LILER 

CHP 'nin yerel örgütlerinin niteURini 
Iyice öCrenmek Isteyenler, İzmit! Bele· 
diye Başkanı Erol Köse'nin başından 
geçenlere kulak vennelidir. Son önse
çimleri, ilglnç bir biçimde ı kaybe
den Erol Köse, kent yaranna girişti�i 
her işte, karşısında çıkarlan zedelenen 
CHP 'li üyeleri bulmuş. Hatta Köse'ye 
k8.l'ŞI, CHP'li üyeler, AP'li meclis üyele
riyle Işbirlil!! yapmaktan bile kaçınma· 
mışlar. Köse, belediye meclisinde bazı 
kaınulaştınna kararlarını alabilmek ıçın 
ızmit'ten trenin geçeceeı saatleri bekler
miş. Mecliste bazı oylarnaları ancak tre
nin güriiltüsünden yararlanarak çabuca
ctk. sonuçlandlJ8blllyonnuş Erol Köse. 

Belediye başkanlarının ıçınde halin· 
den memnun olan bir ızmir Belediye 
Başkanı ıhsan Alyanak var. 11 Aralık 
.. çimlerinde CHP'nln belediye başkan 
adayı olarak gene ızmir halkının kUlI' 
sına ÇıkardıAı Alyanak, başkalarının al· 
tmdan kalkaroıdıRı pek çok sorunu ko
layça çözebruyor kendi kendine. öme
Rln kenttekl lşslzilk sorununu; Inşaat 
sektörünii teşvik ederek, lşpnrtacılık, ka· 
pıcılık, mldyacılık, çıraklık gibi 'Iı' Im· 
kanlarıyla çözeblliyor Alyanak. ızmir'In 
bu buksör esklsl belediye başkaru her 
cebinde blr deRişık tabanca, bir deRişık 
cop taşıyonnuş.  Demirta.ş Ceyhun: 
"Alyanak bUeRlne güveniyor, görevi sıra· 
sında bozulduRu klşlye gözünii bUe kırp· 
madan yapıştınyor yumruRu" diyor. Al
yanak'ı biraz daha aynntılı tanımak is
teyenler, Demirtaş Ceyhun'un teypten 
hiç bir ekleme çıkarlma yapmadan ak
tardlRı bölümleri mutlaka okumalılar. 
özeWkle ıon önseçimlerde Alyanak 'ı 
destekledlklerinl Ilan eden ve Işçi ıınıfı 
adma konuştuklarını vehmeden bazı ör
güt başları, ıhsan Alyanak'ın ne derece 
bilimsel, ne derece tutarlı görüşlere lll
hıp oldulunu bır kez. daha öerenmek 
ıçın Demirtaş Ceyhun'ı Mlattıklarını 
bir gözden geçkslnler. 

ECEvtr NE DIYOR? 

Demırtaş Ceyhun belediye başkanla· 
rından sonra, bır de CHP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit'le konuşmuş. Kitabın son 

bölümünde yer alan bu konuşma Ecevit' 
in kendine özgü üslubuyla, CHP olan.k 
belediyelere ne ölçüde sahip çıktıklarını 
gösteriyor. Ecevit sorunların çözümü 
için gene "köykent" ve "Halk sektörü" 
ütopyalarına sanlıyar ve herşey CHP'nin 
iktidar olmasına b&.thdu diyor. Ecevit' 
e göre bugün yerel yönetimlerde görülen 
aksaklıkların ortadan kalkabilmesi CHP' 
nın tek başına iktidara gelmesine bath. 

Ecevifin ilginç bir iddiası da Yf!l ab
yar bu konuşmalarda. Ecevit, bir iiire 
Iktidar ortal i oldukları 1974 yılında, 
Türkiye'de kıra-konut sorununun gÖlÜ!' 
medıeini ileri SÜJÜyor. Ecevlt'e göre bu
nun nedeni de, kına.i bölgelere verdlkJ� 
ri önem. ıktidarlan IU'Ulnda kıral yöre
lere yöneıık aJdıklan bazı önlemler s0-
nucu, kentlerden köylere bir dönÜf bUe 
başladılıını anlatıyor Ecevit. Toplumbı· 
limeilerimlzin, şehirdlertmlzin, konuyla 
ilgili dller uzman ve bl\lm adarnlanmı· 
zın bugüne kadar farkedemedikim bu 
"olgu "ya lllşkın Ilginç tartışmalar Y. 
Ecevit'le Deınlrtq Ceybun aruında. Bi· 
ze kalırsa, Ecevit'In Ankara'nın "temiz 
hava" kenti Oran'ı ta,ınması bu dö .. 
me rutlamaktadır. Ihtlııuıl, CHP Genel 
Başkaru kendı özel durumundan pderek 
böyle bir genellerneye vuıyor. 

'DEV'I TANıMLAMAK OZERINE 

Demlrtaş Ceyhun, Idtabının llk böJii. 
ıriinde kentle,me ve yerel yönetlodeı 
konusunda can alıcı noktalaııı delini· 
yor. Ceyhun, sorunlann bUlmae! bir 
yöntemle irdelenip ele alınmuından 
çok, gözlemlere dayanan bazı ıoruliı, 
güncel deyimlyle 'sorunaal'lar koyuyor 
ortaya. Demırtaş Ceyhun'un bu bötiiJD. 
de dellndlRI konulann çotu halen diLJı. 
ya bilim ve dÜ4ün çevrelerinde üzerınde 
tartışılan, hatta tanımları yapılmaya ç. 
lışılan konular. Bu bölümde Ceyhuo fa
la 'ııUzlenmemlş' ve canlı bır anlatımla 
sorunların sosyalist ve kapltallll ülkeler
de, bu arada '!'iirklye'de vardıtı boyul· 
latl gölternıeye çalışmış. 

Demlrtaş Ceybun'un kıtabı, hiıu 
abartmalı adının ötesinde, ıüııliınüziln 
yerel yönetlm ve kentleome lon.ıolanDa 
tanıklık edecek öneınll bır heııı_ı nlle
"Rini ta,ıyor. Günümüz kentlerinde ... 
ler olup blttlRlnl ötrenmek IIIeyenl .. 
Demirtaş Ceyhun'un bu çalı,nwı YLLU' 
lı bir kaynak olacaktır. 

A.Ş. 
• Dr"", .. , Cryhun. "BIR YENI DEV· 

ÇA(lIMIZIN TRAJICI", 268 .. y". 
25. TL., Te.kin Yayınevi, J,tanbul. 
1977 
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YEREL SECiMLER öNCESi 
, 

BELEDiYE SORUNLARI 
Bülent ERDEM TARTıŞılıYOR 

Yaklaşan Yerel Seçimler, yerel yöne
timlerin sorunlannı, kent halkırun yerel 
yönetimlere ilişkin demokratik taleple· 
rinl gündeme getlrdi. Geçtilimız hafta 
içerisinde Mimarlar Odası olumlu ve 
yararlı bir girişim ile "Yerel Yönetimıcı 
ve Güç Yapısı" konulu bir seminer dü
zenledi. 

Mimarlar Odası'run bu semıner ile Il· 
gili olarak yaptıgı açıklamada, yapılan 
seminerlerde yerel yönetimlerin günü· 
müzdeki yapısının ve işlevlerinin gele� 
�e yönelik bir şekilde tartışılması gerek· 
ti�i wrgulanarak, kent sorunla.nnın ge
niş kitlelere iletilmesi gerekti�ine deli
oüdl. 

Bu seminerin ön Seçimler (tasfiyeler) 
sonrası düzenlenmesi geç kalma olarak 
nltelense de, seminerin önemi ve yaran 
yadsınamaı. 

Seminerde 1973-77 döneminde yeni 
bır belediyeclUk anlayışı sergileyen be· 
lediye başkanlan, belediyelerde görev 
yapan uı-man ve görevlUer ile bilim 
adamlan görüş" ve deneylerini belirttiler. 
Calışmalarım Oda'nın küçük salonunda 
sürdüren seminerde söz alan belediye 
başkanlannılı çoeunun önseçimlerde 

tasfiye edilmeleri, delege oyunlarmdan 
ve partilerine olan kırgınlıklarından söz 
etmelerine neden oidu. 

"HI�ET DÖNEMININ,MEZARI" 

rj � r'. 
Seminenn açış konuşma,sıpı Mimar� 

lar Oduı Başkaru YawZ' önen yaptı. 
önen, geçtjetmiz dönemde yerel yöne
timlerin politlk önemirıln daha iyi an1a
şıJdı�ından söz ettikten &onra bu semi· 
nerin düzenlenme nederılerinden bah. 
setti ve sözlerini şöyle bitirdi. ".,. Bugün 
için bizim en önemli görevimiz maskeli 

YDRtm:I$ 

devrimcl harekete karşı cephe almaktır." 
Daha sonra Ankara Belediye Başkanı 

Vedat Dalokay kürsüye geldi. Dalokay 
sözlerine esprlli bir şeklide "Toplantının 
bu salonda yapılması beni çok memnun 
etti, çünkü büyük salon geçen hafta hiz
met dönemimin mezan olmuştu" sözleri 
Ile başladı. Dalokay daha sonra CHP'de· 
ki önseçlmler lle ilgili üstü örtülü bazı 
açıklamalar yaptı. Dalokay'm konuşma· 
Si CHP ve belediyelerde olup �itenlerl 
ve siyasal literatüre geçen "Naylon dele· 
ge" kavramını açı)dı�a kavuşturması 
açısmdan ilginçti. Dalokay, esnaf örgüt
lerinin CHP ve dl�er partilerde nasıl et· 
kin olduklannı, bunlaruı belediye karar· 
larını nasıl Ipotek a1tma alarak, öıgütıe
rine haksız kazançlar S8.�ladık1aruıdan 
söz ederek CHP örgütü ile olan çelişki· 
siriın, bu çıkar çevreleri ile olan çeUşkI
sinden kaynaklandı�ıru söyledi. 

Getirdikleri yeni belediyecilik anla· 
yışının esaslannı ve niteliklerini anlatan 
Dalokay devamla, kişilerin iyi niyetli ol
malannın, belediyelerin yasama yetklle
dnin olmadı�ı sürece emekçi balka bır 

yararı olmadıRını, bu nedenle belediye
lerin yerel hükümet, ha�ta yerel devlet 
haııne gelmeleri gerekti�ine de�indl. 

Dalokay daha sonra planlanan giri
şimlerin karşılaştıRı bürokratlk engener
den bahisle, Akkondu projesinin oRaya 
atılm851 ile arsa spekiilatöIİerlnin .d�vre· 
ye girdiRinl, evraklann İmar ve İskan Ba· 
kanlılı'nda onay Için 2,5 yıla yakın bek
letildi�nl, ancak Anayasa Mahkemesi' 
nin karnulaştınnalarla ilglli yasanın bazı 
maddelerini Iptallnden sonra onaylandı
�ını söyledI. 

Ankara Belediye Başkan Yardımcısı 

HAFTA lıK SiYA Si' HA BER VE YORUM DERGiSi 
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YEREL YöNETIM SORUNLARI ILE ILGILl OLARAK ANKA
RA'DA DQZENLENEN SEMİNER'DE KONUŞAN DAWKAY, 
ISYAN VE KöSE, HALKIN YARARıNA GIRIŞIMLERIN EN 
BAŞTA KENDI PARTILERI CHP'DEN GELEN EIlIGELLBO!
LERLE KARŞıLAŞTıCINI BELIRTTILER, 

Ceyhan Mumcu, 4 yıllık dönemde ör
gütlü işgücünden sözederek, Danıştay 
kalan De belediyelerele toplu sözleşme 
yetkisi alan Genel-lş Sendlkası'nın mese-' 
lelerl nasıl YOzlaştırdııından bahsetti, 
DGM direnişi sırasında Geneı.lş'ın Işçi· 
leri yalıuz bU'8ktıA:ını. soruna aydınlann 
sahlp çıkır ,( zorunda kaldıemt söyledi. 

Mumcu .rozlerlne devamla, "Genel-lş' 
in 4 yıllık dönemde yaptıaı, ber toplu 
sözleşme döneminde artan yemek zam
mı talebi oldu" dedi ve sözlerini şöyle 
bi tirdi. "Sendlkaların yerel yönetimler
de aeırhk1ann1 koyamaması bir zaaf ola
rak gündemdedlr. Işçilerin, sendikalar 
yerel yönetime _eırlıldarım koymadJlda
n sürece, her Iyi nlyetU glrişlmleri başa
rı.slZl�a Ue1'8yacaktır." 

Mumcu'dan ionra SÖZ alan Ankara 
Beledıyesı Başkan Yarduncısı flkret 
Toksöz, Belediyelerin kent içinde fiyat 
denetimi yapan kuruluşlar oldueunu, 
ancak kapitalist ,ekonomi içinde ise . 
fiyat denetlmi�n olanaksız olduRunu 
söyleyerek, Belediye Meclisıerinde es
nnann çoeun1uk�a oıdu�una delindi. 
Toksöz devamla, esnafların örgütlü,buna 
karşılık halkın örgütsüz oldueunu ve bu 
durumun her iyi niyetli girişimi engelle
dltinl, bu durumun ancak güçlil bir !ie· 
kilde tüketici örgütlenmesine gidilerek 
önlenebilecelini, aksi takdirde esnafla
rın her Istediklerini yaptırmaya devam 
edeceklerini sövledi. 

Semlnerin ikinci gününde ilk olarak 
ıZmit Belediye Başkaıu Erol Köse söz 
aldı. Erol Köse sözlerine şöyle başladı. 
"Büyük kentlerde Iktidarda bulunan 
CHP'nln belediye sorunlan Ile IIgIU ola· 
rak herhangi bır toplantı yapmadıeını 
anımsarsak, Mımarlar Odası'nın düzen· 
ledill bu toplantının önemi ortaya Çı
kar. Küçük Kurultay'da bile bu konuya 
deRlnHmemesi, partinin yerel yönetim· 
lcr konusunda huzırladılı ve söyleyecel!l 
hiçbir şcyln olmadı�lfu gösterdI. Üyesi 
bulunduAum siyası örgütün bu konuya 
verdl�1 önem, bır odanın kapısına ası· 
lan -Belediyeciler Odası - yazıh bır ka· 

Iıt parçası oldu ve bu da birkaç gün ıon
ra yırtılıp atıldı". 

" EN BüYüK ENGEL PARTIMDEN 
GELDI" 

Köse daha sonra yenı belediyedllk 
anlayışının ilkelerinden ve yaptıklap 
çalışmalardan söz etti ve gIrI,lmlerlnde 
en büyük engeUn partlUlerden geldılını 
beUrttl. Kö .. son olarak Izmit'te yap> 
lan yeni hal binasından bahiale, başına 
gelen belalann bal komlsyoncıılan tara· 
fından aç�dııını ve belediyelerin bugün· 
kü yapıları lle halkın soyulmasında t bi
rer araç olduRunu söyleyerek sözleılDl 
,öyle bitirdi:..... tüm deneylerlmiDD 
belediye başkanlıtına heveslenenleree 
öfrenllmeal gerek, ancak bizim yerimize 
tercih edUenlenn hlçbldlf bwada yok". 

Erol KÖle'den sonra kürsüye ıstanbul 
Belediye Başkaru Ahmet 'nan l.lcUl. 
van sözlerine bugün meydana gelen 
dunımun demokrasinin bir çelişkisi oJ
duRunu, ön seçimi kaybetmelerinin de
mokrasinin bır hastaıııını gösterdılını 
söyleyerek başladı. DI\ha sonra başanlı 
belediye başkanlanlUn yasalan en kolay 
çlRneyen kişiler olduRunu söyleyen i. 
van ;" ... ben en az yasalan çilneyen be
lediye başkaıu olduRum ıçın başanlı 
olamadun, ancak onlan halk adına pro
testo ettim" dedi. 

ÇöZüM: EMEKÇiLERI TEMSIL 
EDEN PARTILERE OY VERELIM 

Isyan, daha ıonra kenlled kurtarmak 
ıçın man kaynalm Ye poUtIk desıetln 
zorunlu olduRunu, yaptıtı çaiışmıılanıı 
halktan yana oldulunun bır gün aıılq> 
lacaAını umdulumı söyledi, 

Daha sonra sözlerine devamla,yapt"ı 
çahşma1ardan ve bu anda beledlye artı· 
larını I,gal eden Orma .. kişiler Ile ııeıu 
olarak açtılı fotoeraf .. reısl .. CUmbur· 
başkanııu davet etııllni, tüm bu koda
manların belediyenin analarılU Işganain 
suuCsal bır temeU oldutunu söyleytncıe 
Konıtürk'ün serglyi terk ettlRinden bah· 
settl ve sözlerini şöyle bitirdI. "P� 
kademelerinden bana uysal ol, diklne 
dikine gitme diyenierin tercihidir bu
günkü durum, olaylann üstüne iJItÜDe 
gittiılın, dotrululuna lnandlRun halk 
iktidarı ulrunda çalıştıtun ıçın cezalan· 
dınldım." 

Seminerlerde yapılan konuşmalar LO
nucunda belediye meclislerinln bugünkü 
yapısının, Türkiye'de egemen büyük ... · 
mayenln sınlCsal çıkarlarından ayrı düt� 
nülemeyeceRi, belediye meclislerinde 
emekçiler yararına bir etkinlikte bu· 
lunmanın bu sınıfsal temel ile mücadele
ye ha�h olrlueu, bu mücadelede ilk adını 
olarak da yerel seçimlerde sınıfsal olarak 
emekçileri temsil eden siyasal partilere 
oy verilmesinin gere�, o�ya çıkıyordu. 
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ılhan Tekeli 'nin Yürüyüş 'e özel demed : 

1 973- 1 977 Dönelninde 
toplulneu bel.ediyeeilik , 

• 1 973-1977 döneminde TiiTkiYf!'Ile
ki belediyeciUk deneyimini nasıl del8T'
lendiriyorrunuz' 

• Bu dönem Türkiye'de belediyeali
lin ayua1 öneminin anlaşılmaya baş
landılı dönemdir. 1973 seçimlerinde 
büyük kent belediyelerinde, aa# ikti· 
dan kaybetmiştir. B u  eoDUÇ, ealdaki 
partilerin kentleşmenin ve kent yöne
timini ele geçirmenin önemini kavrama
Laruı. yardımcı olmuştur. öte yandan 
kent içinde iktidar eL deliştirmesi.ne 
ı:almen, ülie yönetiminin MC elinde 
k.alm.uı, belediye otıuauna ilişkin bir çe-
1l,kirWı en çarpıCl yönleriyle ortaya çık
maana. olanak t.a.rumı,tır. lktida.rdaki 
-a &üçler koali.yonu, merkezi yöneti
me çok hatunlı halde tutulan büyük. 
kent belediyeleri üzemde mali ve yöne
tiımel bukı olanaklarını kullanarak:. on
lan ba.şanaızlıla ulr.tmak istemişlerdir. 
Bu durum ilk kez .siyasal gündemde ve
&ayet 80rununu bu kadar ön palana Çı
kannıştır. 

OY. bu çelişki, ülke iktidan ve kent 
yönetimlerindeki iktidar aynı siyasal güç 
elinde oldukça bu netlikte ortaya çık
mıyordu Bu dönemin büyük kent bele
diye başkanları, başarılı uygulama yap
masa1ar bile bu çeliş1ciyi kamuoyuna an
latabildiler. Artık belediyelerinözerkliRi 
sall.anmazsa, büyük kentlerde seçimi ka
zanmawn başanh bir 101 belediyeuygu· 
1amaa1 için yeterli o1rn&dlll anlaşıldı. 

• Bu dönemin belediyelerinin toplum 
yaronno uygulama yapmalonna engelle
yen tek neden, belediyelerin gelir kay· 
naklannın kıtlılı ve merkezi yönetimin 
veMJyeti miydi' 

• Tabi, hayır. 1973-1977 döneminde 
büyük kentlerin belediye başkanlan yal
nız MC denetimindeki merkezi yönetim
Le deRil, büyük ölçüde kendi yerel parti 
örgütleri ile de çelişkiye düşmüşlerdir. 
Merkezi yönetimle yerel yönetim çe
lişkisinin yarattlRı bunalım, bir başka 
çelişkiyi de keskinlettirmişttı. 

Buıünkü yapillYla belediye meclisle
rinde çıkarları kentlerdeki emekçiler ve 
tüketicilerle çelişen küçük girişimci ve 
emallar hakimdir. Kentin tüketici ve 
emekçi kesimi meclislerde ya temail 
edilmemekte yada çok düşük oranda 
temdl edilmektedir. Meclisin içinde tü
keticilerinyararlanna ten dÜ4ecek'şeltil
de küçük ririşimcilere rant oluşturacak 
kararlar kolayca alınabilmektedir. 

Oysa belediye meclisi kararları kamu
oyuna yancunamakte, üyeleri tanınma
maJctadır. Başka bir deyişle, belediye 
meclisi üyeleri kararlannın siyasal be
delini ödememektedir. Oysa belediye 
başkanının durumu çok farklıdır. Ge
ni, tüketici kitleleri tüm kararların so
rumlusu olarak belediye başkanını gör
mektedir. Med. kararlannın ödenme
yen siyasal bedelini, belediye başkanlan 
ödemektedir. Bu durum, her zaman or· 
taya çıkmaya hazıı bir çelişki yaratmak
tadır. 

ERer bir paıtinin il kurullarında kü
çük üreticiler hakimle, belediye başkan-

iıııı.. 
. 

larının yerel parti örgütleriyle ilişkisi da
ha karmaşıkLaşmaktedır. Bir yandan be
lediye mecliılerinde etkin olan küçük gi
rişimcilerin yerel parti örgütlerinde de 
etkin olmuı, öte yandan partinin yerel 
örgütünün başkanının belediye olanakla· 
nnı siyasal olarak kullanmak istemesi , 
belediye başkanı ile parti il örgütleri ara
sındaki çatışmayı daha da artU'maktadır. 

• Belediye başkan adaylarının sap
tanması için yapılan ön.aeçimlerde ileriei 
kamuoyunun de.telini mIlamış. başarı
lı uygulamaları oldu'u bilinen Erol Kö
ıe, Vedat Dololray, Ahmet Iıoon ub. gibi 
belıdiye başkanlarının ömeçimleri kay
betmetini de aynı mekanizmoyla mı 
açıklıyortunuz' 

• Evet , özellikle Erol Köse'nin duru
mu bu baklından ölretici. Geçen dönem 
içinde yaptılı uygulamalar olan toplu 
konut projeleri, halk pazarlan ve ekmek 
fabrikaları kunna girişimleri, bir yandan 
ona Türkiye kamuoyunada destek sal
ladı, öte yandan halk yararına olan bu 
girişimlerde kaybedep gruplarm işbirliRi 
yaparak yeniden başkan seçilmesini en
gelıemelerine neden oldu. Tüm Türkiye 
ilerici kamuoyunun ve basının çok açık 
olan desteRi onu kurtarmaya yetmedi. 
İzmit örneli, sanıyorum, yerel yönetim
lerin güç yapısını anlatmakta ıık lUk kul
lanılacak, ders alınacak bir örnek olarak 
kalacak. 

• ızmit örneli hangi bakımlardan 
ölretiei' 

• Birkaç yönden ölretici. önce 
emekçi ıınıfların alıriıRını koymadılı 
bir parti içınde toplumun geniş katları 
yararına olan uyrulamaların eninde so
nunda engellendiRini bir kez daha kanıt
lıyor. Alınacak ders yalnızca bu deRi I. 
Her türlü olanaksızlıklara raRmen, halk 
yararına uygulama yapmanın nasıl bir 
siy.,al birikim saRladlRınl da gösteriyor. 
Kanımca, yerel yönetim seçimlerinde 
alınacak sonuçlar da öA'tetici olacak. 
Halkın eRilimierini hiçe sayarak parti içi 
oyunlarla siyasal gücün ele reçirilebilece
Rini sananlar da derslerini alacaklar. 

• 1911 yılı yerel yönetim seçimleri 
/rampanyoıını naııl delerlendiTiyorsu· 
nuz' 

•
• 

Bu kampanyaya iki açıdan bak
makta yarar var. Büyük partiler bu kam
panyayı, ülkede iktidar için bir referan
dum haline ,etirerek, bu havanın yarat
tlRı oyların iki parti arasında kutuplaş' 
mMI etkisinden yerarlanmaya çalışacak· 
lar. Aılında bunu fı.erkes biliyor, ilginç
liRini yitirdi. önemli olan ikinci yön. Bu 
seçimde ilk deta bir sol belediye prog· 
ramı üzerinde Lartışılacak olması. Bu se
çimlere kadar genellikle belediye baş
kanlarının beceriklilikleri kamuoyunda 
anlatılmaya çalışılmıştır. Seçim propa
gand .. ı da birbirinden kopuk proje vaad
leri etrafında gelişmilitir. 1973·77 döne· 
minde Türkiye'nin ilerici belediyelerinin 
uygulamaları ve bu belediyeler etrafın
da olu,an bir belediyecilik hareketi Of-

ıZMIT Ö{l.NE�1 EMEKÇi SıNıFLARıN A�IRLI�INI KOYMADI�I BIR 
PARTI IçiNDE TOPLUMUN GENIş KATLARı YARARıNA OLAN UY· 
GULAMALARIN ENINDE SONUNDA ENGELLENDI�INI BIR KEZ DA· 
HA KANıTlıYOR. AlıNACAK DERS YALNıZCA BU DE�IL HER TüR· 
Lü OLANAKSIZLlKLARA RA�MEN, HALK YARARıNA UYGULAMA 
YAPMANıN NASIL BIR BIRIKIM SA�LADI�INI DA GÖSTERIYOR. 

taya bir toplumcu belediyecitik anlayışı 
çıkarmıştır. Ilk defa sol ve saR belediye
lerin farkı ortaya konacaktır bu seçim
de. Bu, Türkiye'de belediyecitiRin ge
lişmesinde önemli bir adım olacutır. 

• Türkiye solunda gelişen bu beledi
yedlik göriişiiniin temel ögeleri nekrelir? 

• Gelişen program temı;ılde kent me· 
kanında ve kentlinin yaşantısı için ge
rekli hizmetlerin üretilmesinde yüksek 
rantlar yaraLabilmesi gözleminden hare
ket ediyor. Kentte yaşayanların aleyhi
ne oluşan bu rantın ortadan kaldırılma
lı, eRer kaldırılamıyorsa topluma geri 
döndürülmesi amaçlanıyor. Bu nedenle 
belediyelerin üretieilik ilkesini benim· 
semeai isteniyor. 

Bir bakıma, üretici1iA"in, belediyecili
lin doA"asında bulundulu söylenebilir. 
Belediyeler kent halkının müşterek ge· 
reksinimierini karşılamak ya da itretmek 
için oluşan kurumlardU'. Bu nedenle 
tüm belediyeler kentsel altyapı hizmet
leri olan, su, elektrik, kanalizasyon ve 
kent içi ulaşım hizmetlerini üretirler. 
Burada lÖZ konusu üreticilik bu tür ka
mu malları Uretmekle yetinmeyip piyasa 
malları üretimine geçirilmesini içermek
tedir. Bir bakıma ülke düzeyindeki dev
letçilik ilkesine paralellik gösterir. 

Belediyeler piyasa mallarını üretmeye 
iki nedenle girmek eRilimindedirler. Ek
mek örneA"inde olduRu gibi küçük ya da 
büyük girişimcilerin halkın sırtından 
rant elde etmesini önlemek, bu alanlar
daki rant oluşumunu kıımak için beledi
yeler üretjme girmektedirler. 1973-77 
döneminde birçok belediye bu girişimde 
bulunmuştur. 

Belediyelerin diRer üreti m alanı, ko
nut, arsa üretimidir. Bu kesimde üretime 
girmeleri, kentleşmeden doRan deRer ar· 
tı,ını topluma geri döndürmek içindir. 

Gelişmekte olan yeni belediyecilik 
anlayışınm ikinci temel ilkesi demokra· 
tik ue özerk belediyedir. Demokratik ve 
özerk belediyede kararların oluşmasın
da, yürütülmesinde ve denetlenmesinde 
emekçilerin ve geniş nalk kitleleri nin et
kiniiRi artacaktır. Bu halde belediyelerin 
kentin yaşantııı ile ilgili konularda kural 
koyucu hale gelmesi öngörülmekt.edir. 
Belediyelerin kural koyucil haıc gelmesi, 
belediyelerin kent halkına sunacaR ı hiz· 
metlerle tutarlı kaynak saRlamak olana· 
Rı verecektir. Bir başka deyişle kent 
halkı, tüketimlerinin ne kadarını özel, ne 
kadarını toplu amaçlar için tüketecekle· 
ri konu.unda karar verme özgür!üRüne 
kavu,acaklar. 

• Bugün kentte yaşayanlaruı tüke
tim özgürm,ü yok mu' 

• Tüketim öza:ürtüA"ü var, ama yal
nızca piy .. ma1lannda. Bugün kentle· 
rimiule yaşayan kişiler kazançluma da
ha çok ayakkabı, yiyecek vb. piyasa 
malları olArak tüketebitir, ama kazancını 
daha saAlıkll ve daha iyi bir ,ehirde ya
şamak için harcayamu. Batka bir de
yişle bir belediye başkanı aeçim propa
gandasında bir hizmet programı kartıh
Iında bir vergi şeması önererek seçime 
girme olanaA"ına sahip de�ildir. Belediye· 
lerin kwal koyucu hale gelmesi, kentli
lere daha iyi kentlerde yaşama için har
cama yapma kararını verebilme serbest
liRini getirecektir. 

• Geliştirilen programların diAer 
ögeleri nelerdır, 

• Son olarak bir başka öge üzerinde 
durmak gerekir. O da birlik çi bütünliik
çü belediyecilik ilkesidir. Gerçi 'rUrkiye' 
de metropoliten yerleşmelerde ana be
lediye etrafında çok sayıda çevre bele· 
diyesinden oluşan bütünler oluşmuştur. 
Bu alanlarda birçok belediye hizmetinin 
gerçekleştirilmesi için belediye birlikle
rinin kurulması aluıcı bir tutumdur. 
Ama burada vurgulanılmak istenen bu
nun ötesinde bölgeler ve ülke düzeyinde 
belediye birlikleridir. Bu birlikler, tek 
tek belediyelerde güçlü bir akım olarak 
ortaya konamayan demokratik ve özerk 
belediyecilik anlayışını siyasal bir hare· 
ket haline getirecektir. Bunun ötesinde 
itretici belediye anlayışını yeni alanlara 

kaydırabilecekUr.örneRin bir tek beledi· 
ye için kurulmas.ı ekonomik olmayan 
bir olobüs (abrikası, belediyeler biriiRi 
için ekonomik hale relecektir. 

• Bu geliştirilen programlorın Tilrki
ye'nin bugiinkü siyaŞICJI ortamında uygu· 
lanma olo,ıl"ı uar mıdır' 

• Bu tür programların uygulanabiı· 
mesinin bir tek ön koşulu var. O da, ça
lışanların, emekçilerin belediye yöneti
mine aRU'hltınl koyabi lmesi . Bugün sen· 
dikalar ulusal siyaset yapmaktan, yerel 
yönetimlerin önemi ni kavramış de�iI1er. 
Daha.çok TBMM'de temsil edilmeye ça· 
lışıyorlar. Yerel yönetimi etkilerneye ça· 
hşmıyorlar. Oysa yere l yönetimin emek' 
çilerin yaşam koşullarını geliştirmekle 
yapabileceti çok şey var. önumuzdeki 
seçimde emekçi sınıfların partilerinin 
belediye meclislerinde temsil ediımf' ola 
naltına kavuşmaları bu açıda n <,'ok on('m 
ii olacak. 
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