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MHP' NiN TiCARET BAKANLIGI DEVLETi 

YADA FAŞiZMiN TIRMANIŞI 
FAŞIZMiN TıRMANıŞıNDA EN CAN AlıCı NOKTALARDAN BIRI DE 
FAŞIST ÖRGüT ILE SERMAYE ÇEVRELERI ARASINDA DOGRUDAN 
VE ''YASALLAŞTl RILMôŞ'' ILIşKILERIN KURULMASıDıR. BU ILIş· 
KILER ÇERÇEVESINDE, FAŞIZM ÖZLEMI IçiNDEKI SERMAYE KE
SIMLERININ YANıSıRA, FAŞIsT ÖRGüTüN "YAN ÇiZEN", DOGRU
DAN DOGRUYA FAŞIsT ÖRGÜTüN GüDüMüNE GIRMEYEN SERMA· 
YE KESIMLERINI DE "OOGRU YOLA" SOKABILMESI GEREKIR. MHP' 
NIN ELINDEKI TICARET BAKANllGININ HAZIRLADlGI YENI BIR YA· 
SA TASARıSı, TüMüYLE BU AMAÇLARA YÖNELIK. 

Faşizmin, "büyük sermayenin en ge
rici, en kanlı, en şoven diktatörlüCü" 01-
dueu öteden beri biliniyor. Türkiye'de 
de "raşlzmin blZh bir tırmanış içinde 01-
duRu" sık sık ylnelenen saptamalar ara
sında. Ancak faşizm tammlamalarımn ve 
tırmanma saptamalarının ötesinde, Tür· 
kiye'de faşizmin ve tırmanışının aldılı 
somut biçimler üzerinde durarak bunla
nn karşLSına çıkmak, deInokmt güçlerin 
ve sosyalistlerin ertelenemez görevleri 
arasında. Bu görevi yerine getirebilmek 
için yalruzca faşizmi lanetlemek ve tıı
maruŞI kimiterlnin yaptıeı gibi okullarda 
işlenen cinayetlere indirgemek yeterli 
detil. Bunların yarusıra, faşist örgütün 
ve elindeki kuı;umların aldıl'ı ön1 emleri, 
yaptı�:ı girişimJeri ayrıntılarıyla deter
leodirmek, irdelemek gerekiyor. 

FAŞIZM VE EKONOMININ 
DISIPLINE ALINMASI 

"ışçi sınıfı devrimcidir", Ne var ki iş
çi SJnıfının devrimcilili, kendili�nden 
devrimle sonuçlanmaz. ışin içine öznel 
öleler girer. ışçi sındının örgütlenmesi, 
işçi sırufı örgütünün gücü gibi. 

Aynı şekilde "büyük sermaye faşizm 
özlemi içinde." Bu da do�u. Ancak bü
yük sermayenin faşizm özlemi içinde ol· 
ması, faşist örgütün veya öıgütlerin fa· 
şlzmi tırmandırmaktak.i, faşizmin eko· 
nomik temeııerini bugünden örgütlernek· 
teki önemlerini küçültmez. Faşizmin tır· 
manışı, faşist güçlerin ülkeye yayılması· 
run, terör ve cinayet ortamı yaratması
mn da ötesinde, ekonominin faşizan te· 
metler üzerinde örgütlenmesini içerir. 

Tırmanışta asil önemli nokta, faşist 
örgüt ile büyük sermaye arasında doRru· 
dan ve "yasallaştııılmış" ilişkilerin ku· 
rulmasıdır. Bu ilişkiler çerçevesinde, fa· 
şlzm özlemi içindeki sermaye kesimleri. 
nin yanısıra, faşist örgütün de sermaye· 
nin çeşitti kesimleri üzerinde doerudan 
bir denetim kurabilmesi, yan çizen ser. 
maye kesimleriniı "yasal" önlemlerle 
"dolru yola" sokabilmesi gerekir. Kısa. 
cası, faşizm ayru zamanda, kendisini da. 
vet eden sermayeyi de belirli bir disiplin 
allına sokan önlemleri, tedbirleri almak 
zorundadır. 

Gerek Almanya'da, gerekse ıtalya'da, 
faşizmin tıımanışı ve yönetimi sııası.nda, 
faşist örgüt, yasalarla, "yasa gücündeki 
kararnamelerle", üretimin çeşitli kesim. 
lerine çeşitti düzenlemeler getirdi. Bü. 
yük, küçük ve orta sermayenin faaliyeti 
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üzerinde doerudan bir denetim kurdu. 
Bu denetim aracıheıyla "iltirclkli" dav· 
ranan sermaye kesimlerini yola getirdi. 

MHP'NIN YASA TASARıSı 

Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi' 
oJn niteUei ve ideolojisi öteden beri bill· 

Güner; Kolları şimdiden ııvadı 

niyor. Bu örgütün, vurucu güçleri ve 
bunlarm yaptıkları hakkında da elde ye· 
terli bilgi var. Yine de bütün bunlann ya. 
msııa, MHP'nin ellerindeki devlet kurum· 
lannda, bakanlıklarda "sermayeyi disip
lin altına alma" yolun.da bugünden baş· 
laUıeı girişimler üzerinde de dikkatle 
durmak. gerekiyor. 

MC Iködarında Ticaret Bakanlıgı 
MHp'nin elinde. Ticaret Bakanı da MHP' 
nin önde gelen ideologlarından saytlan 
Agah Oktay Güner. Ticaret Bakanlıeı 
bugünlerde bir yasa tasarısı hazırlıyor. 
Hazıılanan tasarının adı, "Ticaretin dü
zenlenmesi ve tüketidnin korunması." 

Tasarının maddelerine bakıldıemda, 
murad edilenin "ticaretin" gerçek an· 
lamda "düzenlenmesi", hele hele "tüke· 
tlcinin korunması" olmadıeı hemen an· 
laşılıyor. Hazırlanan tasarıdan amaç, ti· 
cari ve sınai [aaliyetler ile esnaf ve zana· 
atkarların [aaliyetlerini bütürii ile MHP' 
ii bakanlıAm iznine ve denetimine bııak· 
mak. 
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Hazıılanan tasarıya göre ticari faali· 
yeti sürdürme, bakanlıem iznine baelaru· 
yor. Bunun yanısıra bazı ticari (aaliyet· 
lerde bulunabilmek, ancak bakanlıktan 
gerekli belgenin alınması ile mümkün. 
Bu belge de, bakanııga bir bedel ödene· 
rek alınabiliyor. 

Tasarının 13. maddesı "imalatçı. top
tancı, perakendeci, üretici, komisyoncu, 
tellal, acente, kabzımal, mutemet ve hiü 
met işletmecisi ile 12. maddede yazllan 
işlerle uRraşanların bakanlıktan meslelti 
özelliklerini gösteren bir meslek belgesi 
almaları ve işlerini terk edenlerin belge· 
lerini bakanlıea iade etmeleri zorunlu· 
dur" hükmünü getiriyor. 

Ancak tasanda, bu belgelerin verilme· 

sinde hangi kastaslarm gözetileceti ko
nusunda en küçük bir açıklık bile bulun· 
muyor. Sonuçta MHP'li bakanlık, "yan. 
Iış yoldakile.re" belge vermemekte, ya 
da verilen belgeleri yenilememekte bütü· 
nüyle serbest oluyor. Ta.sanyı hazırla
yanlar, bu maddeyi koyarken sermaye
nin çeşitli kesimlerini kendi boyundu· 
ruklarına sokmada etkin bir silaha kavu· 
şacaklannı düşünmüş olacaklar. 

Tasarı, haraç karŞılıel belge vererek 
ve bu belgeleri yenileyerek sermayeyi 
denetime almak Isterken, çeşitü demok· 
ratik kuruluşları mali yönden çökertebi· 
lecek hükümler de getiriyor. Tasarıdaki 
16. maddeye göre, konser düzenleyen 
bir demokratik örgüt, konserin biletleri
ni baeış olarak belirtilen fiyatın üzerin· 
de bır fiyattan satabilmek için mülki 
amirden izin alacaktıı. Kısacası demok. 
ratik kuruluşlara baeış verilemeyecektir. 
Bunun da malı yönden demokratik ör· 
gütlerin belini kıracak bir hüküm oldueu 
açıktır. 

NE YAPACAKSAN 
MHP'DEN BELGE ALACAKSıN 

Tasarının 14. maddesi sözü edilen 
belgelerin getirdieı sınırlamaları daha da 
detaylandıııyor. Bu maddeye göre, ba· 
kanlık, 13. maddenin kapsamına giren 
meslek sahiplerinin hangi Işlerle ueraşa· 
caklarını, hangileri ile ueraşamayacakla· 
rını, hangi malları satabileceklerini, han· 
gllerini de satamayacaklarmı tesbit ede· 
bilecektir. Aynı şekilde bu tesbitte han· 
gi yöntemlerin ve kıstasların kullarulaca· 

Rına Ilişkin olarak tasarıda hiç bir hü· 
küm ya da açıklık getirilmemektedlr. 

Ayrıca, tasarıda yer alan bazı mad
deler sonucunda, adeta bir "Ticaret Bı
kanlıgı devleti" kuruluyor. ömetin ka· 
mu kuruluşlarırun ürettili mallarm fi· 
yatlarının saptanması yetkisi Ticaret Bı
kanlıeı'na veriliyor. Aynı tasarıya göre 
Ticaret Bakanlıgı Ithalat Ihracat Işlerin
de de en yetkili makam olmaktadır. Tı
sandaki bır maddeye göre, hangi taleple
re transler-yaptlabllecotlni, Ticaret Ba
kanıııı Merkez Bankası'na bildirecektiL 
Böylece sanayicilerle olan ıuşkilerinde, 
Bakanlıtı elinde tutan MHP büyük bir 
öncelile sahip olmaktadır. 

Ithalat ihracat Işlerinin yaptlabilDıesl 
için de bakanlıktan bır belge alınmalı 
zorunlu sayılmaktadır. Aym baraç bum· 
da da söz konusudur ve bu belgeler bır 
bedel karşıIıel alınıp yenilenebilecektir. 
Ayrıca bakanlık, tasan sayesinde bu it· 
halat ve ihracatçılar hakkında bir özel 
"sicil" de tutabilmektedir. 

ÖZEL SEKTöRLE 
ÖZEL SÖZLEŞMELER 

Tasanrun 44. maddesine göre, darhlı 
duyulan veya darlılı oklulu iddia edilen 
mallann ithali, üretimi ve dalıtunı içln 
MHP yönet1ntlndeki bakanlık özel .. �
törle belirU süreler ıçın sözleşmeler ya. 
pabilecektlr. Bu madde sayesinde MHP' 
li bakanlık Istedl�1 bır flrmayı kısa bır 
süre içerislnde daha da zengin edebile
cektir. 

Tasan yalnızca üretim ve ticaret ala· 
nında dotil, hukuk alanında da büyük 
yenilikler getiriyor. Tasarıya göre bak� 
lık yetkilileri "tükeUdyi korumak': için 
gece veya gündüz, sulh mahkemelerin· 
den karar alarak istediklerinin evini ya 
da üzerini arayabilecektir. Böylece evler, 
MHP'li bakaniık görevlileri tarafından 
yol geçen hanı haline getirilmektedir. 

Yapılan bu tür aramalaı mnucunda 
savcıların kovuşturmaya gerek duymala· 
rı halinde, Ticaret Bakanlıgı savcılarm 
bu kararlarına mahkemede iti.ıaz hakkı· 
na sahiptir. Ancak, bir bakanlıgm savcı· 
larm kararına karşı mahkemeye itirazı 
hukuk sistentlnde büyük bir yenilik ol· 
maktadır. Ticaret Bakanlıgı da bu ye.lIi· 
ein tarkında görünmektedir. Bunun için 
Adalet Bakanlılımn bu tasarıdaki mad· 
deleri ve hükümleri uygulayabilmea için 
özerk mahkemeler kurmaSl önerilmekte· 
dir. 

SONUÇ 

MHP'nin elindeki Ticaret Bakanlıı> 
nın hazırladıgı yasa tasarısındaki Ilginç 
maddelerin bir bölümü bunlar. Thmünün 
hangi amaca yönelik oldulu apaçık orta· 
da. MHP. aldılı oyu, devlet kurumların· 
daki güçlenmesini, sermaye çevreleri ile 
olan ilişkilerini takviye ederek pekiştIr
mek Istiyor. Faşist örgüt, sermaye çevre· 
lerinin karşısına bır elinde çiçelc,bir eUn· 
de sopa Ile çıkıyor. Çıçek ya da sapa 
arasında bır terclh yapmak, yani MHP' 
den baRımsızhk Ile MHP'nln giilümüne 
girmek arasındaki bir tercih, sermaye 
çevrelerinin tercihi olacak. 

Sermaye çevreleri, Almanya'da, ltal· 
ya'da ve Japonya'da, taşist örgütün gÖl' 
terdıııı çıçekleri terdh ettiler. Ayak di
retenler, ı1ımlı davrananlar sopayı yedi
ler. MHP'1 i bakanlıem hazırladılı yasa 
tasarımı, sermaye Için zaman zaman bir 
çiçek, zaman zaman da bır sopa olabile
cek nitelikler taşıyor. 



SOSYALiZME 
GEÇiŞ·ÇAoı 

Yalçın KOÇOK 
Çağımız, kapitalizmden sosyalizme geçiş Çağı. Artık bilinmesi gereki· 

yor. Ancak "nedeni" ile birlikte bilinmesi gerekiyor. Nedeni ile beraber bilin· 
meyene, bilgi demek mümkün değiL. Sosyalizm, dünya yüzeyinde, ilerliyor. 
Yeni �keler. yeni toplumlar sosyalizme kavuşuyor. Yeni ülkeler, yeni toplum
lar sosyalizme yöneliyor. Sadece bu kadarı bile, çağımııln sosyalizme geçiş 
Çağı Olduğunu göstermeye yeterli. Ancak, en azından Türkiye'ni" başka ka
nıtları var. Türkiye'nin, pek meraklıları için, "özgün" kanıtları var. Türkiye' 
de teker teker geçerli çözümler, kanıtlanmış sosyalist çözümlere dönüşmeye 
başladı. Demokrat çözümler, sosyalist bir içerik kazanmaya başladı. De
mokrasiyi yaşatmak için gerekli olan ekonomik programlar, sosyalist prog
ramlar içinde erimeye başladı. Tutırlı ve programlı demokrat mücadele ile 
sosyalizm için mücadele arasına konulmaya çalışılan Çin duvarı, somutta da 
erimeye başladı. 

Bir örnek konut sorunundan. Bundan on yıl kadar öncesine kadar, Tür
kiye'nin ilerici akım ve hareketi, konut sorununun çözümü için sosyal sigor
tanın konut kredisinin işçi ve emekçiler lehine kullanım oranını artırmayı 
öneriyorlardı. Tüm konut yapımı içinde çok küçük bir oranı oluşturan sosyal 
sigorta kredisinin daha çok işçi ve emekçi konut kooperatiflerine ayrılması 
öneriliyordu. Bugün bu çözüm çok gerilerde kaldı. Bugün işçinin ve emekçi
nin konut sorunun.u sosyal sigorta olanakları ile çözmek m�kün dejil. Bu
gün, mimkiiı olmayanı yapmak da gerekli değiL. üretici güçlerin bugünkü 
gelişmişlik düzeyinde, işçi ve emekçilerin içinde' bulundukları hareketlilik 
ölçeğinde, işçi ve emekçileri sosyal sigorta kooperatifleri ile konut sahibi 
yapmü bir çözüm olmaktın çıktı. Kendi içinde işçi ve emekçiyi, kiralık ko
nut sistemine mahkum eden bir program niteliği kazandı. Kendi içinde kendi 
açmazını yaratan bir program oldu. • 

Nedeni gayet basit. Işçi ve emekçinin, sosyal sigorta kooperatifleri yo
luyla, konut sahibi olmaları neyi çözecek? Bu çözümün, mrktar olarak sınırlı
lığı bir yana. Konut, içinde oturmak için üretilmek durumunda. Konut, işye
rinden uzak olmamak zorunda. Sağlıklı konut alanı, yeşil sahaları ve spor 
alanlarını da içermek mecburiyetinde. Bütün bunların yapılabileceği varsayıl
sın. Bugün işçi ve emekçiler, artık doğdukları kent veya kasabada çalışıp öl
müyorlar. Şu ya da bu nedenle, işçi ve emekçilerin hareketliliği yüksek. Bir 
kentte konut sahibi olrna şansını elde edebiimiş bir işçi veya emekçi, işini 
ve yerini değiştirdiği zaman mutlak kiracı olacak. Ayrıca, iş yerine yakın ko
nut, işçinin ve emekçinin emekli olduğu zaman da kullanılacak. Emekliliğini 
sailanıış işçinin veya emekçinin yine işyerine yakın oturması zorunluluğu 
yok. Işyerinin yakınlarını emekli işçi veya emekçi ile doldurmak da mii'nkün 
değil. Mutlak daha dinlendirici bir yerde oturması gerek. 

Neresinden bakılırsa bakılsm, anık tek ÇÖZlMn var: Kamu yönetiminin 
ve özellikle yerel yönetimlerin konut yapması. YaptlAı konutlara, çok ucuz 
kiralarla, kentin işçi ve emekçilerine vermesi. Bugün sosyalist olmayı bırakın, 
demokrat bir teknisyenin bile, teknisyen titizliği ve dUrüstllili içinde kaldığı 
sürece, başka bir çözüm önermesi mümkün değiL. Toplum, ülkenin her yöre
sinde ister çalışsın, isterse emekli olsun herkese konut bulmak zorunda. Kamu 
yönetimi ve özellikle yerel yönetim, bu konutları ucuz üretmek durumunda. 
Uruz üretmek, toplu liretmek demek. Aynı zamanda ileri teknoloji ile, müm
kUn olduAu kadar fahrikasyona giderek üretmek gerek. Bu da ancak kamu yö
netiminin ve özellikle yerel yönetimin el atması ile gerçekleştirilebilir. 

Türkiye'de konutun, sosyalizme açılmayan bir tutarlı çözümünü bul
mak ·olanaksız. Tl.i'kiye'de ulaştırma hizmetlerinin de sosyalizme açılmayilO 
bir çözümü bulunamu. Büyük kentlerin ulaşım sorununu, mevcut teknolojik 
düzeyde, metro yapmadan çözmek Olanağı yok. Artık kitleyi kitle ulaştırma 
yöntemleri ile taşımaktan başka çare yok. Bu çare uzun dönemli bir çare de
ğiL. Bu çarenin dar ekonomik hesaplarla bir ilgisi yok. Anık ekonomık hesap
lar, kapitalistler ve kapitalistlerin de\1eti ekonomik hesap yaparken ödemediği 
maliyet kalemlerini hesaba katmamak lüksüne sahip değil. Hergw, milyonlar
ca işçi ve emekçi, ulaşım bekliyor. Kuyruktı bekliyor. Toplumun en değerli 
varlığı işçinin ve emekçinin zamanıdır. Değerleri yaratanların zamanından da
ha geçerli bir "değer" düşünülemez. Kuyruku beklemeninötesinde bir ulaşım 
aracına ulaşma lüksüne kavuşan işçi ve emekçilerin trafik sıkışıklığından dola
yı kaybettikleri zamanın da hesabını vermek gerek. Bir kaç holdingin zenginli
ğine zenginlik katmak için yaratılan binek otomobil kargaşasının maliyeti de 
işçi ve emekçinin omuzlarına yüklenemez. 

Iki tUrili maHyet. Birincisi, binek otomobil sayısı artarken, işe gidip iş
ten gelmek için uzayan işçi ve emekçilerin zamanı. Diğeri ise yol yapımının 
gerektirdiği maliyetin işçi ve emekçilerin ücretlerini kısmak, vergilerini art.,.
mak için kullanılmasının yarattığı maliyet. Dışa bağımlı montajcı bir kaç hol
dingin zenginliğine zenginlik katmak için işçinin ve emekçinin vergisi arttırı
hp, fiilen ücreti diişlirülemez. Işçi ve emekçi, yol y;ıpmak için dWlyaya gelme
di. Yollar üzerinden yinimek için yapılmalı. Bugün büyiJc ve büy�çe kent
lerde işçi ve emekçiler kaldırımlardan bile yürüme şansına sahip deiil. Kaklı
rımlar, holdinglerin binek otomobillerinin park yeri olsun.lşçive ve emekçi
ye topluca. bineeeli metro yapılmak koşulu ile. Bunu da kamu yönetimi ve 
özellikle büyük kent yerel yönetimleri yapacak. Buna mecburiar. TW"klye'nin 
bugünkü somutunda toplu ulaşım ağlarını kurmak bir �cburiyet haline gel
di. Başka çözüm yok. Sosyalizmden başka çözüm olmadığı gibi. 

örnekler arttırılabilir. Konut ve ulaşıma, saAlık ve eiitim eklenebilir. 
Eklemekten daha önemlisi var: Sağlık, eiitim, ulaşım, konut ve diğerlerinde, 
teker teker bunların herbirinde sosyalist programların tek çözüm h.ıline gel
mesi ve hatta teker teker bu çözümlerin uygulanmasıyla TiR.iye sosyalist ol
maz. Işçi sınıfı, müttefiki emekçilerle birlikte toplum yönetimine gelmedikçe, 

Siktidarı eline almadıkça sosyalizmden söz edilemez. Sosyalizm, bir sınıf ve 
iktidar sorunudur. Ozü, burada yatıyor. Burada da, teker teker bu önlemlerin 
uygulamaya konması halinde bile Tirkiye'nin sosyalist olacağı söylenmiyor. 
Söylenenin özeti şu: Tutarlı demokrat programlarla sosyalist önlemler içiçe 
girdi. Artık sosyalizme dostça bir bakış açısına sahip olmadan demokrat ol
maktan söz etmek imkansız oldu. Genel ve özel ÇÖZlMnler birbirine kenetlen
di. Bağımsızlık, demokrasi, sosyalizmin birbirine kenetlenmesi gibi. 

Demokrasi için mücadele bu yüzden sosyalizm için de mücadele haline 
geldi. Türkiye Işçi Partisi'nin tüm açıklamalarında, yönetici ve sözdilerinin 
tüm konuşmalarında demokrat olanlar ısrarla programlarını açıklamaya çıi
rıldı. Bu yüzden. Demokrat olduklarını iddia edenlerin programlarını .ıçıkla
maktan ısrarla kaçınınaları da bu yüzden. Demokrasi söyleYlerini verenlerin 
tutarlı bir çizgiye çekilmeler! Için bu denli çaba harcanması da bu yüzden. 
Türkiye Işçi Partisi programını okuyanlar için balımsıztık ve demokr.ısi mU
cadelesi ile sosyalizm mücadelesi arasındaki bÜM durakların ortadan olkma
si da bu ylizden . 
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TİP Yasal Haklarını 

Sonuna Kadar Kullanma 

Mücadelesi Ven·yor 
• Türkiye Işçi Partisi, seçim kampanyas.ını. işçi ve emekçi yığınla

ra gerçek sorunlan ve çözmnleri göstermek için kuUanıyor. An- . 
cak bunun yanında TIP. seçim mücadelesini. yasaLhakları sonu
na kadar kullanma mücadelesi haline geöriyor. 

• TIP, her seçim ııü:ade\esinin, bağımsızlık. demok rasi. sosyalizm 
mücadelesinde yeni mevziler kazanmak için değerlendiriyor. 
Pntik olarak en önemsiz sorunlaıda bile yasa talUmazbğın karşı
..... dikiliyor. 

ai �� ... '-S: i.iiü_ri.i,"", 
id �!t·.·lı �= 
tu a.Qd. S i ÖÔId t1D�" 
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Ankara'nın namlı valisi Durnu, Yal· 
çan, tüm işlerini baraktı. Bir tek işle uğ
raşıyor: Türkiye Işçi Partisi'ni" seçim 
çalışmalililm engellerneyi kendisine tek 
görev taruyor. Ankara Valisi Durmuş 
Yalçın yasa tanımazlığın akıı almaz ör
"ekım ni veriyor. 4 Aralık pazar sünü 
Tondojan'dı yaptlouk mitiıısi duyur.ın 
bez ponkardm indirtti. Ankara V.lisi. 
.... ekçe o ........ önce "böyle Istiyorum" 
dedi. ıom "nfili enııelUyor" "" CıOııa 
ıom da "Ilçe Seçim Kurulu kararı ...... 
<ledi. Ankaıa BelodlyesI'nden ı",eldl 
izin ..- aSıJOn bei paDcaıt-ı.n inclr. 
di. bez ponbrtiar.ı el koydu, parti Oy"" 
rini ııııuıı ... alıp ........ ....ıı. 

BIR BUÇUK. GONDE 
OÇ GOZArrI 

Mlisteşarı Galip Demirel ile ıöriiştiiler. 
Valinin y� tanımaz davramşlarım an· 
lattılar. Bu davramşların pazar günü Tan· 
dojan'da yapılacak mitingte de devam 
etmesinin önlenmesini istediler. Müste· 
şar Demirel, yasaların tarafslZııkla uygu· 
ı .... caıını .öyledi. TIP'liler "güvenlik 
gerekçesi" ile mitingin gerginleştirilme· 
mosi gerekliAini özellikle istediler. 

SEÇIM KURULU KARARI 

TIp Iı Başkanlıjı. y... tanıımz bir 
biçimde TIp dövizlerine el koyan _ 
iamayı Ilçe Seçim Kurulunun önilne ıe
Iinll. Ilçe Seçim Kurulunda, TIP'ln bez 
pankanIorl1ın Indirilmesi ıçın hiç bır 
kaı>r a1.,mamı, oldutu ııruya Çıkt. se
çim Kunılu. Ittif>ida aIcIıIı OI!ararIa bez 
ponbrtIarm InıIrIIdIII " .... - teknr ko-

MC HllclDednln ftii .... l. TlP'i "boy nulmasıııı hllcıne ı..ttaı. Ancak, hız· 
bedoft" yapma �III baıka y ... - met bedeli iki.-ek daiıa iiııı;e bez ...... 

ı..ı. de ............. _ A.nı.uI'c!a alt, koııiarı elektrik dlre\cleılne baiJanııI 

.... 64 paıttl ........ ....... Ancıık olan Ankaıa Beledlyml hhi", MiIıIIIfIII-
hiç bır idond bu,... ........ ııwıuia- LO bu Iw, � .. b ..... lıaıtdıl- bez 

atayı AııkIra VIıIIII ..... ı.ıız-ıık hali· pa"1laırtlarl......ı. ı .. medl. 8atbn Ve-
ne ............ _ ,.,... TIP � daı DaIoby'., emir _ .... 1, Seçim Ku-
Laıif Can, bır tiııçuk ...... ııç defa löz- rulu "" Savcılıi" ......... , dı CHP iilIr-
altına alındı. BIrhI d, pııiiiınil*tan, JiIILIııden eırir almaya bqIoyan _r
dilen bildiri dotııınııktan, DçbüıII i.. lam IsteksiziiIIni yenemedl. 
panıc.t asmokıan. Bu yası tanımaz it-
......... TIp Oye ve y6ııeılcilıırinln luk... TOPLANTı VE MtrlNGLER 
rınl uvunmuı .nuc:undı, tol1illl'dirildi. 
Ancok birisi sona erdirilırken bir diı ... i 
başlatıldı. 

BAKANA DUYURU 

TIp Ankara ii Başkanı O.man Sakal· 
SiZ, yasa tanımaz işlemleri Içişleri Baka
nı Korkut Ozal'a telgrafla duyurdu ve 
durumu anlatmak için görüşme talebin
de bulundu. Korkuı Özal, TIp Ankara Iı 
Başkanı'nı telefonla arayarak ilgilenect
ğini, bütçe ve program çalışmaları dola
yısıyla, Içişleri Bakanlığı Müsteşarı Ga· 
lip Demirel ile görüşmelerini istedi. TIp 
Heyeti, cuma sabahı Içişleri Bakanlığı 
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Radyo demeçlen .... lecek hafta 
başlayacak r"'yo konu,maIarının dı,ın· 
da yereı .. çimleri tek deAerlendiren por. 
linin TIp olduju ortaya Çıktı. Seçim. 
girilen kentler, sarı-l<.ırmızı Çark.Başak 
afişleri ile süslendi. TIp Gene� Batkanı 
ve Genel Sekreteri, seçim gezil�ine baş· 
ladılar. YÜRÜYÜŞ ba.kıya verilirken 
Cuma günü Bursa'da, Cumartesi günü Iz· 
mir'de, Pazar günü Ankara Tandoğan'da, 
Pazartesi günü Içel'de, Salı gUnU Adana' 
da Boran ve Sargın'ın konuşacakları 
açıklandı. Hafta içinde Orta Anadolu ve 
Karadenız kentlerinde toplantılar prog
ramlandı. 

- -_ ..... 

DEMOKRATLAR 
• CHP Genel Başkanı, MHP ile yaptığı işbirliğini eleştiren Türkiye Işçi Parti

si'ne çok öfkelendi. Solundakileri "demokrasiden anlamazlar" diye nite� 
lendirdi. TIp Genel Başkanı Boran, CHP Genel Başkam'nın meclisi çalıştır· 
mak için MHP ile işbirliği gerekçesini Demirel'in "memleketi hükümeuiz 
bırakmamak için Milliyetçi Cepheyi kurduk" demesine benzetti. 

• Ecevit, Nevşehir-Aksaray gezisinde, gazetecilere, yazılmamak kaydıyla yeni 
planlarını açıkl ... ı. CHP Gen.1 Başkanı. DISK'. baAlı "M .... n.l, Sendikası· 
mn yönetimini alacaAız, tüzüğünü değiştireceğiz" dedi. Ecevit, "Bu olmaz· 
sa üçüncü konfederasyon kuracağız, Halil Bey'le anlaştık" diye ekledi. 

• Cephe HükUmeti, kapitalizmin çıkması ile karşı karşıya gelerek yılda yüzde 
beş kaJkınmayl #öngören bir program ile geçen yılda.kinden daha ;az bmu 
yatırımını içeren bir bütçe hazırladı. Ana mJhalefet ile basını ise program 
ve bütçenin Anayasaya aykınlığı üzerinde bir muhalefeti tercih etti. Yüzde 
beşlik bir kalkınma için plan yapmaya bile gerek olmadıiını söylemek işle
rinegel�i. 

Demirel başkanlılındaki MC büküme· 
ti, geçen battayı, büyük bir ıorumsuzluk 
ve ciddiyetaizlik içinde tamamladı. De
mirel'in iki yardımcısı, Libya'Ve irak ge· 
zilerini tamamladılar. MC Hükümeti'run, 
Dışişleri Bakanı iae laviçre'den $edat 
H&ininin yanına gitti. Demirel, izleyicili 
olduRunu iddia ettiti Menderes'in Orta 
DoRu politikasını sürdürdüRünü bir kez 
daha gösterdi. Nasıl Menderes, Nuri Sait 
gibi Arap dünyasının hain ve devrilmeye 
mahkum yöneticileriyle işbirlilini &eçi· 
yona, Demirel de ÇaRlayangil'i, şimdi 
Arap dünyasının hain ve devrilmeye mah· 
kum yöneticisi Sedat'ın yawna gönder· 
di. Amerikancı politika burada da kendi· 
sini gösterdi. Amerika, hain ve devrilme
ye mahkum yönetimleri destekleme po. 
litikasını, egemen olduRu siyasetleri bir· 
biriyle görüştürerek sürdürdü. Milli Sela· 
met Partisi, ÇaRlayangil'in ziyaretine 
karşı olduRunu açıkladı. Ancak bu karşı 
olma, kaRıt üzerinde ve bir demeçle sı
nırlı kaldı. 

MISIR VE NIL VADISI 

Sedat H&ininin bu ziyaretini ve ıonra· 
kı gelişmeleri Amerika Birleşik Devletle· 
ri tezgahladı. Aynı tezeahın içinde yer 
alan Demirel hükümetinin Sedat H&inini 
desteklemek için Kabire'ye gitmesi &Ürp. 
riz olmadı. Ancak bu ziyaretleri ıadece 
Amerikan emperyalizminin bir tezgahı 
olarak görmemek gerekiyordu. Sedat 
Haininin &irişimleri Mwr burjuvazilinin 
tezeablanna da u�un dütüyor. Mısır'da 
yayınlanan Mısır el Kanal'i Gazetesi, S� 
dat Haininin ziyaretinden önce "havayı 
hazırlama" görevini üstlendi. "Arap hal· 
kıwn gerçek dü"maru yfhudiler olmayıp 
biee öldürücü darbeyi indirmek ilteyen 
beynelmHel komünizmdir" kampanyası·. 
nı başlatıp ıürdürdü. Mısır ve Nil V.dili 
anlamına ıelen Mııır ei Kanavi Gueteei, 
İsrail'in I"al altında tuttul'u toprakları 
ıerı almak yerine, Mısır'ın eski firawnla· 
nn ülkeli Nil Vadili boyunca gem,leme' 
ıini öneriyordu. Mıar büyük b\Ujuvazisi· 
nin "iJleıral" partili Vald'ın lecal yayın 
organı olan el Kanavi, ba,ta ABD ve Ba· 
tı Almanya olmak üzere emperyalist ül· 
kelerle yakın i,birllRini .. wnuyordu . 
Mısır burjuvazisi, İ.ml'in I"al etüRi 
topraldan bz.anmayı fazla delerli ıör
müyordu. OnemU olan daha fazla kAr eJ· 
de etmek için bir "han," yapmak olu· 
yordu. 

GÖSTERMELIK TEPKILER 

Çealayangil'in Sed at Haininin yardı' 
mına ko,mak için yaptı�ı ziyarete, bü' 
yük ve parlamentoda temlil edilen parti· 
lerden ya tepki gelmedi, ya da gelen tep
kiler gÖILermelik oldu. MC Hilkümetinin 
program ve bütçe komediline yöneltilen 
ele�Utilet de bu düzeyi aşmadı. CHP yö
neticileri uzun lüro program ve bütçenin 
Anayasay. aylurıllRı tezini iiliediler. Da· 
ha ıonra iae, Cuma günü yapılan bUln 
toplantw ile Işin "özüne" indiler. CHP 
Genel Başkanı, Cuma "ünü yaptıRı basın 
toplantısında, Uluslararesı Para Fonu'na 

"88YGUannI" dile getirdi. "Uluslararu. 
Para Fonu, tüm üye ü.lkelerin, özellikle 
cb, finansman ıereunmeleri konUlUnda 
dikkate alınan bir kurul\l.ftur"dedİ. Para 
Fonu'nun müdahaleleri böylece kabUL 
edildi. Ancak Para Fonu'na, Türkiye'ye 
hr,l18ygılı davranmuı gere1ı:ali aıı1atıl· 
malıydı. Ecevit, .c;yle devam etti: .. Aa· 
cak bu kurulu,un kalkınmı, varlıklı ül· 
keler veya her fedakarlıRı halka allah zo· 
ruyla kabul ettirebilecek durumdaki ül· 
keler için geçerli sayılabilecek kOllulları· 
nı Türkiye'ye unulama olanaRı yoktur. 
Ama Cephe Hükümetinin ulualararul 
kuruluşlara bu "erçeti anlatabilecek du· 
rumda olmadıRı bellidir." 

BEDELI KIM ÖDEYECEK? 

CHP'nin tek kozunun "anialabilmek 
yeteneRi" oldultu ortaya çwyor. "Ab 
bir Türkiye'nin batına an1atma LÜCÜ olan 
yöneticiler gelae" bütün i,ler düzelecek. 
Emperyalistler, kendilerine anlatılla, 
emp«yalist olmaktan çıkacaklar. Büyük 
sermaye, kendisine anJa.tılaa, büyük .... 
maye olmaktan çıkacak. CHP Genel 
Başkanı, bu mantılmı,ıon yaptılı ba8D 
topiantLlloda da sürdürdü. AY,.DI baaD 
toplantısında "demokratik rejimde, hü· 
kümetlerin akat ve ıorum.luz tutumt..· 
nın bedeli, tu&ıruf adı altında halka 
yüklenemez" dedi. "Bu bedeli, en hap, 
ülkeyi bunalıı:m ve ekonomik darbolu
lara IÜrÜkleyenler, hükümetten aynluu: 
kendileri ödemek &Orundadırlar" diye 
ekledi. Ece1'it'e löre, MC Hükümeti IÖ
revden ayrılına, bedel ödenmi, olacaktı. 

MC Hükümeti, hükümetten uaaklqtI. 
Rı zaman, ekonomiyi içine lirdili bw.· 
lımdan kurtamwıın bedeliDin baaci g. 
nıf1ar tarafmdan ödeneeeli mrUlwıı' 
açıklık ıetirilmedi. Fakat daha mrıra iii-
tü kapalı olarak bu bedeli yiDe halIc.n 
ödeyeceti ortaya koadu: "Halktan, aD· 
cak, daha hızlı IÜflne için", bu � 
de retaha eritmu için, o da adaleW öi· 
çüler içinde, taamı.f beklenebiJir." Tab" 
halk, CHP yöoetimiDde yapacalı t.uir
rufu "bede'" _yınaz. çü.nlr.ü CHP, "ha· 
yırh devlet" kuracak. "H.yarlı d .... ıet .. 
yönetiminde de baUt, "bedel" ödem_o 
Tıpn Kur'an'da oklulu Cibi fedakarlılı 
da bir "hediye" .. yar. 

"HAYıRlı DEVLET" 

CHP Genel Merkezince yayıwaJ'lI.n 
"Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Seçim 
Bildirgem" Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
saRa tırmanlliında kendisine ıınır taw' 
madlAının yeni bir limgeli oldu. Bildir· 
genin kapaRının bat köşesine " Kalkınan 
Köy, SaRlıkll Kent, Halkçı Hükümet, 
Hayırlı Devlet" tekerlemesi oturtuldu. 
Böylece CHP devletçilikten korkusunu 
yenme yönünde bir adım .ttı. Ama bu 
adım MSP doRrultuıunda oldu. CHP, 
Milli Selamet Partili'ne oy \leren seç. 
menlere, yeni icatettiRi, "Hayulı Devlet" 
a10ganınl b.ş köşeye oturtarak selam 
vermeye başladı. Ecevit'in hacı adayları· 
nın Suud'a çektikleri telgrarı İngilizceye 
çevirmesinden .onra "Hayırlı De\llet" 
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FAŞiSTLEHLE iŞBiRLioi YAPAMAZ 

CHP'nin "hayır" işlerine de ciddi olarak 
eRildiRini gösteriyordu. Artık mezarın
dan başuu kaldu .. ısmet Paşa da, parti
sini tanımayacak. 

PLANA GEREK VAR MI? 

Yürürlükteki Anayua'nın 129. mad
deli 'u hükmü getirmekteclir: "İktisadi, 
lO5)'aI ve kültürel kalkınma plana balia
nu. Kallonma bu plana ,öre gerçekleşti· 
rilir." Cephe Hükümetinin kalkınmadan 
resmen vazgeçtiili bir zamanda ana mu
halefet ile buırun, bütçe ve program 
Anayasadaki usullere göre yapılmaehRı 
gerekçesiyle muhaletet yapmadan önce 
bu hükmü hahrlaması gerekiyor. Plan, 
kalkınma için yapıla. Türkiye ekonomi
sinde yüzde be, veya alh oranında bir 
kalkınma hızı için plan yapmaya gerek 
bile yok. Menderes döneminde de plan 
yoktu ama ekonomi yüzde beş·altı büyü· 
yordu. Plan, bütün kaynakları zorlaya
rak, seferber ederek ka.llonma hızmı ar
tırmada kullanılabilecek bir araçtır. Eler 
kalkınma mzlDI düşürmek söz. konusu 
ise plan yapılsa da yapılmasa da deR'işik
lik olmaz. Son günlerdeki program ve 
bütçe ile ilgili ",ekilci muhalefet", bü
yük aermaye ile Uluslararası Para Fonu' 
nun Türkiye ekonomisinin gelişme hızı· 
m düşünne kararlaruu gizlemede, arka 
plana atmada oldukça işe yaradı. 

BAŞKA "PLAN" VAR 

CHP, büyük &ermaye ile ulu.slararaaı 
!inaDı örgütlerinin kalkınma hızmı ya" 
v&flatma planlarına boyun eRdilti için 
"şekild muhaletet" olmayı tercih etti. 
Program ve bütçe ,eklen de ol .. meclise 
sunuld� lOnra yasak .. vdı. Fakat 
burada CHP Genel Başkaro, şekilden 
çok içerikle i!aiU yeni planlarından biri
ani de sızdırdl.NevlJehir-Aksaraygezisin
de, yazılmamak kaydıyla, aalcııl-lolcusu 
tüm yakın bildiRi gazetecilere yeni planı· 
nı açıkladı. Ecevit, "Maden·ı, yönetimi-

Pazarlıklar na a�mde 

ni alacaAlz" dedi. DıSK'e baah Maden-
1,'in anti·demokratik olarak nitelediRi 
tüzüA'ünü deQı,tireceklerini söyledi. Bu· 
nun için çok kararlı oldulunu ifade etti. 
"Ya tam olarak alacaıız, ya da üçüncü 

bir konfedensyon kuracaA'lz" dedi. "Ha
lil Bey'le anla,tık" diye ekledi. CHP Oe· 
nel Başkanı'nın "Halil Bey" d edi Ri Türk
ı, Genel Bqkaru Halil Tunç oluyordu. 

Ecevit'in bu açıklamaları yerine ulaş
tı. Maden-ı, yöneticileri, MESS yöneti
dlen ile anlatmak için daha yumuşak 
olmaya başladılar. Maden·ı,'in. sahibi 
göründütü gazetenin yönetici ve çizgili 
yazarları CHP'nin gazetesinde de "işçi 
sınıfı çizgisini" sürdürebileceklerini ispat 
yarışma girdiler. Bu hava içinde CHP 
Genel Başkanı, ıosyalistlere "demokrasi 
dersi" vermeyi denedi. Meclisi çalıştır
manın büyük: bir demokratik görev oldu· 
lunu, sosyalistlerin ise demokrp..aiyi 
umursamadıklannı iddia etti. 

DEMOKRASI VE UYGARlıK DERSI 

TİP Genel Batkanı Boran, Türkiye ış
çi Partisi EreR'li nçe örgütünün düzenle
diRi toplantıda yaptıltı konu,mada şun· 
ları söyledi: "CHP lideri Sayın Ecevit 
Mecliı Başkanının aeçiliş tarzını eleşti
reniere, anlaşılıyor ki, çok öfkelenmiş. 
DoRal karşılanabilir. Dola! olmayan c� 
vap olarak söyledikleridir. Söz konusu 
ele,tiriyi yapanları, demokrasiyi, devleti, 
meclisi umursamamakla suçlamak man· 
tlRa sıtmaı:. Ayrıca bu tür suçlamalar, 
CHP Liderinin çok sevdiRi bir kelime ile 
söyleyeyim, 'uygar' deR'il." Boran, aym 
konuşmasında, Ecevit'in savunma man· 
tlA'ına da deR'indi 'ıe bu mantıltın Demi
rel'in "memleketi hükümetsiz bırakma
mak için milliyetçi cepheyi kurduk" 
rnantlRına benzediRini söyledi. 

Behice Boran, demokrasinin bir bi
çimler deneti olmaktan öte bir öZe ve 
içeriRe sıı.hip oldurunu ekledi. nlemok
ratlann hiç bir zaman faşistlerle lşbirtiRi 
yapamayacaklarının anlaşılması gereki
yordu. Türkiye t,çi Partisi'nin yönetici 
ve sözcüleri, seçim kampanyası boyunca 
demoluaainin ne olduRunu anlatmaya 
özen rölteriyorlardı. Bu seçimlerin nite· 
tiRinin anlAljllmaal da TIP'in seçim döne· 
mi açıklamalannda önemli bir alulıRa 
sahip görünüyordu. İzmir'de konuşan 
TIP Genel Sekreteri Nihat Sartın, A2 ve 
CHP'nin bu seçimlerin anlamını çarpıt
tıklarıDi vurguladı. Sarıın, MC partileri
ne oy vermenin pahalıhRı ve terörü akla
mak anlamına geleceRini söyledi. CHP 
i. yönetimine etemen olduRu belediye
lerde yaptıklarırun ve yapmadıklarının 
hesabını vermek durumundaydı. CHP 
seçmenin kar,ısına kendisine güvenenle
rin açıklıRı ile çıkamıyordu. 

Nihat Sargın, CHP'nin seçimleri "ya 
ben ya MC" ,antajına IJOkmakta ıarar et· 
tiR)ni söyledi. CHP, iyi niyetle iş yapma· 
ya çalı,an belediye bqkanlarırun nay· 
lon delegelerle ön seçim kurbanı edili,
lerinin helabını vermeden bu seçimler· 
den çıkamaz. CHP, bu hesaplan kaç .. 

da, oy verenlerin oy verirken bu heNbI 
yapması ııerekiyor. çünkü böyle bir he
sap, CHP'U belediyelerin i, yapamayt,ı.
rlDm en büyük engeli nin CHP örgütü ve 
CHP'li meclis üyeleri oldulunu ortaya 
çıkaracaktır. Böyle bır he .. p, CHP'nin 
de ötesinde yerel yönetimlere hangi &1-
nınann egemen olduRunu ve bu ADına
rm temsilcilerinin CHP de dahil sermaye 
partileri arasmda datıkhRml gt>.tennek 
için mutlaka gerekmektedir. Yine böyle 
bir hesapla,ma, mevcut sistemde ön pla
na çıkarılan başkanlar kadar, belediye 
mecUslerinin de önemli olduRunu 1ef'1i
leyecektir. 

ODTü'DE TERÖR 

Sermaye partileri açısından son dere
ce ,önük geçen seçim kampanyası, ser
maye smıfı açısından, ODTO'de süıdürü
len terörile süriip gidiyordu. ODTO Rek· 
tör Vekili'nin evinin, ikind kez ve polis
lerin gözleri önünde bombalanmasU)dan 

sonra terör daha da tmnandırıldı. Cuma 
�abahı Orta Doau Teknik OnivenlteRt.
de üç bomba daha patlatıldı. F&fiatıer 
patlattı.1dan bomba Ile yetinmeyip, bu 
durumu görü,mek üzere toplanan ilerici 
ODTO ötrendlerini ate,e tuttular. Bir 
bölümü aaa olmai üzere on i1erid öi' 
renciyi yaraladııar. ODTO ötrencileri, 
bunların hesabının mutlaka ıorulac.alı· 
nın kararlılıRı içinde soRukkanWıklannl 
konıdular. Dergi yayma hazD'1aru.rk.en, 
ODTO'deki geli,melu henüz dunnamı,· 
tı. Son alman haberlere göre yaralanan 
ölrendlerden biri komada,. Akader:nik 
Koruey olay1annlOrum1usu, "i,çi" kılllı:
lı faşist beslemelerin tümüDd okuldan 
çıkarılması için karar alıyordu. 

Bütün bunlar olurken, Ankara'nın 
ilerici, demokrat, sosyalist düşmanı vali· 
si, bir zamandır sürdünneye çalı,tlRı 
"hayırha" tutumundan sıyrılıp yüzünde· 
ki maskeyi atıyor ve faşist beslemelerin 
okuldan atılmalarıru önıemeye çalışıyor
du. 

Ecevit ve B.s •• 
CHP Genel Ba"'.,. Bülent Ecevit'in her ç"'ımı� giLnII �sın toplontıl .. 

rı var. Bu toplantılar, evinde yapılıyor. Bu toplantıların bir özelDIi var. Söy
lenenler yazıl_ kaydıyla söyleniyor. Ecevit, her çorpmba yapt.ı ttıp
!antılaıd" toplantıy, katılanı.,. olaylara na,,1 �kınalan gereklijinl uılaııyor. 
Yazar ve muhabirler de olaylar onaya ç ıkmadan önce Ecevit"ln neden hoşla
nıp neden hoşlanmadığım öArenmiş oluyorlar. Bu toplantılara katılanlardan 
birisi hariç dilerieri Ecevitte ters dUşmemek için yazılarını ayartıyor" ve hı
berleri yeniden yazıyorlar. 

TOPLANTıYA KATıLANLAR 

Her çarpm� gilnii yapılan Ecevit toplantılaRa HUrriyet'ten CIIııeYt 
ArcayUre!<, Milliyet'ten Orhan Duru, Anka'dan Tooman Erel, Cumhurıyet'ten 
Kemal Aydar ve Ulur Mumcu, Yankı DırglsI'nden Mehmet All Kı,,"" katılı· 
yor. Ecevit, yurt, dünya ve parti sorunlarıııı bu grupla tartıııyor. ' 

Toplantılar şöyle oluyor. Örneğin, Ecevit, yerel .. çımler yoklaınasm
dan çok önce yapılan böyle bir basın toplontısıııda bu sru� "ıhsan Alyanak' . 
tan başka şimdiki belediye �şkanlar .. ın aday olacaklarını "",mıyorum" Ci· 
yor. Bu grup, biri hariç, bu sözlerin Ecevit'in Alyanak'tan ,,",ka diler beledı· 
ye başkanlarının yeniden aday olmas,na karşı olduitu ,nlamına geldiiini görü
yorlar. Bu yUzden de Ecevit'. "ters dü,memelt" Için yapılan deiep oyunlarını 
bu yazar ve muhabirler görmezlikten geliyorlar. Ecevit'ln ildayiirııım seçim 
şansını azaltabilecek haber ve yuıları ok.uYUQJya duyurrrwnayı görev say .. 
yorlar. Ecev;t'in ÇMpmba topliilrltllarına katılan Arcayürek, Duru, Erel, Ay
dar, Mumcu ve Kışlah'dan yalnızca Mehmet AU Kışlah, Ecıevit'e to.s düşme
yi" göze alarak delege oyunlarmı yudL 

ORTA ANADOLU'DA SöYLENENLER 

Ecevit, geçen hafta sonunu Orta Anadolu kentlerinde ıoçlrdl. Buııı<la 
da gizli bir basın toplantıs, ya�tı. Aç,k toplantısında, CHP'MHP IıblrIIIl/ı1 i 
el.ştlrenl .. e "demokrasiden anlamailar" dedi. Eı:eYlt'ln yaıwları ııen.ı ıoıle
me sarıld,lar. Başta UAur Mumaı olmak üz .... EcevIt'in ymtlan .",k'l\lYat. 
lamış ve kanıksanmış sözlerle sosyalist hareketin ne k.adar tlperişan" oldulu-
nu kanıtladılar. 

. 

Ecevit'i" bu giıli basın topfiinltsında gazeteciler de koRlJ$tu. Bır Ista� 
bul G�etesinin dış Politika muhabirllii ve sendibcılık y.., bır muhabiri, 
"BUlent Bey, elli delegem vardı, hepsi Ali Dinçer', Yercl" clye 6vOrdl. almu 
dinleyen "sat" basındaki gazeteciler bile guetecilik adına birız utandı". 

MADEN·IŞ'I ALACACIZ 

CHP Genel Başkanı geçen hafta Orta Anı.dolutcta Suetecilere, YlZılma
mak k.ydıyla, Maden.lş'i "al,cakların," söyledi. H,fta içind. bu haberin I .. 
tanbul'a ulaştırıimış olduğu ortaya çıktı. Demek, Maden-Iş'1 yine Ecevit ala
caktı. Politika yazarları yine bir rota deiiştirdller. "Işçi SIMI" çizgisini Men
deres'in çiftliğini" senişllğinde sanan bir politika yan ... yine "Işçi smd'. çiz· 
gisi içinde" kalarak CHP erdemlerini yeniden keşfenilını sösteren yuılarına 
başladı. DISK'. baAIı Maden.lş'ln gazetesi ise CHP mil�e ... klllerinln Iok .... 
karşı olduAunu ve referandumu yasalaşlarmak istediklerini yaunk dil« pı� 
teleri atlatmaya başladı. 

Diğer gazeteleri atlatırken okuyucuyu da atlattıklannı henüz farketme
diler. fakat Ecev;ı'e "ten dUşmemek" için, eier kendileri için önemlı ise, Ile-
riciliğe ters düştüklerini artık fark ediyorlar. 
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ı :  i FLAS BELG ELERi : " STRATEJ i-
PROG RAM-BÜTCE" 

28 Kasım tarihinden itibaren belli oL
maya başlayan MC iktidarlannın ekono
misine ilişkin dökümanlar IMF ve diler 
uluslararası sennaye kuruluşlarının Türk 
ekonomisi üzerindeIU isteklerinin de so
mut belgeleri nitelilinde. 4. Beş Yıllık 
Plan stratejisi, 1978 yılı programı ve 
1978 yılı bütçesi IMF ile uzun süreden 
beri yürütülmekte olan görüşmelerin so
Duçlan nitelilinde. 

"REKOR BüTÇE" 

1 Aralık 1976 günü, 1977 y�. bütçe· 
sini açıklayan zamanın Maliye Bakanı 
Ergenekon, 1977 yılı büt�esini "Rekor" 
bütçe olarak ilan ediyordu. Gerçekten 
1977 yılı bütçesinin 9 aylık uygulama 
sonuçlan bu bütçenin " Rekor" bir bütçe 
olduRunu ortaya koymaktadır. 9 aylık 
uygulama sonuçlan konsolide bütçede 
24 milyar liralık açık oldutunu ortaya 
koymaktadır. öte yandan 1977 yılı büt· 
çesini finanse edebilmek için Hazioe'nln 
ytl sonunda yaklaşık SI milyar lira açık 

Türkeş Neye 

Benziyor? 
MiLLIYET GAZETESININ TüRKEŞ 
ŞAKŞAKÇILl�INA YENI BOYUT· 
LAR KAZANDıRMASı ŞAŞıRTıcı 
DE�IL. ANCAK BU YAZı DIzIsININ 
ALTINDAKı IMZANIN SAHIBINE, 
BU DiziYI HAZıRLAYAN SADUN 
TANIU'NUN NEDEN BöYLE BIR 
YAZı DiZIsI HAZı RLAMAYA GE· 
REK DUYDU�UNA, YINE DE ŞAŞ· 
MAK GEREKIYOR. 

vermesi kaçmılmaz gözükmektedir. Bu 
gelişme karşısında MC lktiduIOln Mali· 
yesi, bütün kamu yatlrunlarını durdur· 
mak zorunda kalmıştır. Hazırlanan 1978 
yılı bütçesi de tüm kamu yatırmtlannı 
durdurmaktadır . 

Uluslararası sermaye kuruluşlarının 
Türk ekonomisi üzerinde YBpı.lması gere. 
ken operasyon konusundaki ilk açıkla
ması 1977 yılı Nisan ayında OECD'nin 
Paris toplantısından sonra yapwıııştır. 
OECD'nin bahar raporunda söylenenler 
çok açıktar; Türk ekonomisi mevcut ya· 
plSl itibariyle bugünkü ithalat seriyesini 
sürdüremez. Bu nedenle ithalat seviyesi
ni düşürmek zorundadır. Dış ticaret hae
minin daraltılması ise kaçınılmaz olarak 
iç ticaret hacminin de daraltılmaslDl ge· 
rektirecektir. Kısaca ODEC'nin raporun
da söylenen gelişme hızının yavaşlatıl. 
ması ve ekonominin daraltılmasıdır. 28 
Kasım tarihinden bu yana ortaya konan 
resmi dökümanlarda yer alan 1978 yı.lı
na ilişkin tahminler ekonominin daraltı
lacalını açıkça söylemektedir_ 

Günümüz Türkiye'sinde basın, kamuoyunu oluşturan en etkın araçların 
başında yer alıyor. Sınıf mücadelesinin en kabasınelan en ince yöntemli olanla· 
rına kadar bütün biçimleri basın alanında gözleniyor. Basın araçlarının ve bun
ların en önemlisi günlük gazete yayımının, sayıları gitgide azalan birkaç tekelci 
grubun elinde toplanması, basın alanındaki mücadeleyi daha da kızıştırıyor. 
Büyük tekelci sermaye, basın tekelleri aracllıRıyla geniş kitleler üzerindeki he
gemonyasmı güçlendirmeye, kitleleri kendi politik tercihleri yönünde şartlan
dırmaya, kendi güdümündeki gerici, faşist örgütlerle basın arasında daha sıkı 
bir paralelli�i gerçekleştirmeye çalışıyor. 

Haziran seçimlerinden bu yana " büyük basın" diye biıınen yüksek tlrajlı 
günJük gazete tekellerinin faşist MHP'yi meşrulaştırmak için yo�un bir çaba
ya girdi�i biliniyor. Basında tekel gücünü geliştirmek, bir bakıma. MHP'nin en 
iyi propagandasını yaparak gerici sermaye güçleriyle yakınlaşmakJa özdeş tu
tuluyor. Son aylarda araj rakamlarında sadece Hürriyet'i rakip saymaya başla
yan Milliyet Gazetesi, faşist partiyi ve onun yan örgütlerini temize çıkarma iş. 
levini üstlenmiş göriinüyor. Milliyet Gazetesinde bayram ertesi yayınlanmaya 
başlayan "Tepedeki Tört Adam" dizisinın Tüı:keş'le ilgili ilk üç yazısı, Milli
yet'in bu işlevini a91kça sergiledi. 

CHP-MHP yakınJaşmasının yarattıeı tepkileri n hemen ertesinde ve yerel 
seçimler arifesinde böyle bir diziye neden gerek duyuldueu bilinmiyor. Fakat 
yazı dizisinin, çok geniş okuyucu killeleri için, Türkeş'le ilgili bölümü dışında 
hiç bir ilginçlik taşımadıeı ortaya çıkıyor. Faşist partinin başbueu ıçın "ha· 
vada dönen kartaı" Imajını yaratmanın, onu herhangi bir kuşa benzetmek an
lamına geldiRini söylemek mümkün detll. Başbue'la kuşlar familyas! arasında 
bir benzerlik kurulması, akla ister istemez başka çaA:rışımlar da getiriyor. 

Faşizmin ve faşist hareketin, her dönemde ve her ülkede, kitlelerin göz· 
lerini boyayabilmek için, politika sahnesinin tarafsız görünümü yall.'ııtmayı 
uman "iyi niyetlerden" yararlandıeını hatırlatmak gerekiyor. Tarafsızlık çaba
sı, en sonunda, faşistlerin kendileri hakkında yaratmaya çalıştıkları imajı ger
çek gibi sunma sonucunu veriyor. Milliyet'teki yazı dizisi bu sonucu örnpkli
y?r. örnetin başbueun "sa!dırıda deeil savunuda oldueunu", "ülkeyi komü
nızme karşı savundu�unu" ıfşa etmek mümkün olabiliyor. Bundan gerekli so
nucu çıkarmak, tutarh, dürüst olduRunu söyleyen ilericilere düşUyor. Bu yazı, 
uluslararası sermayenin Türkiye sözcü9.i Milliyet Gazetesi'ne "çok şeyler" ka· 
tıyor. Yazarı Sacıun Tanju'dan ise, ne varsa geri alıyor. 

YORVYVŞ · 6  ARA LIK /977 · 6  

i 

15 YilLIK PLANlı DÖNEMIN SON YılıNıN RESMI DöKüMANLARı 
ITIRAFLAR, ŞIKAYETLER VE SUÇLAMALAR ILE DOLUDUR. SUÇLA. 
YANLAR BU YAPıYı KURANLARDıR. SUÇLANANLAR DA BU YAPlVI 
KURANLARDIR. 15 YILLIK PLANlı DÖNEM IçiNDE DEMIREL SıVA. 
SETININ, EKONOMI·POLlTIKASI YAPıYı KURMUŞ GELIŞTIRMIş VE 
BUGüNKü DURUMUNA GETIRMIşTIR. 

ENFLASYONıST GIDişi 
HıZLANDıRMAK 

1978 yılı programında yer alan ge
lişme hızlan ve yatlIlDllara ıuşkin veri
ler, 1978 yılı bütçesinde yer alan kamu 
yatlIım1arının ödeneklert bu daralmanın 
somut işaretleridir. Kasım ortası 
itibariyle belli olan 1977 yılı Milli Gelir 
Tahminleri 1977 yılı milli geUr artış 
hızının yüzde 5 seviyesinde kaldıRını 
göstermektedir. �Ili gelir artıŞ hızının 
tahminlenen yüzde 8'lik gelişmenin al
tında kalmasında en önemli etken sana
yiin büyüme hızında ortaya çıkan geliş
medir. 1977 yılı içinde sanayün sabit fi
yatlarla yüzde 13.3 oranında bir gelişme 
göstermesi beklenirken gerçekleşen ge· 
lişme sadece yüzde 2.9 olmuştw. Eylül 
ayı sonundan itibaren kamu yatırımlan
mn tam anlamı ile kasılmış olması söz 
konusu gelişme hızının daha da düşece
lini göstermektedir. 

1977 yılı bütçesinde ise yukarıdaki 
satırlarda vurgulandılı gibi 24 milyarlık 
bir açık dokuz aylık uygulama sonuçla· 
rında ortaya çıkmıştır. 

1978 y�. bütçesi, 1977 y�ı "Rekor" 
bütçesinden sonra ''Toparlanma'' bütçe
si olarak görülüyor. Gerçekte 1978 yılı 
bütçesi hazırlanmış olan biçimiyle, to· 
parlanma ile ilgisi olmayan bir bütçe. 
Ekonomide dış kaynaklarca istenen da
ralmanın gerçekleştirileceline ilişkin 
vaadlerin yapıldıRı döküman nıtetllinde. 
Oysaki 1978 yılı bütçesinin uygulaması 
sonucunda bütçenin 290 milyar lirayı 
aşfTIası kaçınılmaz. Bütçede memur 
maaşları 1976 yılı bütçesinde yazılı olan 
9 kat sayı üzerinden hazırlanmış durum· 
dadır. Yakacak yardımı olarak. bilinen 
ödenekler bütçeye sadece 3 aylık olarak 
konulmuştw. rürn kamu yatırımları asga
ri seviyede tutulmuştur. Konsolide büt-

çede yer alan 65 milyar lirallk yatuun 
seviyesi 1977 ve hltt. 1976 y�. yltırım· 
luının dahi altında bir yatmm harcama
sı demektir. Bu bütçe görünÜIfte ekono-
miyi daraltmay., ennasyonist ,eUşmeyi 
önlerneyi hedef aldıımı IMF ve diler 
yabancı kaynaklara açlklamaya çalıfIJI 
bir bütçedir. Gerçekte ise bu bütçe enl
lasyonist gidişi hızlandumaktan bqiıa 
bir işe yuamayacak niteliktedir. 

MHP'NIN KOPARDIKLARı 

1977 y�ı bütçesinin ödeneklerlııbı 
bakanlıklara dal�.ını, bütçeye MSP'nID 
hakim oldulu şeklinde yorumlanınıt 
idi. 1977 y�. bütçesinin 9 aylık uytulJı· 
ma sonuçim, MSP·nin 1977 y�. bütçe

sind ... ·hemen hiç bır şey alanuıdıtını or· 
taya koymaktadır. 1977 yılı bülçeıılndea 
14.5 milyar liroIık bır ödenek lIaD sa
nayi Bakanhlı, bu ödeneklerin ucak 
3.5 milyar lirasını hareayabilmi,ttı, Ode
nelin 10 milyu liralık kısmuun harcan
m ... Maliye Bakanlıt. tarafından lUIOıı 
önlenmiştir. 1978 y�. biltçeıılıııl. ı. 
Sanayi Bakanlıtma ... ıllen M_kte 
1977 y�ma ,öre sadece yuım milyor g. 
ralık bır aıt" olmuştur. 1978 yd. bllt
çesinden verilen ödenekler lae bu tn 
MHP 'nin bütçe üzerine atırtıtlDl kOydu
lunu ,östennektedir. MHPlI bakIJıIık· 
lann bütçelerinde biiyiilt oranı. mlflar 
vardır. Bunlann başında Satlık Bakan· 
Iıl. gelmektedir. 4.5 milyor linllk 1977 
y�. bütçe ödeneklerine karııın, 1978 yılı 
tıütçe ödeneklerinden 7.9 milyu liralık 
ödenek sallanmıştır. Satlık Sabnhl.· 
nın 1978 y�. bütçesinden IstedllI öde
nek 15.4 milyu idi. Pu.arlıklar lOnucu, 
MHP'U S'llık Bakanlıt. bütçeden 1977' 
nin bir katı fazla ödenek kopartmayı ba
şarmıştır. 

1978 y�ının geUr bütçesinde yer lIaD 
veriler vergi gelirlerinde diişük oranlı bir 
artış olacaRının tahmin edildilini ıösteı-

MHP, DEMIREL A1LE.$INlN DE KORu'roc:u.�rpQl 

atanmıştı. 
Ticvet B_bnlıl. d., dc.et ıenel .. kreterlljl .... 

mu,I..-. 2 veya 3 V.I vun ıçı .... Çal'ıtıktın som 3 ıç� :�:=t:il vundı,. örıütüne ticoret """ ıviri "Vi ""'011 oL ...... . _nrlar. ' 
sUresini tamaml.yanı... I .. t.mr Aniwa'ya merı...l 0qUıe ıı.,ır"'. 

Yundı,. görev iii ..... dolan Yaman' .. Aniwa d".ncIa bır ı
sıyla, Bakanlıkta yeni bır uvıulama b;\,hyor, 

Bu _tam_nın bır ııılnç v ... nı dı MHP'nln, 501_ DemlreI'I ...ı'-.... · � 
ilgilendiren mobilya voı ... lulu ... bulqması oIutturuyor. "GIIçIU 
di_IiII."ın ı",lımin d ..... ojislnden öte bır ınlam If .... etmedlll bır 
gözler önUne sermyor. 



mektedir. öte yandan 1977 yth içinde 
19.5 mılyar liralık Iç Istikrar tahminine 
karşın 1978 yılı bütçesinde Iç Istikrazl.
rın azalt�d�ı ıöriimektedlr. 1978 mail 
yıh Içinde özeUikle ,elir ve servet vergi
leri üzerinde yenı düzenlemelerin yapı
I.eaıı MC'nin 1978 yılı bülçee raporun
da yer almaktıdıı. Kamu gelirlerinin tek 
uynalı olan verıt ıelir'lerinden gelir ver· 
gisi &Isteminde yapılacalı söylenen dü' 
zenlemelerin yapdmlSl olanaksız cözük
mektedir. Emekçilerin satından kayna
tını bulan ıeUr .. rıtslnln yapısında 
detlşlklil< yapmak demek, 'leUr verıtSı· 
nin hastlatuu düşürmekle e, anlama eel· 
mektedir. 1978 y�ı bütçe; ile yap�abi· 
lecet tek verıi düzenlemesi ekonomiyi 
dualtma yönünde dolaylı verıileri art· 
tırmak olacaktır. Bu da emekçilerin sar
tmdaki vergi gelirlerinin mallar üzerin
den alınan vergilerin arl:tınlması ile art· 
tırılmasından başka bir işe yaramaya· 
caklır. 

DEMIREL IçiN ÇıKAR YOL YOK 

1978 yılı dökümanlarında yer alan 
1977 ydına ilişkin delerlendirmeler MC 

iktidarının '" birlikte Türk kapitalizmi· 
nin inasının somut belgeleri nitelilinde. 
1978 y�ı programında 4. Beş Yıllık Plan 
stratejisinde ve 1978 yılı Bütçesinin ge
rekçesinde yer alan veriler geçmlşin ina· 

Vedat 
Baranoğlu : 
TIP'e 

Veri lecek 

Her Oy, 

smı açıkça belgeUyor. E n  çok suçlanan 
da sanayi yapısı . Kım Oluşturmuş Ise bu 
yapıyı Türk ekonomisinin dışa balım· 
hhlını o kişiler sallamış. Bu konuda ne 
yerli bUyük sermaye sorumlu, ne de 
sermayenin iktidarları. 

Söz konusu dökümanlarda 1978 yılı. 
na ilişkin tahminler Ise daha iyimser de. 
Iii. 1978 yılı ıçınde Türk halkına, daha 
açıkçası çalışanlara sıkıntı, ve takirlik" 
vaad edilmektedir. Sıkınl, ve takirllk ya
ratılmasının sonuçlarının neyl hedenedi
II ise bu dökiimanlard2 yer almamakta· 
da. "Toparlanma, Derlenme" nın altın
da kimin çakarlannın yatt.,ı Ise bilin
mektedir. 

15 yıllık planlı dönemin son YLhnın 
resml dökümanlan ltiraflar" ikayetler ve 
suçlamalar ile doludur. Suçlayanlar bu 
yapıyı kuranlardır. Suçlananlar da bu 
yapıyı kuranlardır. 15 y�lık planlı dö
nem içinde Demirel siyasetinin, ekono· 
mi-politikası yapıyı kurmuş geliştirmiş 
ve bugünkü durumuna getirmiştir. 15 
yıllık dönemin son yılında ortaya çıkan 
gelışmeler ise bu ekonomi·politlkanın if-
1asını belgelemektedir. 1978 yılı başlar
ken, 4. Beş YılIlk Plan ile birlikte yeni 
bir strateji ve perspektif ortaya konmak· 
tadır. Demirel ekonomi-politiRinin içini 
tam anlamı ile boşaittıRı bu kavramların 
kullanılması ile görünüşü kurtarması �se 
artık imkansızdır. 

Fasizme i Eskişehir Belediye Başkan adayı Baranoilu 

Sıkı lmıs Bir Yumruktur i 

1948 y�ında Eskışehırde do�· 
du. Ilk ve orta ölrenlmin Eskişehirde 
yaptıktan sonra tstanbul Hukuk Fakül. 
tesinden 1970 yılında mezun oldu. As· 
kerlilini bitirdikten sonra Eskişehirde 
avukatlıla başladı. 

12 Mart 1971 öncesinde Türkıye Işçi 
Partisi üyesi olan Vedat BaranoRlu 1 Ma· 
YLS 1975 yılında yeniden kurulan Türki· 
ye Işçi Partisi E.klşehlr lı örgütüne ku· 
rucu üye olarak katıldı ve ii örgütünün 
kuruluşundan bu yana tl Başkanı olarak 
eörev yapmaktadır. 

TIp 1. Büyük Kongresinde Merkez 
Yönetim Kurulu üyeHllne getirilmlştir. 

"Esidşehir Işçi ve emekçilerin git
tikçe yoluntaştlRı bır kent halini almak. 
tadır. OIXemJzdekl eşltslz geUşme ve si· 
nınarın varlılı tabıı ki aynen kent yapı· 
sına da yansımaktadır. Yarlı artık kent. 
ler kapitaU.st. kent özellilindedir. Bunun 
sonucu bır yandan hakim sınınarın bü· 
tün nJmetlerden (aydalandılı mahalleler, 
bir yandan da yolu, suyu, okulu, elektri· 
ii olmayan işçi ve emeltçilerin olurdu
lu gecekondu mahalleleri oluşmaktadır. 
Senelerdir üJkemJzde Belediyecilik anla. 
yışı şehrin nimetlerini hakJm s.ını(]ara 

sunmak olmuştur. Işçi ve emekçi sı· 
mnara ise göstermeIlk Işler götürülmüş
tür. Belediye başkanları ve belediye 
meclisleri bu anlayış ıçınde oluşmuş ve 

çalışmıştır. 
1973 yılında ilimizde de CHP'li Bele· 

diye Başkanı seçilmesine raRmen yine 
yapılan işler göstermelik kalmıştır. Yine 
kaçak katlar inşa edilmiş, şehrin merkez 
yerlerine kanalızasyon yapılmış, yine 
emekçilerin mahalleleri çamur ve yolsuz 
bırakılmıştır. CHP'lı Belediye Başkanı
nın anlayışı}arafsız görünüm Içinde ha· 
kim smınarın yararına olan bir anlayış" 
olmuştur. 

tşçi ve emekçi sınıfların partisi olan 
Türkıye Işçi Partisi geçmiş dönemde bu 
dolrultuda görevleri yerine getirmiştir. 
Yine belediyelerin ve yerel yönetimlerin 
demokratikleşmesi ve lşçl-emekçi sınır· 
ların yararına işler yapılması, bu sınıfla· 
rm aleyhine yapılan Işlerin duyurulması 
görevleri Sosyalist kişilerin yerel yöne
timlerde görev aımalarıyla mUmkUndUr. 

Işçiler, emekçiler Bilimsel Sosyalist 
bir parti olan Türkıye Işçi Partisine oy· 
larını vermelidirler. II AraJlk seçimle· 
rinde TlP'e verilen her oy Emperyaliz
me, Faşizme, kararsızlıla, sahte umutla· 
ra karşı sıkıimış bir yumruklur." 

YEREL 
SECi M LER VE 

i 

M EM U RLAR 
Ertıan TEZGöR 

TOM-DER Genel Başkanı 

Yerel seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Siyasi kuruluşlar, siyasi hakları 
yok denecek kadar kısıt:ı 1 milyon 145 bin memurdan oy istiyorlar. Memur· 
lar siyasi haklardan yoksundur. Çünkü, Anayasa'nın, siyasi partiler "demokra
tik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlanda" hükmüne karşın gene Anayasa'nın 
bir başka maddesi memurların siyasi partil�e üye olabilmesini yasaklamakta
dır. 

Siyasi partilere üye olma hakkından yoksun memurların, yerel seçimler. 
de aday olabilmesi seçimlerden üç ay önce görevlerinden istifa etmelerine 
ballanmıştD". Uç ay maaş almadan yaşamını sürdürebileceRine aklı kesen me· 
mur, girdili siyasi partinin ön seçim barajından geçtili ve listenin baş kısımla· 
rında y� alabildiRi takdirde seçilebilecektir. Ön seçim barajının aşılması ise, 
üç ay önce parti saflarına katılan bir memur için olanaksızda. 

Kaldı ki, tüm bu barajları aşan bir memur seçimi kazandıtı takdirde, il 
genel meclisi üyesi veya belediye meclisi üyesi olarak pekçok belediyede ya 
ücretsiz olarak veya çok düşük bir ücretle görevini yerine getirmek durumun
dadu ki bu bir memur emekçi için bütünüyle olanaksızdır. Bu kısa ve öz veri
lerin IŞllında memurlann seçilme hakları ellerinden aıınmıştır. 

KIMLER SEÇILEBILIR 

Bu sorunun yanıtı en güzel bir biçimde buıjuva partilerinin listeleri ver
mektedir. Bu listeler incelendilinde, esnat ve zanaatkarın alaltk mertebesine 
ulaşm" önde ıelenlerinln üste başlarını tuttutu görülür. Emekçi halkm etme· 
tı ile oynayın bırden r .. ıı rırıno IIIıIp büyük rırm atılar� bırden flzı. mini
büse sahip minibüs al'aları ve benzerleri belediye meclislerine adaydırlar. 

Bunların çıkar balıarı parti balıarının çok üzerindedir. Emekçi halkın 
sırtından rant almak için, belediye meclislerinden emekçi halk yararına karar· 
ları birleşerek çıkartmazlar. Işin özünü yeterince kavramamış halk kitleleri 
ise, partisine oy veriyor düşüncesiyle oylarmı kuUana. Kullandılı oylar geri 
tepmeli bir silah gibidir. Dört yıl boyunca alınterinin önemli bir bölümü bu Id· 
şil�e kaptırıhr. 

Işçinin, köylünün, emeti ile geçinen küçük esnaf ve zanaatkarın yerel 
seçimlerdeki durumu memurlardan çok farklı delildirı Her ne kadar bunlarıo 
siyasi partilerde faaliyet gösterme olanakları varsa da, ön seçim dalavereleri se
çilme olanaklarının olmadılını göstermektedir. Bu yarımm kanıtını gene, 
burjuva partilerinin listelerinde bulmak olan.akhdır. Seçilme şansı yüksek liste 
başlarında işçiye köylüye, a#alık mertebesine ulaşmamlŞ küçük esnat ve zana· 
atkara rastlıyamazsınız. 

Belediye başkan adayları konusu ise ıı Aralık seçimlerine iüşkin olarak 
yapılan ön seçimlerle geniş emekçi Yalınların gözünde daha bir açıktıl_ ka· 
wştu. Görüldü kı, göreli olarak emekçi halk yararına bir iki ileri adım atmak 
isteyen ilerici belediye başkanlarına dahi tahammül yok. Bu kişil� çeşitli ön 
seçim oyunlarıyla elendıler. Ve şimdi, parababalaruun has adamları büyük 
kentlerin belediye başkanlıklarına adaydır ve bunlar emekçi halktan, memur· 
dan oy istemektedir. 

OYLARIMIZA SAHIP ÇIKACAOIZ 

Memurların bugün gündeminde birinci derecede yer alan konu bir aşama 
olarak grevU, toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşma mücadelesidir. Bu 
mücadeleden başarılı ÇlklŞ, memurlara siyasi haklara kavuşma olanaRınl da ve
recektir. Memurlara muUaka grevli sendika hakkı tanıyacak siyasi kuruluşlar. 
dan' yana lavır almak, memurlar için kaçınılmaz bir görevdir. 

Memurları siyasi haklardan yoksun bırakan ve bD"umaya devam ederek 
tüm seçimlerde memurları oy deposu olarak gören anlayışlara karşı mücadele 
bir zorunluluktur. Bu seçimler, memurların haklı tepkilerini gösterebilmele-
rinde bir araç olarak kullanılmahdu. 

Yerel seçimler dolrudan dolruya iktidar deRiştirmeye yönelik delildir. 
Bu seçimler bazı çevrelerde bir referandum olarak gösterilmeye çalışılmakta. 
dır. Eler yerel seçimlerin bir referandum niteli�i gerçekten varsa, bu en geniş 
anlamıyla saR ile 501 arasında bır referandumdur. Seçim sonrasında yapılacak 
bir delcrlendlrmede salın loplam oylarıyla solun toplam oyları bir delerlen· 
dirmeye tabi tutulacaktır. 

Bu çerçeve Içinde memurların tepkisini gösterebilmesi için, gerçekten 
demokrat her memura önemlı bır görev düşmektedir. Memurlan mutlaka 
grevli sendika hakkı tanıyacak, listelerinde parababalarının has adamlarmı ta
şımayan siyasi kuruluşlardan yana tavır almak, ilerici demokrat memurlar için 
bır borçtur. 

YORUYOŞ · 6 ARAI.JI\ Uıii 
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YEREL YÖNETiMLER . . . . . 

DEMOKRA TiKLIŞTi 
MÜCADELESiNDE G · 

* KANI OCAK, KAlUALMFRKEZ BElIDIYEMElllSI ADAYı 

"Bir tek TIP'linin dahi yerel yönetimlerde yer alması, oynanan oyunları dönen do
Iap1arı halka anlatabilme olanağı sağlayacaktır." 

1947 Yılında Samsun'un A1açam ilçesinde dol· 
dum. Lise mezunuyum. 1975 Yılında-yeniden kuru
lan Türkiye İşçi Partisi'nde Kartal ilçesi kurucu üyesi 
olarak görev aldım. Şu anda bir devlet fabrikasında iş
çi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda TİP Karta! ilçe 
başkanıyım. 

ülkemizde sömürü ve baskısım sürdüren sermaye 
sınıfı, bu baskı ve sömürüyü daha da katmerleştirmek 
için yerel yönetimleri bugüne dek kullanmıştır. Mil
yarlarıoa milyonlar katrnak için yerel yönetimlere ha
kim olmuştur. Sömürüsünü pekiştirmiştir. 

Burjuvazinin hizmetindeki yerel yönetimJer, yol. 
su, elektrik, kanalizasyon gibi hizmetleri hep zengin 
semtlerine götürmüştür. Yoksul semtlere yapılanlar ise 
oy avcılıRı için yapılan göz boyama işleridir. OJkemi
zin ekonomik ve siyasal yaşamında belirleyici güç 
olan işçiler ve diiter emekçiler yoitun olarak şehirler
de bulunmaktadır. İşçi ve emekçilerin yaşam koşulla
nnı sürekli olarak asgari düzeyde tutan burjuvan bu 
yolla karlarını daha da artırmaktadır. Arsa spekülas
yonu, gıda maddeleri fiyatlarının durmadan yükselme
si, kiralardaki yükselişler ve benzerleri hep bunun ör
nekleridir. 

Kartal ilçesi belediye meclisi üyeleri arasında da 

* HrnEYIN öZCAN, ALTINDA{; BEI.B>IYE MECIlSI ADAYı 

"TIP çıkar çevrelerinin yerel yönetimdeki etkinliğini kırmak için çalışacaktır. Yerel 
yönetimlerde işçi ve emekçilerden yanaçalışmak ancak onların partisinin desteği ile 
rrairnkündür" 

1941 Yılında Zonguldak'ta doldum. ılkokulu Kozlu, ortaokulu Zongu.J.dak'ta bitirdikten $Onra 
Bolu yatıh öitretmen okulunda okudum. 1959-69 arasında on yıl Urfa, Zonguldak ve Adapazarı'nda köy 
ilkokulu öRtetmenliIi yaptım. 1969'da aynldım. İki yıl inşaat işçilili yaptım. Bu arada dışarıdan liieyi 
bitirerek ünivetmteye girdim. 1977 Yılında Ankara Oniversitesi 2lıaat Fakültesini bitirdim. Kuruluşun
dan 1977 Haziran ayına kadar Altındaa ilçe başkanlıRı yaptım. 

ÇoRunluitunu işçi ve emekçilerin oluşturouA'u AltınclaR ilçesinin nüfusu kırsal kesimden göçlerle 
devamlı artmakta, kentin ortasından başlayan gecekondu mahalleleri çevre köylere kadar uzanmaktadır. 
Bu sajJ:lıksız gelişim, günlük .yaşamda ortaya bir çok ıorun çıkarmaktadır. Buıjuvazi, işçi ve emekçileri 
bu koşullarda yaşamaya razı etmek istemektedir. Oretim alanında sömürülen işçi ve emekçiler, bir de 
günlük yaşamlarının diRer bölümünde sömüriilmektedirler. 

AltındaR'da ulaşım, dolmuşçuların kontrolündedir. tki araçla işine gidebilen emekçiler, zaman za
man taksi ücreti de ödemek zorunda kalalar. Yeni kurulan mahalleler halkı, en yakın durala kadar kilo
metrelerce yürümek, çamurlara batmak zorundadır. 

Su, yeni kurulan mahallelerde bol kazanç getiren bir maldrr. Su şebekesi olan mahallelerde de, su, 
inşaat mevsimlerinde müteahhitlere tahsis edilir. 

Enerji kısmtııı genellikle emekçi mahallelerinde uygulanır. Hemen hemen evlerin tümünde gaz lam
baları bulunmaktadır. 

Saitlık koşulları, gerek mahallelerde, gerekse işyerlerinde son derece kötüdür. Su ve kanalizasyon şe
bekelerindeki arızalar zamarunda giderilmez. Küçük işyerlerinin yaygın olduRu Siteler gibi yerlerde din
lenme alanları düzenlenmemiştir. Kolayca yararlarulacak spor tesisleri, sanat ve kültür faaliyetleri için 

�lJ1nmış olanaklar yoktur. 
AltındaR'da, tek araç ile ucuz olarak işyerlerine 

gidilebilmelidir. Alt yapı hizmetleri, saRIık hizmetleri 
ytırine getirilmelidir. Spor ve sanat çalışmaları için iş
çi ve emekçilerin yarulanacaRı olanaklar hazırl anma
bdır. 

·ışçi ve emekçiler örgütlenerek, ,üçlerini birleş
tirerek günlük YIl4am1arındaki sorunlarının çıkar çev
relerinin sömürüsüne malzeme olma durumuna ıon 
vermilidirler. Yerel seçimlerde, yerel yönetimJere 81-
rutıarının bilincine sahip işçi ve emekçiler seçilmeli, 
bu yönetimlerdeki yspıyı demokratikleştirmelidirler. 
Bunun için, yerel yönetimlere seçilecek işçi ve emek
çiler kendi sınıtıarı tarafından örgütlü olarak destek
lenmelidir. Yerel yönetimlerde işçi ve emekçilerden 
yana çalışmak, ancak onların partisinin desteRi ile 
mümkündür. İşçi &ınıfımızın bilimsel sosyalist partisi 
TİP bu seçimlerde yerel yönetimlerde aR ırhl ını duyu
racak, çıkar çevrelerinin günlük yaşamındaki etkinli
Rini kırmak için çalışacaktır. 

komisyoneuluk ve arsa ıpeküluyonu yaparak mlyoıı
lar vuran Jdşiler vardır. Belediye başkaru bu VUJfUllCU
lara göz yummaktadır. CHP'li yönetimler. diRer bir
çok yönetimde olduRu gibi Kartaı'da da işçi ve emek
çilere hiç bil' hizmet 'unamaDlllJtır, sunamaz da. Bir
şeyler yapmak isteyenler de en başta kendi partileri 
tarafından engellenımşm. 

CHP listelerinde de işçilerin ve emekçilerin ,. 
alması bizleri a1datmamalıdu. ışçi olmaktan da önem
li olan if{çi 're emekçilerden yana tavır almaktır. Ya.ııi, 
sosyalist olmaktır. 

Belediye yönetimlerini bwjuvazinin rahatça at 
oynattlRı alanlar olmaktan çıkarmalıyız. BelediyeJ. 
aracılıRı ile sorunlara kesin çözümler getirilmese bile 
bugünden yapılacak pekçok iş vardır yine de. Emek
çilerin oturdulu semtlere hizmet götürülmesi, toplu 
taşımacılıRın geliştirilmesi. gıda maddelerinin denet
lenmesi, toplu konut yapılW, az kullananlara 8U ve 
elektri�n bedava verilmesi yapılabilecek işler ar&aO
d.da. Bütün bunlar için ise, belediye meclislerinde ve 
diler yerel yönetim kademelerinde işçi ve emekçile
rin sınıf bilincine sahip seslerinin duyulın .. ı .erekir. 

Bir tek TİP'linin dahi bu yönetimlerde yer alma· 
sı, en azından oynanan oyunları, dönen dolaplan bal
ka anlatabilme oIanatı sallayacıktır. 

ÜTLÜ HALI' YE ilM 

1936 yıll1}da Siuerek ilçesinde doAdum. Ailem 
balcılıkla geçiniyordu. 12 yaşında babamı kaybet
tim. Ai/emi geçindirebi/mek için daha o ya,larda 
ifÇilile başladım. Bu orada taş yontnuıcllJlı. infO
at işçiiili, çiftliklerde tarım işçilili yaptım. Karo
yollarında çalışhm. Kendi kendime okuma yazrr,a 
öArendim. Dışarıdan bu çaba ile ilkokul diplo""", 
aldım. Halen Siuerek 'le bakkallık yapmaktayım. 

1965 yılında Siuerek 'te Türkiye Işçi Partiıi 'n
de kurucu üye olarak göreu aldım. Ilk defa ilçcd� 
toprak mitingini geroekleştirdik. 1968 yılında Si
uerek 'te Türkiye Işçi Partisi'nden belediye meclW
ne seçildim. 1969 genel seçimlerinde Urfa 'don 7'ür
kiye Işçi Partisi milletuekili adayı olarak seçimlere 
kaı,ldım. Bu seçimlerde Siuerek ilçesinde geçerli 
oy ların yüzde 55�'ni aldım. Türkiye Işçi Partisi'nin 
düzenledi'" "Faşizme Hayır" kampanyasında bil
diri dalıtmaktan tutuklandım. Diyarbakır ue Siirt 
illeri sıkıyönetim mahkemesinde yargılandım. Ha· 
len Türkiye Işçi Partisi Siuerek Ilçe örgütii denet· 
çis; olarak görevimi yürütmekteyim. 
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iLMESi "Bugün yerel yöneti�de, yann parlamentoda, öbür gün sosya
list devletin yönetiminde yapabileceklerimizin güvencesi, parti
mizin özgeçmişidir" 

REv aA,INA 

ASIL 5 1. Sdma Oz,örıem, Ev Kadını 
52. AlatUn Ke.ldn, TelUul l,çili 

1. Mehmet Deıdrd, Sendıkacı 55. I.mail Hacıoilu, Montajcı 
2. 1.1. Aydemir, Kaportacı 54. Hakkı A,ık, Kaynakçı 
5. Nec:at Çömlekçi, Kayaa.kçı 55� ldri. Çeven, Şoför 
4. Necmettin Omac;:aoilu, Sendıkacı 56. Muıtara Yılmaz, Montajc;:ı 
5. Hü.eyin Ba,tar, Modelei 57. Y .  llyaettin Tu" .. t, Yajhboyacı 
6. Mallir Varol, Tornacı 58. Cengiz Çınar, Dokumac;:ı 
7.  Adem Yarıc;:ı. Mont/h 59. itahmi Eren, Kaportacı 
8. Cc�. Ouan, Emekli öAretmen 40. Nuri Güngör. Labount 
9. Celalettin Kaymaruı Metaıl,çill 41. Süleyman Blktik, Oto Boyacııı 

10. AydID EKn, Makina Bakımc;:uı 42. NaCı lçtia, Oto Bakuoc;:11! 
l L. Mümia Ozkabvecl, TornKI 45. Muharrem Bulduk, Metaı l, çi.i 
1 2. Mebmet Ali Şeker, Mak. Operatöri 44. Mebmet Sayıldı, Tornacı 
15. Mu..ıttin Korucu, Montör 45. Ekrem Kutlu, Toruac;:ı 
14. OrhaD AkyıklttllD, Teıviyed 
1 5. Mehmet Ali An, Dokumacı 
16. Atma VauDcuar, Kahved 
1 7. Siileyman öa, Metaı l,çiti 
IS. Murtua öaay, E.naf 
19. Yak'up Yııchrım, A,çı  
20. Yavuz Tilbe, D-okum aCl 
21. Munara Du raH, Mdaı l,çi.i 
22. Salih Şentürk, Toroacı 
25. Şerif Tarar, ŞorlSı-
24. Ömer DoAan, Kaportacı 
25. Nuriye Ural, Ev Kadını 
26. Talat Aydıo, Metaı l,çbi 
27. b.au HUlal, Bıçakçı 
28. Kuım Emir, Oto Boyac;:11l 
29. Mehmet Biyen, Tornacı 
50. Emin Ege, Kaplamac;:ı 

Y E D E K  

1 .  Şina.i Şahin, Elek.trikçi 
2. Mu.tafa Sevimli, Montör 
5. Yatar özkan, Kaportac;:ı 
4. Kadriye Sever, Ev Kadını 
5. Habip Körojlu, Neıal l, çi.i 
6. Yabya Eri" Tek.tiı l,çiti 
7. Halil i. Kocabıyık, Kaynakçı 
8. Orhao özbay, Mo ntajc;:ı 
9. Mehmet Eımer, Me,aı l, çhi 

10. Abmet Mahmutotlu, Torn.c;:ı 
1 ı. Ramazan Co,tun, Meıal l, çi.i 
12. Sabri Oündüz, Pre.çi 
15 .  Mu.tafa Alkan, Tomacı 

* IBRAHIMBABAOOLU, � BEUDlYEBAŞKAN ADAYı 

ı 4. Mehmet Saka, Eınar 
15. Ahmet Buruk, Tuviycd 
16. Ahmet Yardımcı, Mc:taı l,çiti 
ı 7. Muharrem Alp, Mc:taı l,çi.i 
ı 8. Yılma& Parmak.ız, Tabdacı 
19. Haıan Ya,ar, Metal I,çili 
20. Yu.uf Kahraman, şorör 
21. lhnn DclirmenCı, Dolramacı 
22. Hldır Qitit, E.nar 
23. Atıf O'uymaz, Frncd 
24. Fahrettin B_It_h. Metal ı,çhi 
25. Haıd Durak, Tcıviyccl 
26. Me.ut Çakırlar, ş orör 
27. Selim Pulleyer, Montajeı 
28. Halan Çöm ezler, Toro_cı 
29. Cafer U.lu, Dokum acı 
30. Necdet Selçuk, Kaynakç. 
Sı. 'iavu% DLker. Dokumacı 
32. Fuat S,rıbya, Eınar 
55. Abdullah Fındıkdıh, Tcni 
54. Ay ten Onay, Ev Kadını 
35. Scbabatlin Güleç, Tornu. 
36. Ay ten Okumu,. Teknii t,çi.i 
37. Ahmet Beyhan, Tarım IHitl 
SS. Erdojan O rhunbilge, MeL Itçi.i 
39. Faik Kozan, Elektrikçi 
40. Mehmet Mete, Şorör 
41. Erol Telik, Kaynak.çı 
42. ırfan Gür, Metal I,çisi 
.S. Nuri Kuru, Tarım I,çhi 
44. Carer Argın, Elektrikçi 
45. Salim Atalay, Metal I,çi.i 

"Siverek'li emekçiler zulüm ve baskılar. karŞı direnecek gücü yaratmak, çıkar çev
relerinin gücünü kırmak için oy1ann1 TIP'e vereceklerdir." 

Onümiizde berediye uçimleri 001'. Ilçemizde 
belediye "çimlerine Tiirldye ı,ei Partili üye,; ol· 
ma onuru ile baıkan adayı olarak katılıyorum. 

Ilçemiz nü(u.a yolun',,'u bakımından yörem;· 
zin en kalabalık' merkezlerinden bim;. Niifwun bü
yük çolunlulunu infoot işçisi, tarım işçisi, mev
,imlik işçi, ayaflkabı tamire;'; gibi htıyatını kıt ka
rnuıt ıürdÜ1'me mücadelu; içinde olon emekçiler ue 
iş.izler te,kil etmektedir. Diger yanda iıe bir QIlUÇ 
topralı 01011 ue .ermeyeclar. 

Siuerek 'te "UfUlun büyük çolunl"'u"u te,kil 
eden işçi ve emekçi kelimlerin )'ıAmla $Orunları 
oor. Alabildi'ine artan hayat pahalı'ıI', yokıulluJı, 
if.izlm bize hayatı nhir etmektedir .. Yakacak, 
eu bark, ,u, yol, elektrik. laA'ık ,ibi layılmayacak 
ölçüde ,oTımlanma oor. Bu aorunumn çözümünde 
belediyelere büyük görev dÜfmektedir. Merllui ILC· 
tidar ve "rmaye partilerinin her türlü engellemele· 
rine ralmen, belediyeler bu .orunları giderebilirler. 

Ne oor ki, bugüne kadar gelip geçen belediye
lerin ba,kaıı ve mecluleri ya CHP'li ya da APıi ol· 
dular. Yukarıda belirttilimiz ıorunların çözümün
de bu partiler lıir adım atmı, deRiller. Onlar da 
halluı hizmet götüreceklerini .öylÜYorlar. Onların 
hizmet dedikleri, belediyeleri ue beled/yecilili belli 
bir çeureye. vurgunculora bir çıkar aracı yapmak 
hizmetidir. Ayrıca belediye .iyasi partiler için bir 
htilmar aracı olmu,tur. Bu anlayışla belediyelerin 
kıt olan ve emekçi halkımızın .ırtından IGI'amın 
Imkanları gerçelcten emekçilere delil belli bir çeıı
reye peşkeş çekilmi,tir. Bunlar, gördük, göriiyo· 

Bugüne kadar hep bu politika yürütülmiiştür. 
Yine ıermaye partileri tle "rmayedarlar belediye· 

cilili kendi ",uflarına taban bulma ve ittifak lal
lama aracı olarak kullanmaktadırlar. Emekçi hal
kın bilinçlenme.i, belediyelerden hizmet talep et· 
me.i karşısında "halkçı belediye, belediyeleri hal
kın malı kılacallZ" şeklindeki parlak .özler de ayrı 
bir kandırma aracıdır. Bunu basında izliyoruz. Bü
yük kentlerin CHP'l; belediye başkanları bu slogan· 
ların içerili dolrultusunda bir kaç adım attıkları 
için önseçimlerde mükafatlarını aldılar, listelere 
giremediler, seçılemediler. Çünkü CHP'de belediye
cilik alanındaki açılımlara karşıdır. Onların da be
lediyecllik anlayı,ı, yukarıda söyledi'im gibi bele
diyeyi çıkar aracı yapma anlayışıdır. 

Bunun içindir ki, gerçek belediyecllik ancak 
ue ancolc yerel yönetimlle işçi, emekçileri'; .Öz la' 
hibi olmcuıyla gerçekleşecektir. Işçi ue emekçiler 
yerel yönttimde oldukları zaman belediyecllik, bir 
vU'1lun, bir çıkar, .iyasi pariiler için bir i.tumar 
aracı olmaktan çıkacoklardır. Eti .orunu. ıııılık LO
runu, elektrik. kanalizasyon, yakacak. çeure temiz
Iili .orunlarının çözümü ancak iıci lle emekçilerin 
yönetimi ile mümkündür. 

Yine belediyecllik, belediyelerin demokratik
le,me.i, ,erçektel1 l,ç; ue emekçilen·n yönetimi ile 
mümkündür. Genelde ülkenin demokratikle,me.; 
Ile yerel yönetımıerin demokratikleşmesi mikade· 
lell bir bütiinU oluştururlar. Birbirlerine balııdırlar. 
Bu nedenle de belediye seçimleri Wkenin demokra' 
tikle,m .. i açısından da önemli bir mücadele alanı· 
dır. 

Ezilen geni, yılınıardan tle emekçilerden olu· 
şan halkımızın bilincine inanıyorum. Siuerek 'li 
emekçiler toprak alalarının gücünü kırmak, zulüm 
lle ba.kılarına kar,ı direnecek gücü yaratmak için, 
oylarını Türkiye Işçi Partis;'ne kUllanacaklardır. 

YOROYOŞ bana iki ıoru yöneltti. Birincisi öz
.eçmişim, ikincisi yerel yönetimlere eeçilecek TIP'U
lerin yapabilecekleri işler konusunda dÜ!lüDd.ükleıim. 

Ben bu iki ıoruyu birleştirerek cevap vaecelim. 
Çünkü gerek benim, gerekse Partimizin yerel yönetim 
organlarına gösterilen tüm adaylannın, özgeçmişleri 
yani hayat hikayeleri ile yerel organlarda yapabilece 
Rimiz görevler arasında koparılmaz bir baR var. 

Hayat hikayesi, insanın hangi. sınıftan gektiRini 
ve bugün h&ngi sınıftan olduRunu göaterir. 

Benim babam, dedem ve dedemin babuı devlet 
dairelerinin çeşitli alt kademelerinde dar ıelirli küçük 
memurl1;lklaıda bulunmuşlar. Annem, annemin babası 
ve dedemin babası da öyle. Babam ve annem Ziraat 
Bankasında memurlarken tanışıp evlenmişla- ve ben 
dünyaya gelmişim. Babam çok zor koşullar &ıtında 
yürüttüRü memuriyetinden emekli oluşundan kIA türe 
!tOma öldü. Annem ise maluJen emekli oldulu Ziraat 
Bankasından sonra babamın ölümü ve allernizin geçim 
sorumluJuRu ile tekrar bankaya girdi. Yaşı a.u.mı,. 
yaklaştı ve halen kendisine gittikçe zor gelen koşuııar 
altında dar gelirli bir büro işçisi olarak çalışmaktadar. 

Ben de liseyi bitirdikten sonra iş hayatıma Ziraat 
B&nkaaında başladım. AskerliRimi er olarak yaptım. 
Askerden dönüşümde Chrysler Cabrikasında, daha ıon
raları da Ankara'da çeşitli büro işlerinde çalıştım. 
DISK'e balh Maden-lş Sendika.ının Ankara Bölge Or
ganizatör!ülünü yaptım. 12 Mart döneminde Yenigün 
Gazetesi, Toplum ve 7 Gün Dergilerinde işçi sayealan 
hazarlayarak bir süre ıazetecilik yaptım. 

1974 yıhrun Mart ayından bu yana ise YSE Maki
na lkmal Grup Müdürl\il'ünde daktiloluk yapmakt.
yım. 

Aileminn taşınarnaz hiç bir malı ve araıili yok. 
Hiç bir zaman sermaye sahibi olmadım. Kıaaca beD de 
annem de, babam da, dedelerim de emekçiük yaparak 
yaşamışız. Şu anda da &ilemizin klşbatmakten kork
tulu hiç bir şeyimiz yok. 

1969 yılında TIP üyesi oldum. O günden beri &lDl
fımm ve Partimin dünya gÖl'ÜfÜ olan loayWmi h. 
durumda aawndum. 

Bu günlerde çevremde herkes bana YOROYOŞ' 
ün .arduRu lOruyu soruyor. Yani ya-el yönetimlerde 
ne yapabileceRimizi. 

Ancak şimdiye kadar burjuva partilerinden diUeri 
yanmış oldukları için bu &Oruyu birçok başka biçim
lerde ıoruyorlar: "Siz de sıeçiliraeniz diRerleri gibi bi:ı.i 
unutmaz mılınız?", "Sanlô ıiz orada kendi şahri çıka
rınızı düşünmez misiniz?" gibi. 

Bana bu gibi soruları herhangi bir art niyet ta,ı
madan &oran dürüst emekçi arkadaşlara şu cevabı veri
yorum: "Bugün yerel yönetimlerde, yarın parlamento
da, öbür gün kuracalımız aoıyaliat devletin yöneti
minde yapabileceklerimizin kanıtı tek tek biz Türkiye 
ışçi Partililerin, bir bütün olarak ile Partimi:ı.io hayat 
hikayesidir, özgeçmişidir. Buaün yerel yönetimlerde, 
yarın parlamentoda, öbür .. ün so'Yaliat devletimizin 
yönetiminde yapabileceklerimizin güven�&i ise Parti· 
line sahip çıkan ve onu yükselten I.lnıfımız olacaktar. 
Yani len olacwm." 

Neler yapacalız? 
Tüm .ömürünün yurdumuzda ye dünyamızd. or

tadan kalkmaaına kadar bugün yerel yönetim1erde, ya
rın parlamentoda, öbür gün sosyalist devlet yöneti
minde bilimsel soıyalizmin gerektirdiRi ve .ınıfımızla 
birIİkte elimizden ne geliYOrla onu. 

Bilimsel sosyalizm neler yapmamlZı ıerektiriyor? 
Bu sorunun cevabı en derli ve toplu olarak Parti 

programımızela ve yayınlarımızda yer almaktadar. An
cak şunu belirteyim ki bugün için Belediye Mecli.le
rine, II Genel Mecli&1erine Parti mizden Kireceklerin .. · 
yııı az bile olacak olsa, hiç bir şey yapamazsak, çıkar
cıların ve sömürücülerin işç.i ve emekçiler zararına 
döndürelükleri dolaptarı bancır banıar halkımıza duyu
rur, burjuva partilerinin dümenlerini bozar, tekerleri
ne çomak sokarız. 



TIP AD� YLARI-: YEREL YöNETiMLER 

KAPALI AV ALANLARI OLMAKTAli 
Demtaş Ceyhun 

bla! Belediye Başkan Adayı 
1'34 Yılın,," Ad.".'do doğdu_ Iık .e 

or136lreniminl Adona',," tamamladık
tan "'"" 1953 yılındo Imnbul Devlet 
GüZel SaNtlar Akademisinde mimarlık 
böiümüne girdi. 1959 yılın,," yüksek mi
mar oldu. üniversitevi Adana Belediye
sinin bursuyla olwduA:u için mezuniyet
ten sonra Adana Belediyesinde mecburi 
hiunet yaptı. Askerlik görevinden S01Y3 

1965 yılında Istanbul Bayındırlık Mü
dürlüğünde görev aldı. 1967 Yılında Is
tanbul Mimarlar Odası Şube Sekreterli· 
ğine seçildi. 1971 Yılına kadar Mimarlar 

OdiilSmın çeşitli kademelerinde çalıştı. 
1971 Yılındon """" mimarlık mesletini 
bı�ı. Halen yauı1lkb geçiniyor. Bu
güne kadar on kitabı yaymLırvnış ye bu 
ki .. plill'IYI' 1970 yılındo TRT Roman 
ödüliOıU, 1973 yılın,," Sait Faik Hikaye 
Ödülünü ve 1975 yılın,," "" Türk Dil Ku
rumu Hikaye Ödülünü kaunmıştır. Mi· 
marlık Dergisi ve Teknik Güç Dergisi ya
zı işleri müdürlüğU ile 1976 yılında bir 
süre Politika Gazetesi genel yayın rrij. 
dürlüjU görevlerinele bulunmuştur. Ha
len Vatan Gazetesi köşe yazarı ve Türki· 
ye YazMIM Sendikası Genel Sekreteri
dir. Evli ve iki çocuk sahibidir. 

DEMIRTAŞ CEYHUN: GERÇEKLERI GENIŞ KITLELERE 
DUYURMALIYIZ 

Burjuvazi, bugüne kadarki uygulama· 
1anyla geniş kitlelerde kentler ve kent 
yönetimi konusunda iki kanının yaygın· 
laşmasına özellikle çalışmıştar. Bun1ar
dan birindsi, kentlerin esasta birer insan 
yıtınakları oldulu, yani kentlerin sade
ce daha çok sayıda insanın bir arada ya. 
ş.tıaı mekanlar okiuRu görüşüdür. İkin
dsi ise, kent yönetiminin, sadece kent
lerdeki alt yapıyı yapan biter teknik ku
ruluş olduRu aldatmacasıdır. 

Böylece, burjuvazi iki çıkar saRla· 
maktadar. Birindm, kent dediRlmiz vakı
ayı aslında kent yapan unsur, kentsel 
ekonomik yapıyı dikkatlerden kaçırmış 
olur. Yani, kentler, daha çok sayıda in
sanın bir arada yaşadılı yerler deAildi, 
sadece. Sanayi üretiminin gerçekleştili 
yerlerdir. Kısacas, kentler, sanayiye ge-

çlşin bır eseıldlr. Işte, yeni bir olgu olan 
sanayileşme içindeki üretim ilişkilerinin 
gözlerden kaçırılmasıdır amaçlanan. Ka
pitalist ülkelerde kentleri temelde var 

eden unsur, işçi smıfıdar. Kentleri büyük 
insan yılınakları şeklinde göstermek, iş
çi sınıfının, kentlerin asıl sahipleri oldu
lu gerçetine varmamaları veya daha 
uzun za.m.anda varmalan içindir. 

İkincisi, kent yönetimlerinln, yani 
belediyelerin, sadece yol yapan, yol ona
ran, mahalleye su getiren, elektrik geti
ren, otobüs işleten, çöp toplayan bir ku
ruluş oldulu Inancının yaygınlaştırılma
sıdır. Böylece, kentlerin asd sahipleri 
olan emekçi ve işçilerln, belediyeleri de 
öteki resmi daireler gibi (Bayındırlık MU
dürlülü gibi, Tapu Dairesi gibi, Karayol
ian Teşkilatı gibi vb.) bır teknık daire 

MSP-MHP Seçmenlen° 
Oylannın Değenoni Biliyor 

Tablo: Siyasal Aritmetilin ötrettikleıl 

Partıler Aldıkları Oy Sayısı Milletveldli Sayısı MV Başına Oy 

CIIP 6 117 280 213 28 719 
AP 5 457 649 189 28 876 
MSP 1 271 620 24 52 984 
MIIP 942 606 16 59 037 
DP 273 426 1 273 426 
CGP 274 059 3 91 353 

Bu tabk»nun dikkatle okunması gerekiyor. Bu tabk»nun özellikle de
mokrat ve ileridler taralmdan dikkatle incelenmesi gerek.lyor. DP ve OOP, 
"arizi" bit duruma sahip. Bu yüzden üzerl8'inde ayrıca durmayı gerek yok. 
Fakat CHP ve AP'nin miUetvek.iııerinin oy alırhlı ile yine sermaye partileri 
olan MSP ve MHP'nin oy alB'hklannın karşılaştırılması önemli sonuçlar verl· 
yor: Sermaye düzeninden rahatlilzlıklarını yine sermaye partilerine oy vererek 
gösteren bu seçmenler, oylarınm deRerini, çok Iyi bitiyorlar. CHP ve AP, 28'er 
bin oyla milletveklU çıkanrken, bu partilerin her biri 50 blnin üzerinde oyla 
bir mlUetvekili çıkarıyorlar. 28 binin üzerindeki oyları " boşa gitti" sayan bir 
MSP'U ya da MHP'lı seçmen veya bir politikacı veya yazar bulmak mümkün 
detil. 

OY PARA SAYıLMAMALI 

Oyun deterini Iyi bilmek ve bilincine ulaşmak gerek. Oy ile para arasın· 
da önemli bir fark var: Oy, herşeyden önce, bit talepler dlıjsinin ve bir tepki· 
nın aracıdır. Oy, herşeyden önce, bu bill nd gösterır. Verilen oyun, kaç millet· 
vekili, kaç belediye başkanı, kaç meclis üyesi çıkaracalı, BOnra gelir. Demok· 
rat ve Ilericilerin önce bunu öRrenmeleri gerekir. Bunu ölrenmedlkten roma, 

başka birşey öR"renilemez. 
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oellemelerine çalışılmaktadır. Bu neden· 
le bwjuva partilerinin adaylannm seçim
den seçime, belediye hizmetlerinin öteki 
parti yöneticilerince hep zengin semtle
rine götürülmüş olduRunu söylemeleri 
temelde büyük bir sakınca taŞımaz. AP'U 
Oıanan Kibar da gecekondu mahalleleri
ne aaralt yol yapar, CIIP'ii ıhsan Alya
nak da. 

Oysa belediyeler sadece bit takun 
teknik hizmetler gören bir kuruluş de
eildir. Yol, su, elektrik, kanalizasyon, 
temlzUk gibi hlzmetleıln yalUnda yük
lenmeleri gereken başka temel işler de 
vardır. ömetln, belediyeler bır yandan 
işçi ve emekçilerin de yaşam koşullarını 
yükseltid bazı altyapı hızmetlerini g� 
türken, öte yandan da kentlerdeki Işsiz.. 
likle, pahalılıkla, kentsel kültüriin oluşu
muyla da ulraşmaiıdırlar. 

Diyelim, bugünkü di.iıende, ülke yö
netimine egemen buıjuvazi asgari ücreti 
merkezi ti.lkilinetlere saptatmaktadır. 
Böylece kırsal üretım lUşkileılnin yürür
lükte olduRu bir mekanla, sanayi üreti
minin egemen oldulu bir kentsel me
kanda asgari ücret aynı tutulmaktadır. 
Ve bir fabrikatör, toplu sözleşme masa· 
sına otururken, bu asgari ücret tayinin-

MEHMET ATAY 
Istanbul Belediye Meclisi 

Eminönü Adayı 

1946 Yılında Fethiye'de doğdum. 1,
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
mezunuyum. OArencilik yıllarında işçi 

den hız alabilmektedir. Böylece pazorlık 
düşük diiıeyden başlarn" olmattodır. 
öme�n, ıstanbul'da bır erin .. pıl kba· 
sı 1500 - 2000 Ura dolaylaruıdıyken, .. 
gan ücret dp. bu burjuva hükümetlerince 
1800 ura (brüt) olarak teablt edilmekte, 
toplu sözleşmelerde porababalaruı.a yeııl 
bir imkan sallanmaktodır. 1800 lira a

pı! ücret, belld Hakk.ı'd.'" bır tarım 
işçisi için yeterli düzeydedir. Ama lata.a
burdaki bir i,çl ıçın komik bır rakam
dır. Sendikalaşm" bir fabdka lşçlııi bel
ki toplu sözleşmelerle bu rakamın üatii
ne çıkma olanılıru bulabilmektedir. La
kin, sendika1aşarna� geniş emekçi yı
lınlar, bu ııııaıı ücret tıyiniyle kolay 
kolay mücadele edememektedir. 

Işte biz "'.yallstl .. , kenti .. ve beledi
yeler hakkındaki bu yaygın kam .. ta
omı1amalaıı çülÜtmekle işe bqlayacallZ. 
Belediyeleıln demokıatlklaşlldlmflli 
mutlaka bu aşamadan geçmek zonmdı
dır. özgür kentler o zaman satıanabile
cektir. Kentlerin adece bırer inan yılı
naklan olmadtlını ve gene belediyelerin 
de sadece birer tek.nik yatK'ırncı deYlet 
daireleri olmadıklarını öncelikle bilmeli
yiz ve bu gerçeti geniş kitleı ... duyur
mahylZ. 

olarak çalışlığ ım iiaç fabrikasınd.D ISK'e 
bajh Petrol Kimya·lş üyesi oldum. Dahil 
sonra sendikanın yönetim kademelerin· 
de görev aldım. Genel Başkanvekilliğine 
seçildim. Aynı ZilfT'liilndil Türkiye Işçi 
Parti� Imnbul lı  Yönetim Kurulu üyesi-
yim. 

• 
Yerel yönetimlerin öneml özeUlkle 

1973 yılından sonra anlaşılmaya başlan
dL Bu bir rasUantl detildlr. İşçi sınıfı ve 
dller emekçi kesimlerin hızla yükselen 
blUnç diiıeyi, büyük kenl beledlyelmn
dekJ geleneksel saa iktidar yapısım kırdı. 
Ancak siyasaı Iktidarın MC tarafından 
oluşturulması yerel yönetimlerle slyIMI 
ıkıldar arasındaki çelişklieıln su yiiıüne 
çıkmasını saatadL "Su yüzUne çıkması" 
diyorum, çünkü bu çelişkiler başlangıç
tan bm vardı. Ancak siyasal Iktidar Ile 
büyük kent belediye yönetimlerinin aynı 
doRrultuda oluşu bu durumu gözlerden 
kaçırıyordu. MC Iktidarının kendisinden 
yana olfIlayan belediyelere uyguladalı 
poUtik ve ekonomık baskı yerel yöne-
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BURJUVIZiNiN 

CIKIRILMILIDIR 
, 

BUGüNE KADAR BURJUVA IKTIDARLARı BELEDIYELERI KULLA· 
NARAK SOMüRü VE BASKıLARINI Gl ZLEME YE ÇAlıŞTıLAR. KAPı· 
TALlzMIN TABIATıNDAN GELEN YOL, KONUT, KANALIZASYON, PA· 
HALILIK, VB. SORUNLARI SADECE BELEDIYELERIN "HALLETMESI 
GEREKEN" SORUNLARMI Ş  GIBI GOSTERDILER. 

thnlerin demokratikleştirilmesi ve özerk
lik kazanması sorununu gündeme soktu. 
Ayrıca yerel yönetimler için verilen m
cade!enin siyasal iktidar mücadelesinden 
ayrı düşünülemeYeceilm gösterdi. ''Top.. 
lumcu Belediyealik" do�ruitusunda ör
nekler verme çabasına giren Belediye 
Başkanlarının ön seçimlerde "başlarına 
gelenler" ise CHP'nin sınıfsal konumunu 
bir kez daha ortaya koydu. Sosyalistle
rin yerel yönetimlerde olmayışiarının 
eksiklili açıkça göriildü. 

atması gibi gösterildi. Basında da sık sık 
konuyu bu tarzda alan karlkatürler yer 
aldı. Bilinçlenen işçi ve emekçiler ve ge· 
lişen sosyalist hareket, asıl gerçeei orta
ya çıkardı. Sosyalistlerin etkin olarak 
buıunmadıklan hiç bir yönetim kademe
sinin işçi ve emekçilerden yana bir giri. 
şimde bulunamayacaeını somutlaştıniL 

Bugün, tıpkı parlamento gibi belediye 
meclisteri de burjuvazinin at oynattllı 
kapalı av sahaları halindedir. Bu durumu 
ortadan kaldıracak olan sosyalistlerin 
orada temsil edilmesidir. Büyük kentle
rin nüfusunun çoeunlueunu oluşturan 
işçi ve emekçilere yönelik hizmetlerin 
götürülmesi, bu kitlelerin zaraına olacak 
gelişmelerin önlenmesi buna baehdır. 

Bugüne kadar buıjuva iktidarları bele
diyeleri kuLlanarak sömürü ve baskılarını 
gizlerneye çalıştllar. Kapitalizmin tabia
tmdan gelen yol, konu�ı' kanalizasyon, 
pahalılık, vb. sorunları sadece belediye
lerin "halletmesi gereken" sorunlarmış 
"bi gösterdiler. Belediyedlik adeta si· 
mitçiyi kova1ayan, domates fiyatlarını 
kontrol eden zabıtanın şehir içinde cirit 

EMIN BABAKUŞ 
Kağıthane Belediye Meclisi Adayı 

1948 Yılında Hendek ilçesinin Kala
yık köyünde doğdum. Ortaokulu Hen-

1 1  Aralık'ta, işçi ve emekçi halk, ter
ciblni Türkiye ışçi Partisi yönünde kul· 
lanarak, bu yolda önemli adımlar ata· 
taktır. 

• 
dek'te bitirdikten soITa Heybeliada'da 
bulunan Deniz Lisesine.girdim. Buradan 
Deniz Harp Okulu'nu bitirerek 1968 yı' 
Iında ast<ğmen oldum. 1969 Yılında 
Gölcük'te bir kursta iken "69 Deniz Su
bayı Bildirisi" adıyla anılan ve basında 
yayınlanan bir bildiri sonunda bazı arka
daşlarla birlikte orduyla ilişkilerimiz ke
sildi. Daha sorva özel sektörde işçi ola
rak çalışmaya başladım. Halen kağıt iş· 
kolunda çalışıyorum. Selüloz-I ş Sendi
kası Istanbul Şube Yönetim Kurulu üye-
sıyım. • 

tşçi sınıfının siyasal örgütü olan Tür· 
kiye Işçi Partisi saflarında Ka�ıthane 
Belediye-Meclisi üyeliei için aday oldum. 

ışçi sanlfının temsilcilerinin yerel yö
netimlerden başlayarak yönetim kade
melerinde söz ve karar sahibi olmalannı 
ve bu ueurda verilecek mücadeleyi Işçi 
sınıfının çıkarları açLSından zorunlu gö· 
ıüyolUm. Genellikle yerel yönetimlerin 
demokratikleştirilmesi yolunda bu se· 
çimlerde tüm sosyalistıere önemli görev· 
ler d�tüeü kanısındayım. 

GöREVsatan 
TIP üyelerine ateş açıldı 

1 1  Aralık 1977 günü yapılacak yerel uç imler nedeniyle E'kişehir'in 
emekçi 11UJhallelerinde GöREV gazetesini mton Türkiye Işçi Partili 10 üye 
Maocuların taşlı (.le ıopalı .,ldmlarıno uAramış, Mlklın .onunda bir TIP'li ba-
şından, bir TIP'U de elinden yaralanmıştır. . 

Türkiye Işçi Parti,i E,kişehir'de 11 Genel Mecli,i, Belediye Başkanlılı 
ve Belediye Mecli.; ,eçimlerine katılmaktadrr. Bir süreden beri E.kişehir';n 
emekçi ke.imlerinde GöREV gazete.i mlan Türkiye Işçi Portililer, geçen M/' 
tıı Yıldıztepe mohlıllesinde .,tış yaparken 26 kiş; kadar oldukları bildirilen bir 
grup Maacunun .aldırUtına uAramışlardır. Aralarında TIP Eıkişehir Merkez Li· 
çe Başkanı Metin Por11UJ1uIZ 'ın da bulundu'u Türkiye Işçi Partililere önce 
.özle Mltaşan Maoculor. daha ıonra işi 141drrıya dönüştürmüşlerdir. Taş ve LO
palarla TIP'lilerin üzeriM hücum eden Maocular bir TIP'Uyi başından, birini 
de elinden yaralamışlardır. Daha sonra olaya poliı el koymasıno rogmen. 1101-
dırgan Maoculardon hiç biri yakolanamamıştır. 

SoayoUıtlerin uçim çalışmalarını ıoldırılarla engellemeye çolışan Moo· 

culorın gerçek yüzü bu olayda bir kez daha ortoyo çıkmıştır. Ancak gerek fo

fiıllerden, gerek Maoculardon gelen hiç bir !aldırı bolımıızlık, demokra.i ve 

.o.yolizm için mücadelenin önüne geçemeyecektir. 

Kemiklesme 
i 

Metin ÇUlHAOölU 

önümüzdeki hafta yerel .eçimler YU. tleridler, demokratlar, yurtlever. 
lE!!' sandık başlanna giderek oylarını kullanacak..lar. 5 Haziran'daki kadar nhat 
ve ikirciksiz olabilecekler mi? püşünmeye deRer. En azından "kemikleşme" 
nin ulaştıRı boyutlann kavranması açısından düşÜnmeye deRer. 

"Kemikleşme", siyasal y8Ş'amınuzda çok kullanılan bır sözcük.. Kemik
leşmenin bir başı, bir süreci, bir de sonu var. Başlangıcı, dik bır yokuşun aR
zındaki bir kişinin ileride "durabilirim" umudu ile adımmı yokuştan qalı at
masma ben7lyor. Sonra bir türlü duramıyor. Giderek artan bir hızla aşaRıya 
Inlyor. Aşaııya doeru hızla Inerken, sürekli olarak yeni gerekçeler, yeni 
umutlar arıyor. ınerken, bunlarla teselli buluyor, bir anlamda da rahatlıyor. 

Kemikleşme yokuşundan adımını aşllıya doeru atanlar, bu seçimlerde 
de yeni gerekçelE!!', yeni umutlar anyorlar. Gerekçeleri biliniyor. Umutlan ise 
1981 seçimleri. Oylarını adeta bir bekaret kemeri ile &annıŞ, 1981 seçimlerini 
bekliyorlar. 1981 'de oylannı sosyalizme verecekiermiş. Artık kesinmiş. Ama 
böyleleri için Demirtaş Ceyhun'un hatU'latmasınl gözden kaçırmak nimön 
delil:

. 
"Ya 

,
�981 'de CHP'nin tek başına iktidan için bazı fedakaılıklar yapmak 

gerekirse ... 

Bugünkü kemlk1eşme, 1973'te, 1975'te ya da 1977 Haziran'ında bışla· 
yan bir süreç deliL. Kemikleşmenin nesnel temelleri ya da başlangıcı daha es
kilere, 12 Mart öncesine � 12 Mart dönemine dayanıyor. YokuşLan aşaRı 
adım atarak hızla sosyalizmden kopma sürecine girenlerin dramıru, 1971 önce
sinden başlatmak gerekiyor. 

1971 öncesinde MDD'cilik V.dL MDD'cilik, hızlı sosyalist görünüp hız. 
la sosyalizmden kopuşun başlangıcı oldu. tlerici, demokrat, &Osyalist aydmlıı 
için böyle. Bugün birçoeunun eski MDD 'nin yöntemlerini reddettiklerini dii
şünerek, MDD mantılından kwtulduklarım sanı:rı.alr:, büyük yarulgL Beltl de 
bilinçsiz olarak, MDD mantılı, bunlonn bitincinde yoı;ıyor. MDD'dutln 1971 
öncesine ö2(Ü yöntemlerini reddettiler. Ama özünü halen muhafaza edJyodar. 
Kemikleşmenin temeUnde bu var. 

MDD mantlAının özü çok basit: lIeridlik, demolaul, (Üçbirtitt, l,birU· 
li, cephe, ilerici güçleri ürkütmeme ve bunlara benzer ne vana, 1ümünün adına 
sosyalist örgütün balımsızlılından, sosyalist ideolojinin anhlmclan, kucuı 
sosyalist hareketin kendisinden ödün vermek. Bu mantılm pratikte banCI YÖD
temlerle savunulduRu o kadar önemli deliL. Çünkü aynı mantlk on yıl .,nn 
çok daha " medeni" , çok daha " sandıksal" yöntemlerle de _vwnlbbiUyor. 

Türkiye sosyalist hareketi, çok kıymetli beş yılını böylelerine harcmL 
Bunlara karşı sosyalizmin balımsmılından ödün vermemek için miiclliele et. 
ü. Kadrolan eridi, parti niceı .nlamda gücünden çok şey yitirdi. 1971 '. (elin
di�inde öıgütlü sosyalist bareket sanki bir "tecrit çemberi" Içine bapooldu. 
Aydınların, yazarların, ilericilerin önemli bir bölümü partinin karşılIDda yer 
alddar. Adımlmnı yokuştan aşalı atnuşlardL 

Adımlannı yokuştan aşalı atanlar, 12 Mart döneminin bastı ve zulmii 
karşLSloda, hız kaza.narak yokuştan inmeye başlıliılar. Hızlan ke:UmedJ. 12 
Mart döneminin sonunda ise sosyal demokrasi, CHP, "şimdi olmu ıonn" 

mantıtı ile hızlannı artınlılar. Sosyalizmden kaptüça, &Osyal demokrasiye 
yakloı;t�ar. Sosyal demokrasiye yakloı;tıkça, kuyrukçulukluı aıttL Kuyrut, 
çulukları arttıkça sosyalist harekete uzaktan ve bu kez düşman�akmayabaıt 
ladılar. Kemikleşme, 1971 öncesinin sosyalist aydmlarıru 1977'lerin sosyalizm 
ve sosyalist örgüt düşmanı gevezelen haline getirdi. Bugün hem önemleri, bem 
de kendileri için yapılabilecekler hızla azalıyor, giderek yok oluyor. 

önemli olan hızla kemikleşenler deRiL önemli olan yeni, ıenç ve diDl· 
mik ögeler. Böyleleri için yapılacak, yapılmısı gereken çok ,ey Yıl. Böyleleri, 
kuyruk.çululun çıkmazını, sosyalist hareketin balımslZhllOl, sosyalilt hare
ket güçıu bir almaşık olarak ortaya çıkmadıkça demokrasi ve ilericiUk adlOl 
adım aLılamayacalınl, anlatıldıkça kavrayabilen unsurlar. Böylelerinin biUnç 
ve yürekleri, kemikleşerek kaybolan nesUn bekaret kemerine lUdıklan oyla
rından daha büyük önem taşıyor. Kemikleşen nesil, oylanndan başka kıymetU 
birşeye sahıp olmadıRını bildlRI için nazlanıyor. Yeni nesJ.in oydan dıha kıy.
metli delerleri var. Oylarını bunların ışıtında ve sosyalizm için deterlendiri· 
yorlar. 

Sosyalizm kolay iş delil. Sosyalizm uçaklarının kerrıikleştili bir or· 
tamda, "sol" ve "sosyalizm" adına ortalıem bu kadar bulandmıdılı bir or· 
tamda genç, iyiniyetli, dinamik ama bulanık kaCalan sosyalizmi ve sosyalist 
örgütlenmeyi anlatmak kolay Iş deRii. Ama dün çok zor olanın bugUn daha 
kol::.y olacaRını, bugün kolaylaşanın yarın daha da kolaylaşacalını unutma· 
mak gerekiyor. Sosyalistler, verili koşuııarı zorlamıdan ileriye Iliım atamaz. 
lar. Verili koşullardan yararlanarak kuyrukçuluk yapanlııı ve "altış toplıyan
ları", sözler olmasa bile delişen koşullar mahkum eder. DeRişen ko",lIar, on
ların kendı kendilerini mahkum etmeleri ortamını hazırlar. 6 Huiran'da.kJ L� 
Lumim sonucunda çok belenınp alklŞ Loplayanlann altı ay sonraki durumlan 
ortada. Kendi kendilerini mahkum ediyorlıı. 

Sosyalizm kolay iş delil. Bir de kolay olan "sosyalizm" var. 5 Haziran' 
da ve 11 Aralık'ta böylesine kolay bir sosyalizm anlayışıyla üç beş ölretim 
Uyesi ile dört beş köşe yazanndan alkı, toplamak mümkün olabiUr. Amı sos
yalizm, böylesine blr kolayeılık de�ı. Çünkü sosyalist hareket veriU koşulları 
zorlayarak ileriye sıçrar. ÇünkU, sosyalisL hueket hiç bir zaman "en az muk. 
vemeL çizgisi" idemez. 5 Hızinn'dı "en az mukavemet çLzıisi" ni izleyen 
" çizgi" lerin bugün ne duruma düştütü ortada. 
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__ TüRK-YUIAI iLiŞKiLERiNDE _-

Yunanistan genel seçimlerinde Kara
manlis'In başını çektiRI saeın yenilgisi 
ve demokrattk güçlerin başarısı Türkiye' 
de çeşit" yorumlara yol açtı. YunanJs

tan seçimlerinden Karama.nlls'ln başanyla 
çlkma.smı, Türkiye ile Kıbrıs ve Ege so
runlannda rahatça uzlaşabitmesl açısın
dan anulayanlar, seçim sonuçlanndan 
hayal kırıklıAına uRradılar. Bu arada, 
Yunanıstan'da demokratik kanadm sa· 
yıca en güçlü partisi PASOK'uo başarısı, 
Türkiye Ile Yunanistan arasındaki bır uz· 
laşmayı zorlaştuacaaı gerekçesiyle 
olumsuz olarak deRerlendirilmeye çalı
şıldı. Hatta demokratik güçlerin başan
sını kötilleyen, bundan Türkiye için 
olumsuz sonuçlar çıkaran yorumlarda 
bile bulunuldu. 

PASOK'UN POLITIKASı 
VE TüRKIYE 

Yunanıstan seçimlerinde demokratik 
kanadm sayıca en büyük başanyı göste
ren part1si PASOK'un Kıbrıs ve Ege gibi 
sorunlarda Türkiye'ye karşı daha uzlaş
maz bir politikadan yana olduRu doeru· 
dur. Buna karşılık Karamanlis'in 
Türkiye ile Kıbrıs ve Ege sorunlarında 
uzlaşma hazırlıeı içinde oldulu ve son 
genel seçiml(!re bu uzlaşmaya elverişli 
bir ortam bekleyişlyle glrdiRi de doRru· 
dur. Şimdi Karamanlls'n söz konusu 
uzlaşma girişimlerinde büyük zorluklarla 
karştlaşacaRı. PASOK'un sertli!< yaniısı 
tutumundan etkilenebileceli açıktır. 

Fakat bu veriler Yunanistan seçimleri 
hakkında tam bir degerlendirme yap
mak için yeterli deeildir. Blrindsi. PA· 
SOK'un Türkiye'ye karŞı uzlaşmaz bir 
politikadan yana olması, bu partinin se
çimlerde gösterdieı ilerlemenin. Yuna· 
nistan emekçi halkının ulusal batunsız· 
lık, demokratik haklar ve yaşam düzeyi· 
nin köklü bir biçimde yükseltilmesi Is. 
teklerinin bir göstergesi oldueu gerçe· 
Rini deglştirmemektedir. SanıldıRı ve 
gösterilmek istendi ei gjbi, 'l\irli.iye'ye 
karşı Izlenecek politlka PASOK'un se· 
çim propagandasmın temelini oluştur· 
mamıştır. Bu partinin elde ettiA:i büyük 
oy artışında Türkiye':te karşı şoven miL
liyetçi tutumunun etkisini abartmamak 
gerekir. 

PASOK 'un politikasında milliyetçi, 
şoven ögeler önemli bir yer tutmaktadır. 
O kadar ki PASOK'un milliyetçilieinin 
dozu, onun genel olarak sosyal demok
rat partıler arasında kendine özgü bır 
yerde sayLlmasına neden olmaktadır. 
PASOK'un milliyetçiligi sosyalist iilkele
re karşı zaman zaman aldıeı olumsuz tu. 
tumda da açıea çıkmaktadır. örnelin 
gerici ıngiliz EconoırUst, PASOK'un bu 
özelliRinden "sosyal demokrasinin milli
yetçi bır türü" olarak övgüyle söz 
etmektedir. 

SOSYAL DEMOKRASININ 
EVRENSEL öZELLIGl 

Fakat b;,itün sosyal demokrat parti
ler gibi PASOK da genel politik çizgi. 
siyle seçim plattonnu arasında bır ayrım 
koymuştur. Şovenizmın, hele yedi yıllık 
faşizm deneyi ile militarizm arasındaki 
baRI8)'1 somut olarak yaşamış olan Yu
namstan halkı karşısında, tazla umut 
baelanabilecek bir seçim yatırımı olma
d1ltını hesaplamıştır. Seçimlere, herşey
den önce IkUdann ekonomik ve toplum. 
sal politikasının degiştirilmesini, kitlele
rin yaşam düzeyinin yükseltilmesin!, 
ekonomiyi kontrol eden tekellerin gücü. 
nün kırılmasını, bazı köklü toplumsal 
dönÜ$i.imlerin gerçekleştirilmesi nı öngö-

NELER OLIBiLiR? __ _ 

YUNANıST AN SEÇIMLERININ ARDıNDAN YAPILACAK DE
GERLENDIRMELERDE ODAK NOKTASI. YKP'NtN KAZAN· 
D1GI öNEMLI BAŞARI OLMAK ZORUNDA. PASOK'UN BA· 
ŞARlSINI ISE çEşrrLl AÇıLARDAN DEGERLENDIRMEK 
GEREKIYOR. BU PARTININ BAŞARıSı DEMOKRATIK GUÇ· 
LERIN lLERt ADIMLAR ATMASı AÇıSıNDAN OLUMLU OL
MAKLA BIRLIKTE. IZLEDIGI ŞOVEN POLrrIKA DIKKAT 
EDILMESI GEREKEN NOKTALAR ARASINDA. 

ren geniş bir programla katılmıştır. Kit· 
lelerden kazandılı desteRin temelinde 
bu yatmaktadır. 

PASOK'UD önerdiRI progranun geçer
liURl ve gerçekçiliII, yöneticilerinin ha
yal�iliRI Ile olan baRlantısl ayn bir tar· 
tışma konusudur. Aynca PASOK'un tu
tumu, samimi, hatta dürüst de bulunma
yabilir. Her politik sorunda olduRu gibi 
dış politik. sorunlannda da P ASOK sos
yal demokrasinin tutars.ızlılıru, kitlelere 
her türlü, egemen sınıfian başka türlü 
gözükme elillırUni açılta wrmaktadır. 
Fakat bu gerekçelerle P ASOK'un seçim
lerde önerdiRI programın kitleler tara
tından desteklenmesinin önemini, gerici 
güçlerin yenilgisini küçümsemek müm
kün degildir. 

Kaldı ki PASOK'un Türkiye'ye karşı 
milliyetçi tutumu, bu partinin NATO' 
ya, ABD üslerine, AET'ye karşı çıkan, 
Yunamstan 'ın antiemperyalist geli�mek· 
te olan ülkelerle ilişkilerinin geliştirilme
sini öngören dış poUka önerileriyle içiçe 
sunulmuştur. PASOK'un dış politika 
önerilerinin desteklenmesi. temelde, bu 
önerilerin dayandırıldıltı antiemperyalist 
gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerinin ge-

beklenir. YunanIstan 'da güçlenebilecek 
şoven milllyetçl eRillmlerin Türk-Yunan 
ilişkilerini zeblrleyebilmesl. Türkiye'de
ki gelişmelere de sıkı sıkıya baRhdlI. Bu 
olasılıRı gerçekleştirmeye çalışan em
peryalist ve gericl güçler, Yunanistan' 
daki şoven milliyetçi eRiliinleri, aynı tür 
eRilimieri Türkiye'de de güçlendirmek 
için çaba gösterecekleıdlr. özellikle PA
SOK'un koyu milliyetçi çizgisi. Türkiye' 
de onun "muadili" gibi gösterilen CHP' 
nln de şoven eRilimlerinin geliştirilmesi 
için kullanılmak istenecektir. Türk-Yu
nan Ilişkilerinln banşa yönelmeslni Iç
tenlikle arzulayan ilerici güçlerin görevi, 
işte· asıl bu olasılıRın önüne geçmek. şo
venizmi gerçek yurtseverlik ve banş mü
cadelesiyle etkisizleştirmektir. 

Işçi SıNıFı HAREKETI VE 
DEMOKRATIK GüÇLER 

ILERI ADIMLAR ATTı 

Hiçbir toplumsal ve politik olayın so
nuçlan tek 'yönlü deRIIdir. Hele Iç poli· 

Gelecekteki çizgilin; .ınıf mücadelui belirle)le�1r 

lişthilmesini öngören dış politika öneri
leriyle Içiçe sunulmuştur. PASOK'un 
dı, politika önerilerinin desteklenmesi, 
temelde, bu önerilerin dayandınldıRı an· 
tlemperyalist plattormun desteklenmesi 
anlamına gelmektedir. PASOK'un 
seçimlerdeki Ilerlemesiniı önerdiRi prog· 
ramın antlemperyaııst ögelerini görmez
likten gelerek, sadece TUrkiye'ye karşı 
takındıeı şoven milllyetçillein başarısı 
olarak açıklamak, seçimlerin Yunanis
tan demokratik güçlerine getirdiRi kaza
nımlan gönnezUkten gelmek anlamına 
gelir. 
Türk-Yunan i1i,kllerini düzeltrnesl için 
umut baRlanan bır CHP'nın politikasın
da, bırakalım herhanet bir anUemperya· 
list yönelimi, sadece şoven miıııyetçi 
öltelerin varolduRunu dikkate almaları 

lika Ile dış politika arasındaki lUşkiler 
özeilikle karmaşık ve çellşklU bir ortam
da gelişir. Yunanlstan'daki seçimler ıçın 
de böyle olmuştur. Fakat seçimlerin 
karmaşık sonuçlarını dikkate almakı. 
birlikte, bu sonuçlar arasında belirieyici 
olanı çekip çıkarabilmek gerekir. Yuna· 
mstan seçimlerinin belirleyici sonucu, 
demokratik güçlerin, bu arada I,çl sınıfı 
hareketinin ilerlemesi olmuştur. TUrkiye 
ve Yunanıstan halklarının dostluRunu 
anulayan her demokrat ve yurtsever, bu 
ilerlemeden ancak sevinç duymalıdlI. 
Türk·Yunan ilişidierinin karmaşık ge-
1I1me perspektifi, hiçbir samimi yurtse
verin Karamanlls'In sarsılan durumun
dan endişeye kapılmasını, Karamanlis'l 
Iktidarda tutmak ıçın çalışmayı salık 
vermesini haklı çıkaramaz. 

YINE EVRENSEL çELIşKILER 

Oysa Yunani.tan'ın tutarh bır LUII
emperyall&t doRrultuda Ilerlemeol ola
sılıRı. Türk·Yunan ıu,ldlerinin ıeli,_ 
sinde. en az Yunanistan polltllwuıdald 
şoven miiliyetçl etıUmler kadar belirle
yici olacak bır laktördür. Yunaniataıı' 
daid geniı demokratik gliçledn tutarlı 
antiemperyall&t önerileri Içeren bır pıat
formda birleşmesi, Yunanl.stan'ın ABD 
emperyalizmine ve NATO 'ya balimwı
eının azaltılm .... tutarh bır bant poH· 
tika.ına yönelmesı. Türk·Yunan llItldle
rinin olumlu yönde geli,meslne biiyijk 
katktlarda bulunabllecektlr. Yunaniataıı 
seçimleri. Türk-Yunan ıu,kilerinin ıtH .. 
mesi için eskisinden daha karmqık bir 
ortam yaratmıştır ama. bu lU,klledn 
olumlu yönde geli,tirilmesı ıçın de yenı 
ve dddi olanaklar ortaya koymu,tur. 
Ku,kusuz bu olanakları deRerie_k. 
PASOK ve benzeri aosyal demokrat 
partilerden çok daha önce. i,çi lIDLfı 
hareketinin ve tutarlı demokratların 
mücadelelerinln ürünü olacattU'. 

PASOK'un dış politika önerilednln 
taşıdıRı uzlaşmaz çelitldl"'. aoayai cı. 
mokrasinin evre ... 1 çelitkilerini YIU' 
sıtmaktadu. PASOK. d" politika ö .... 
rtlerinde olduRu gıbı Iç politlltııda da ıy
nı tutanızlıklan taşımaktadır. önıetın 
ekonomik ve toplumaal alandı bazı kök
lü dönütümler önerirken, bunun zorunlu 
koşulu olan demokratik IÜÇlerin blrlJtl
ne. bilimsel aosyaıı.ııerie 1"'lrIJtIne u... 
Şı çıkmaktadır. P ASOK blllmool 101)'. 
list hareketle ber türlü 1"'lriItı ... laşlz
min en yolun saldın dönemlerinde bile 
uzlaşmaz biçimde kar,ı çıkan tutum.y· 
la da benzeri sosyal demokrat portIJer 
arasında kendilini g<istennl,tIr. 

Bu W.ıt eRınmlerden hangilinin iii
tün geleceltlni sınıf mücadeıesınin ııoli· 
ılmi belirleyecektir. P ASOK'un son ... 
çimierde Yunanistan poUUk yqamında· 
kl yerini sallamlqtınnış olmasa, onu .. 
yöneticilerini. gerçek bır IkUdar alterna
tifi olabilmek umuduyla emperyalizmle 
ve lekeUerle uzlaşmaya, önerdlll to� 
lumsal içerikli progn.mdan ödünler ,... 
meye, bir anlamda uysallqmayı yöoel
tebllecektir. Tıpkı Türkiye'de CHP'nln 
1973 seçimlerinden sonra IzlediRI yol 
gibi. Emperyalizmin basın yayın o...,.· 
lan şimdiden PASOK'. böyle bır yön 
göstenne çabasındadular. Bu gelipenln 
önlenmesi Yunanislan'da sınıf mücadele
sinin yükselmesıne baRiıdır. Fakat ...ı. 
ce olumsuz yöndeki geUlilM olUllıkı. 
rma bakarak bundan olumlUZ sonuçlar 
çıkarm.ya çalı,mak mümkiln detıldlr. 

YKP'NIN BOYüK BAŞARıSı 

PASOK'un seçlmlerdeld lIerlemeolnl 
yorumlayarak Türkiye ıçın olumıuz Lo

nuçlan ulışanlar, nedense bu "Utme
nin yanındaki bır ba,ta o,,"dan biç 
SÖZ etmemektedirler. SÖZÜ edilmeyen 
olgu. Yunanistan Komünist PartllI'nin 

- gösterdiRI bUyük başarıdır. YKP'nin se-

çimlerde kazandıRı başarı, yalnız Yuna
nlstan emekçi halkırun köklü devrimd 
döniqümler ıçın ta,ldlRı Istemın ıtüci1DU 
ortaya koymakla kalmamı,; aynı zaman· 
da antlemperyalist ve demokratik müca
delenin geridlltln oyunlarını dUfmeden, 
kendı ıçınde tutarlı ve blli .... 1 sosyaliZ· 
min belirliyeci lnislyıtiOyle sürdürülmeal 
zorunluluRunu da ortaya koymu,tur. 

Yunanistan politikasındaki milliyet. 
çı. şoven ölelerin gelişmesi olasılılını 
Türklye'deld ilerici güçlerin dikkatle Iz· 
lemesl kuşkusuz zorunludur. Fakat bu 
OlASılıktan endişeye kapılan çevrelertn, 



ABD 'de Nazi Örgütlen' Ku Klux Klan 'la 

Sözde demokrasinin beşiRi gellşmiş 
kapitalist ülkelerde raşist hareketleri ve 
örgütleri can1andııma girişimleri sürüyor. 
Hergün yem bır ülkede, yeni bir bölgede 
bu tür örgütlenmelerin ve sonuçlarının 
Izine rastlanıyor. ABD'de uzun medir 
faaliyette bulunan Nui örgütlerinin lIk· 
Çı Ku Klux KLan örgütüyle de blrleştirl
lerek güçlendirilmesi girişimleri son za· 
manlarda hızlandı. 

ABD'de şu sırada üç Nazi öıgüti.İnün 
ön planda olduRu görülüyor. Bunlar sn· 
sıyla şöyle: Virginia eyaletlndeki Nasyo-

yılist Parti'nln bir devamı olarak. ortaya 
çıkmış bulunuyor. ülkede son yıllarda 
büyük bir hızla yoRunlaşan gündelik şid
det eylemlerine katılanların, bu örgüt
lenmelerin sayıca geUşmesinin temelinde 
yıttlRı belirtiliyor. Nazi örgütlerinln tüm 
ülke çapında aşılı yukarı 5 bin kadar 
üyesi bulunduRu sanılıyor. 

ABD'deld yeni·Nazi örgütlerinin son 
aylarda giriştikleri eylemler arasında ül
ke içindeki göç, Panama Kanal'ı sorunu 
ve OrtadoRu politikası liıerine Beyaz Sa· 
ray ve Kongre önünde düzenlenen göste-

Sapık bir düşüncenin peşinde, beyinleri yıkanmış .... 

nal Sosyalist Beyaz Halk Partisi, San 
Fransisoo'da faaliyet gösteren Nasyonal 
Sosyalist Beyaz Işçi Partisi ve Chicago' 
da örgütlü olan Amerika Nasyonal Sos
yalist Partısı. 

"BEYAZLARıN EGEMENIJCI" 

Son umanlarda faaliyetini artıran bu 
örgütlenmeler, kurucusu George Lincoln 
RockweLl on yıl önce ölen Nasyonal Sos-

riler yer alıyor. DiRer yandan Nm or
gütlerlnin yerel ve ulusal yönetim organ
ları için yapl1an seçimlerp adaylarıyla 
katıldıkları gözleniyor. Chicago'da bir 
belediye tiaşkan yardımcılıRı için yapı
lan seçimde bu örgütlerin oyların yüzde 
l6'sınl toplayabildiRi belirtiliyor. Nazi 
örgütlerinin üyeleri New York, Los An
geles, Portıand gibi kentlerde "beyazla
nn egemenlieı" toplantıları düzenUyor
lar. 

Birleşmeye Hazırlanıyor 

HITLER'I VE ALMAN NAZlzMINI SEvIMLlLEŞTIRMEYI AMAÇLAYAN 
KAMPANYA U;WN SÜREDIR AVRUPA ÜLKELERININ sıNıRLARıNı 
AŞARAK ABD'YE DE YAYıLMıŞ' DURUMDA. BUNLAR GöSTERIYOR 
KI. YENI NAlI öRGOTLERININ GELIşMESI. HITLER REKLAMCILI(;I. 
NIN ARDıNDAKI GÜÇLERDEN BA(;IMSIZ DE(;ILOIR. 

Geçtıehnb; Temmuz ayında geniş bir 
yahudi topluluRunun yaşadılı Skokie 
kentinde düzenlenmek istenen bir NazI 
yürüyüşü ancak genış protestolar so nu· 
cunda ve mahkeme kararıyla engellene
bitmişti. Detroit ve Chicago gibi kentler
de ise yahudilerin evleri ve işyerlerinin 
kapıları üzerine gamah haçlar çlziUyor, 
evlerin sakinleri tehdit telefonları alıyor
lar. 

Nazi örgütlerine yönelen sempati ile 
ABD 'deki şiddet eA:Uimi arasında sıkı bir 
ilişki bulunduRunu somut olgular göste
riyor. Nazi cinayetlerine katılanlar ge
nellikle delllet ve manyaklar arasından 
çıkıyor. örneRin geçen Şubat ayında 
Fred Cowan adlndakl New York'lu bır 
Nazi beş kJşlyi öldürdükten sonra inti· 
bar etmiş; evinde Nazi'bayrakları. çok 
sayıda silah ve bir not defteri bulunmuş
tu. Not defterinde şöyle yazılıydı: "Hiç 
kimse zencilerden ve yahudilerden daha 
aşalı olamaz. Onları koruyan polisten 
başka. .... 

Kuzey Caroüna'da da 17 yaşlndaki 
bır genç 200 kişilik bir sıyah kalabolı�ın 
üzerine 12 el ateş etmiş, bir kişiyi öldür
müş ve üç kişiyi de yaralamıştı. Az son
ra intihar eden bu gencin üzerinde gama
lı haç Işaretleri bulunuyordu. 

HITLER REKLAMCILıCı 
YAYıLıYOR 

ABD'de NIZi eylemlerinin yoRunlaş
Dl&Sıyla ilgili haberi veren, Amerikan giz. 

li servislerine yalan US News and World 
Report deıgt&lnln bildirdiRine göre. bu 
örgütlerln 200 bın kadar Amerikalı ile 
Ilişkisi bulunuyor. Bu örgütlerin yıllık 
geliri Ise 100 bin dolar olarak tahmin 
edlllyor. Bu bilgilerin gerçekleri yansıt
madılı, söz konusu örgütlerin çok daha 
geniş bir destek ve yönlendirme aRından 
yararlandıkları ise biliniyor. ABD'deki 
ilerici kuruluşlar bu gerçeA:i beUrterek 
NAZİ örgütlerinin taşıdılı tehlikeye kar· 
şı kamuoyunu uyanık olmaya çalırıyor
lar. 

Yeni Nazi kuruluşları, bundan önce
klıerde olduRu gibi öncelikle yine yahu
di düşmanlııma dayanmaya çalışıyorlar. 
Bunun yanısıra Siyah Amerikalıları he
def alan beyaz ırkçllıRı da bu örgütlerin 
temellerinden birini oluşturuyor. Nazi 
örgütlerinin önemli yayın organlarından 
biri, "Beyaz İktidar" anlamına gelen 
White Power adını taşıyor. 

ABD 'deki yeni Nazi örgütlerin yay· 
gınlaşabilmek için, son zamanlarda yo
Runlaştırllan Hitler reklamcılılından bü
yük ölçüde yararlandıklarını, kendi söz
cüleri bile ortaya koyuyor. Hitler'i ve 
Alman Naziımini sevimüleştirmeyi 
amaçlayan kampanya uzun süredir Av
rupa ülkelerinin sınırını aşarak ABD 'ye 
yayılmış durumda. Bu da yeni Nazi ör
gütlerinin gelişmesinin, söz konusu Hit
ler reklamcıhlı kampanyasıru başlatan 
güçlerin insiyatifinden ba�ınw.z olmadı
LUU gösteriyor_ 

I,çi Sınıfı Hareketinin BaŞarı Güvencesi : 

mı.. _Dlo ........ _uçları· 
.... ııo..,oiier JIIıILII 'bd. ııoıı.mı, """0' 
iili toplumDD kurulu .... dllD, • ..,.,.oIi.ı 
lilteminin om ....... empery.ıwnin IÖ
mü:qe ..... minin pvçaIanmuıı olıuları
na delinen Suaıo. daha lOnra fÖyle dedi: 
"Komüniatlerin ent.enıuyonaJilt daya
WfJDUUU ıüçlendirme ıörevleri günü· 
mü:z.de mUlikle büyük önem kazanmlf'" 
tır. Proleter enternasyonalizmi, ulu.Lar
aruı işçi ıınıt. ve komiinig hareketinin 
daha ileri baf8lılannın temel ön gerekle
rinden biridir. 

"Elverişli iç ve ulu.ıılararUl durumun 
dolu..'"duRu yeni koşullarda I,çi .ınıtı· 
nın devrimci öncüsü büyük ve karmaşık 
politik "örevlerle karfl kar,ıya gelmek
tedir. Emekçi halkın doRrudan hedeneri 

Enternasyonalizm 
l çIa  lIIiiOOdeIaaIJI _a11ot bır ponpaiı. 
III lç1a ...-a1atıla dotna o ...... b_o 
........... ; koıD1lıık&1orlıı aaIIarıam 
lJbIL bı. _ ...... DIII Iomol llııoıbıda 
...... da 1IIç1oadlıl_.ooı .iiçloıia 
b1rl1lbı1a .. _ .. , • ..,... bır ..,11· 
_Id baUqooua obı�; Ko· 
_ PaıtIIadıUa ODkç1 ......... ç ..... 
im lçID ilke lçIada _..ıllklorı _ 
d.ıo ... ... � i1d.'IIezIııIa ... 
�; tok bır ODIorIıaqoIıaJW 
_ _  -., .. POriI\OrID bo· 
..... ........ .. lıIıIıIrIeriıılo lçlt\orlııO 
kantaJmUma 1&la ftrmıeUlsln davruı
_ ko,uiiıııda QOtlW m.lerI. ko· 
ııı\IııUIIoıIni. ....'ıWdl yaıdı ............ 
bu konııqık ,önwl .. ıırumdadır. 

BlHJn8t1 konferaDU. Bori. Ponomar
yo .. da ''BUyük Ekim SoıyaIı.t Devrimi' 
nin Çal Açıcı öneml" konulu bir r.por 
.undu. Ponomuyov raporunda tosyaliat 
Ulkelerde kurulmuş olan tosyaUzmi nite· 
lemek için kullanılan " cer�ktoayaUzm" 
deyimi üzerinde durdu. Burjuva Ideolo,,
larlnID ıosyatizme uldırılarınl, " iruancıl" 
ve "demokratik" bir loıya1izmin aavu
nucu.u olarak .ürdürdüklerini belirten 
Ponomaryov ,öyle dedi: "Kapitalizme 
mazeret arayanlar, kendilerini bugünkü 
mevcuz 8OI}'alizmden 'daha iyi a<lsya
llzm'ln "vuDucularl halina getirerek gü
lünçle,tirdiklerine "öre, çok zor bir du
rumda olmalılar." 

Ponomaryov daha sonra şöyle dedi : 
"Fakat burjuvazinin zaman zaman top
lumun belirli bır bölümUnü yanıltıcı yön-

..- .1IıIIQoIıIIıııa ... � day. 
.... ..-. ... ......... ..ay .......... -
1oıI '_ ..... _ _  ' . ... ko. 
m1Iııbt POrtIIOr ..-okI 1\ItkIIorIo ııcuı bır kon cioiikiir. Dopııı_ IIbIoıl 
yuıııu_ .. __ __ oIuıIık· 
ImFIa .......... ııı.ı.ı l\lhıdodlı. KoPlo' 
iili _ 1ıamuoru"" .. 1ıaIIt kıt· 
lOIadııIıı � ...... Id dunııııı.. 
SSCB .. _ pa\lllkuıJla ııcuı .erçat 
ı.ıı,ıı.ı ..ıı-.ı. _ çnnIar ille
dııda bOIIdI bır _. buhuuııııklad ... 
8aldırpıı n1ral\ar lıaa10JaDIar böylece 
aıııaç\or ... ,_eD öa .. ıkı t .. dü' 
,iiDmoIt zonuıdıı kalıııaktadırlor." 

o.çmı,takl .. ,lIDlimu.cı.1d demmd 
ad.cadeı. deneyimlerinin .. aı, bpamlı 
bir delerlendinn_nin Ciincel yeni 
ıörevleri çöziimlemede taıpc:hlı önemi 
bellrten Ponomaryov şöyle dedi: "SBKP. 
kendi ıeniş deneyimlerinden ya da çal
da, ,clIyatizmin ulualarUUl deneyimin
den çıkardıaı ıonuçları kimaeye empoze 
etmemektedir. Bununı. birlikte, ya,a
mm ve devrimci pratiRin, IOlYalLst dev
rimin ve herhangi bır ULkede ıosyalia
min kurulmasının temel ve deRişmea 
özellikleri bulunduRunu tekrar tekrar 
kanıtladılı kanıaındayız." 

Ponomuyov konuşmasını ,öyle .ür
dürdU: "SınIC dütmanımız, kardeş parti· 
lerin çalı,tlRı deRi,lk kOfuiların ve mev
cut politik olanaklarındaki ve doarudan 
hedeflerindeki rarklılıkların, bu partile
rin çeşitli &Orunlara yakla,ımmda da 
çok doRa! olaru Carklılıklar dolturmaaı 

��::::�::��::��::::==� 
.. de .. lı.d 1ıaıUata 
ktıç_,. ,_1Ik 
dılı byııak DO ol .... 
bwıdu , .... . \da .-,i _ ,.. 
.IID • •  ..ı ta ..... Nyle ,&0_ Nt-
"'mı .... ba1lt kltlelednlıı dllıı,..... _ 
yaliıı\ döniltlimiiD. oları laaııcıaı ..,.aa. 
tıp .anmak ve Iol)'allzmln imIJulI kum
mak anlamına ıeUr." 

Ekim Devrimi 'nden tonra en&erau
yonaliat dayanı,manın iÇ«lrillnln we bi
çimlerinin aenpnleşmeaine delinen Po
norna.ryov ,öyle dedi : "Proleter enter· 
naayona1izmi deyimi eakimi, detildir. 
Bu deyim günümüzde de enternuyona' 
lizmin kökenini, ıınıhal köklerini gere· 
Rince belirtmekte ve enternasyonalizmin 
ba,lıca ve en tutarlı ,ürdürücÜliiniın kim 
oldutunu ortaya koymaktadır. I,çi tunı
Cı tüm emekçi halkı kendi dava&.! elra
Cında birleştirmekte ve onların .ömuren 
ve ezenlere kar,ı mücadelesini yönet· 
mektedir." 

YVR(}YVŞ • 6 ARALIK 1977 · 1 3 

, -



i 

-i 

iliSAliLARI 
AILAMADA 

YElli BiR ADıM 

Son yıllaıda iletişim sorunlan bir çok uluslararası toplantuun ko
nusu oldu. Konu giderek daha geniş platformlarda tartışılıyor. Bu 
alandaki toplantılardan sonuncusu geçtiğimiz ay Bağdat'ta yapıldı. 
Aşağıda ülkemizden toplantıya çağnlan Hacettepe Üniversitesi, 
Sosyal ve Idari Bilimler Fakültesi asistanlarından Ertuğrul özkök' 
le yaptığınuz bir söyleşiyi sunuyoruz. 

� Genelolarok iletişimw özelolarak 
do ulUlla1'tJTfU' bı1ki akışını konu alon 
toplanhlor ıon yıllarda gözle görii1ür bir 
yolunluk kazandı. Neden ıon iki yıl BO
rUlu ,eliyor aklımıze. 

* DoAru. ö""lIIkle 1976 ydı bu 
alanda çalışanlar için oldukça yorucu 
ıeçti. Aslmda iletişim sorunlarmm öne· 
minin kavranması daha öncelerine gidi· 
yor. 1950'lerden bu yana kuramsal ve 
göqül planda küçümsenemeyecek bir bi
rikim oluştu. özellikle iletişim sosyolg· 
jia çerçeYesinde kendine elverişli bir or· 
tam bulan bu tür bilimsel araştırmalar 
giderek artan bir ivmeyle günümüze dek 
,eldı' 1976'ya dek geUndi böylece. 1976 
da bir sıçrama yılı oldu. 1975'nın öne· 
mi�Jetişim sorunların� uluslararası. plat
forma kayması oldu.Ben bunu belli bir 
ivmeyle' uzaya fırlatılan bir sateDitin yö· 
riingeye otunnası.na benzetiyorum. 

Neden 1976, dediniz. Aslmda konu· 
nun uluslar&rasl platforma çekilmesi da
ha öncelerine gidiyor. özellikle 1965' 
lerden sonra birçok uluslararası toplan· 
tı yapıldı bu konuda. 1976'ysa bir an-

\amda paııama ydı oldu. Neden 1976' 
da patladı derseniz, aklıma Ilk anda şun
lar ,eUyor: Biraz önce de bellrtıılim gi
bi, belli bır bılımsel ylAdına vardı 1950' 
lerden bu yana gelen. tıetlşim Sosyolo
jlsi, sosyal psikoloji, Ungulstlk gibi bilim 
dalları küçümsenmeyecek yapıtlar verdi 
bu alında. Tartışma götürür &avların. 
karşm,Jfac Luhan'm açtılı tartlşmanın 
getirtiJRi olumlu sonuçlın da küçümse· 
memek gerek. 1976'daki patlamanın 
nedenlerinden biri kanımca bu. Bir ikin· 
ci neden kitle iJetişim tekniklerinden 
hızlı gelişmenin özellikle eRitim konu
sunda saiiadtiı olanakların getirdili. 
coşku olabllir.Coşku diyorum, çünkü bu 
yeni teknikler. özellikle televizyon el
bet, bizinıki gibi gelişmekte olan ülkeler
de bir iyimserlik patlamasma yol açtl. 
Düşünün bir kez, yeterli sayıda öRretme
niniz yok: Okul binanınız yok. Ve gide
rek artan bir ölrenim talebiyle kuŞI 
karşıyasmlZ. Birden karşmlZl televizyon 
gibi bir araç çıkıyor. Bu karamsar tablo 
içinde böyle bir olanak coşku dolunnaz 
da ne doAumr? 

Işçi Kültür Derneği ve Sanat Sevenler Derneii ortaklaşa düzenledikleri 
bir toplantı ilc Sevgi Soysal'ı andılar. Ankara'da Sanat Sevenler lokalinde ya
pılan anma toplantısında, Işçi Kültür Derneği üyeleri, Sevgi Soysal'ın "Yıldı
rım Bölge Kadınlar Koğuşu" adlı romanından derledikleri bir oyunu sahnele
diler. 

Toplantının diğer bir bölümünde de slayt gösterisi ve Işçi Kültür Derne
ği korosunun söylediği türküler yer aldı. 

Sanat Sevenler Derneği'nin düzenlediği bir açık oturumda ise, sanatçı 
dostları, Se�i Soysal'a ilişkin anılırını dile getirdiler. 

Sevgi Soysal'ın hikaye ve romanımızdaki tartışılmaz yerinin bir kez da
ha vurgulandığı oturumla toplantı sona erdi. 

YURUYUŞ . ii ARALIK 1977 · 1 4 

Burada UNESCO'nun soruna ciddi 
bir biçimde el atıp, araştırmaları destek· 
lemesini de anmak gerekiyor. Bu kuru
luşun, yeni iletişim tekniklerinin elitim 
amacıyla kullanılmasının sallanması yo· 
lundaki çabaları soruna kendiliRinden 
uluslararası boyutu getirdi. Ama sanı
rım, 1976'daki patlamaya getiren çok 
önemli bir başka neden var. Bu da, bal
lantısız diye adlandırılan ve gerçek bir 
balımsızlık için mücadele veren ülkele· 
rin yeni bir uluslararası iletişim düzeni 
kurulması gerelin! anlamaları. 

«i &Idot Toplontun da bu so)'dılı
nız etkenler çcrçeuesı'nde mi delerlen· 
dirilmeli? 

. 

* Evet. BaAd11 Toplanlısı bır anlam· 
da yukarıda saydılım etkenlerin bir al· 
maşılmı yansıttı. Ama yine de şunu 
söyleyeyim, toplantıya eeemen olan 
':motör·faktör" son olarak delindilim 
etken oldu. Gelişmekte olan ve uluslar
arası ilişkilerde yeni bir · düzen isteyen 
ülkelerin, bilgi ve kültür üriinleri üreııml 
ve dalıhmmdaki dengesizlile tepkileri
nin somutlaştlRı bir toplantı oldu bu. 

� O �zoman sıralı gelmişken bu top
lGntl hokkır.'1o biroz bilgi uerin bize. 

* Baldat Toplantısı 3·6 Kasım tarih· 
leri arasında yapıldı. Toplantıyı merkezi 
Prag'da bulunan "Uluslararası Gazeteci
ler örgülü" (OIJ), Irak Gazelecller Birti· 
Ai ve UNESCO birlikte düzenlediler. 
Toplantının ana konusu şöyle formUle 
edilmişti : "Uluslararası Yeni Ekonomik 
Düzen ve Uluslararası Yeni tıetişim Dü-. 
zeninin Buna Katkısı" Toplantıya 40' 
dan çok ülkeden 90'a yakın davetli ka
tıdı. Bu arada Filistin ve Zimbabve gibi 
ulusal kurtuluş savaşı veren halklarm 
temsilcileri de vardı. Sanırım toplantı
nın en ilginç yanlanndan blriSi iletişim 
alanında çalışan profesyonellerle, üni· 
versitelerden gelen davetlileri biraraya 
getlrmesiydi. 

Biraz önce de deAlndlAlm gibi, lop
lantının temelindeki amaç. dünyanın çe
şllli bölgeleri arasında bilgi ve kültür 
ürünleri akışındaki dengesizlili giderme
nın yollarını araştırmaktı. Şimdi, uluslar 
arasındaki bilgi ve kültür ürünleri akıŞ 
tablosuna bakınca Içinizin kararmaması. 
olanakSlz.- Bu tabloya bakınca iletişim 
sorunlarının neden bunca önem kazan· 
dılım daha kolayca anhyorsunuz. Ger· 
çekten de bilgi ürettmi ve dalıtımı için 
gerekU kaynaklar yeryUzUnde çok eşitsiz 
bir biçimde dalıimış durumda. Son 
derece dengesiz ve tek yön LU bir akıŞ 
var. Bakıyorsunuz bir yanda ürettci iDke
ler. öte yanda tüketlcillle zorlananlar. 
Oreticl aynı zamanda satıcı elbet. Bır 
Amerika Birleşik Devlet1erinl alm. Bu 
Ulke 121 ülkeye ytlda 100 Ile 200 bın 
saat arasında televizyon programı satı· 
yor. ülkelerin hemen bütünü ulusal 
televizyon şebekelerinde yayınladıklan 
programların bir kısmını Ithal ediyorlar. 
Ancak bu oran lıkeye göre � 1 Ile % 
100 arısında dellşlyor. örnelin bir 
Guatemala % 84'UnU dışarıdan alıyor. 
Türkıye'yi alalım. Benim hesaplarıma 

göre Türk televizyonunda bütünüyle ya· 
bancı kökenli yayınların toplam yayaı 
saatleri içindeki payı % 35 dolayında. 
Türkiye!de üretiidiII kabul edilen PfOl
ramlarda kullarulan yabancı kökenli gö
rüntü malzemesini de buna katarsaRIZ, 
bu oran, % 65'j aşıyor. Haberlerde du· 
rum daha da iç karartıcı. Uluslararasi 
olayları ilgilendiren haberlerin % 90'a 
yakını yabancı kökenli kaynaklardan 
iletiliyor bize. Bu yabancı kaynak dedi· 
tim de bir kaç haber ajansı oldulunu 
söylemele de gerek yok sanırım. Kısaca 
dünya nüfusunun çok bUyük bir kısmını 
oluşturan halklar, dı,larındaki dünyayı 
bir kaç büyük ajansın gözlerinden i� 
yor. 

«i Oldukço koronuar bir tablo çizdi· 
niz? Peki çözüm nd UltutJI Şebekd.r 
yobancı kökenli )'o)'ınloro )'ervermemeli 
mi? 

* Yok, bu detil elbet. Yabancı yı
yınıara yer venneli ulusal yayın şebeke
leri. Ancak bu programlar Iyi seçllmeU. 
Bır kez kaynaklar çe"ııendlrllmeU. 
HaU"ar arasında ,erçek bırer diyalog 
aracı olmalı bu programlar. Amaç, ulus
lar arasında bilg! ve kiitlir lIeUşlminlen
geUemek deAII elbet. Tam kar,ıt,. Ulu .. 
lar arasında bu tlir lUpileri çnAaltmak. 
Amı dengeli ve çıft yönlü bır akl,1 _,
lamak olmalı amaç. Dengeli diyorum, 
bu çok önemli. ÇünkU önceleri buna 
"özgür bi'" akışı" deniyordu. NlteIdm 
UNESCO yapısında bır "öqlir BIlg! 
Akışı Dairesi" var. 

Ancak sonraları bu kavram b� 
tartışm�1ara neden oldu. Çünkü ÖqW 
bi'" akı,ı, varolan tekeıcı ve tek yönlU 
durumun daha da pekişmesine yol aça· 
bilir. Bilgi üreıımi ... daAıtınıl konUIUD
d ıerekli kaynaklard.n yoksun i.lkeBia 
böyle "ÖzgÜl" bır ortamdan DILLi yarar
lan.bilecekleri sorusu ıeliyor hemen at
la. Bu, &Aır siklet bır profesyonol bok
sörle, yaflmında hiç boka yapmam", 
ıyı beolenmemlş ve bır kolu &akal, 50 ki
loluk blriııinl kar,ı karşıya (elirip, hadi 
bakalım .. rbestçe döviişlnı demet (llıl 
bır şey. Bu döviişle kimin ha,ına DI ce
leceAlnl kestirrnek zor delil. Bu nedenle 
"özgür bilgi akışı" kavramı yerini yı"" 
yavaş "dengeli ve çlfl yönlü bl'" akışı" 
kavramına baalı:ıyor. DenıeH blr bilCi 
akışının yollarmı araştınnu ıereklyor. 
Bunun için de önce, ceU,mekte olan 
ülkelerin bilgi ve killür llreUmi .. da· 
Iıtımı için gerekli kaynaklara uvuttu
rulması zorunlu. 

Bir ikincisi de, bu ilkelerin bl'" kay
naklarını birleştirip, sallam bır uluslar
arası işbirlialnin koşullarmı oluştwmü. 
Bu konuda bir girişim de var. Çe,,1II 
ballantlSlZ ülkeler haber kaynaklaranı 
birleştirmek üzere harekete geçtiler. Bu
rada eşgüdüm ve yürütme '.ıni Yuıoslay 
Tanyu, Ajansı yüklendi. Bu girişimi 
şimdilik Ilgiyle Izliyoruz. UNESCO ıele
cek yıl bu girişimin ilk atamUlndaki LO
nuçları dellerlendirecek bir araştırmaya 
başlayacak. Sanıyorum bu araştırma, bu 
deney konusunda bize buı Ipuçları 
...erecek. 



'o- Yamlmıyoraı'" bu konuda bir top" 
lanh do Venedilı 'te yapıldı. 28 Kaıım 
tQrihli Milliyet Gazete,inde Abdi ıpekçi 
bu toplantı hakkında geni, bi,. ya.ıı ya
yınladı. Somyo,.um bu toplantıda do 
benzer konular görüşüldii. 

* Venedik toplantısını "CINI" vakfı 
ve "Uluslararası Basın Enstitüsü" (IPI) 
birlikte düzenledi 
birlikte düzenledi. IzleyebildlIlm kada· 
rıyla bu toplantıda da uluslar ar8Slnda 
bilgi akıŞı gündemdeydl. Yalnız Abdi 
lpekçl'nln yazısında dlkkaııml çeken bir 
nokta oldu. Saruyorum bu toplantıyı 
son zamanlarda moda haline gelen "Ku. 
zey-Güney" diyalolu çerçe\'esine sok. 
mak sakıncalı. Bu, toplantının konusu 
nedeniyle sakıncalı. Çünkü kuzey-güney 
dlyllolu daha çok geıışmlş ve gelişmek· 
te olan i.ikeler arasındatl diyalotu sim. 
geliyor. Halbuki konunuzu "uluslar ara· 
sında bilgi akışı" olarak. saptarsaruzı 
buna kuzey-gütıey diyalotu diyemezsi· 
niz. Çünkü bugün uluslar arası bilgi akışı 
tablosuna baktılımiZ zaman, ekonomik 
olarak gelişmiş kahul edilen bir çok 
ülkenin " tüketime zorlanan1ar" grubun
da yer aldılını görürsünüz. ıpekçi de ya
Z1SlDın bir yerinde bunu belirtiyor. An· 
CU yazıdan çıkanbildltim kadarıyla bu 
durumu yalruzca televizyon ürünleri tab· 
losuyla sınırlamış. Kanımca bu, konuya 
çok dar bir yaklaşım. Çünkü bılgı ve kii
tür ak.ışının her alanında var bu denge
slzlik. 

ömetin ıtalya'yı alın. Ekonomık ola
nk gelişmiş varsayılan bu ill..kenln ulu,r 
LararaSI pazarda tekel durumunda bulu
nan haber ajanslarıyla boy ölçüşebilecek 
eüçte bir haber ajansı yok. Fransa için 
de durum buna yakm. Her ne kadar 
AFP ulusluvası. bir haber ajansı nitelik
lerine sahipse de görüntü malzemesi ko
nusunda güçlü bir konumu yok. Bu ne
denle, sorun bir kaç tekelci ülke dışında, 
",lişmlş ya da gelişmekte olan bütün ül
keleri yakından ilgiJendiriyor. Bu arada 
lpekçl'nln yazısında dlkkatlmI çeken bir 
noktaya daha delimneden geçerniyece
tim. Şöyle dlyor Abdl ıpekçi: "Geliş
miş KuzeyUler ile sanayileşmemiş Gü· 
neylller arasında ekonomik (arklılaşma· 
dan dolan sorunların tartıŞılması için 
yenl bir çılır açtldı. Türkıye, taŞıdılı 
özelliklerden ötürü bu tartışmalarda 
önemli roller oynayabilir". 

Son zamanlarda gerek uluslararası, 
gerekse bölgesel sorunlarda Türkiye'ye 
önemli roller yakıştrnna çabası var Ka
nımca bu sakınca.lı. Bu alanda Türkiye' 
nin rolü öteki ülkelerden De çok ne de 
az önemli. Sakıncalı diyorum, çünkü bu 
tür yaluştırmalar Türkiye'ye Orta·Dolu' 
da liderlik rolü venneAe deAln vardınia
biliyor. Kurulmasına çalışılan yeni ile· 
tişim düzeni, herşeyden önce uluslar 

• 

arasındaki ilişkilerin eşitlik ve dengeli
Dk ilkesine dayandırılmasını satlamaya 
yönelik. 

'o- Peki, bu yeni iletişim düzeninin 
aallanmaaında bu liir toplantıla,.ın rolü 
ne olabilir? 

* Bu sorunuzda çok haklısınız. Yine 
de soruyu şöyle deliştirsıeniz belki daha 
uygun olur. "Uluslararası toplantılar 
böylesine teknik boyutları olan sorunla
ra bir yanıt getirebilir mi?" Aslına ba
karsanız bu soruyu ben de sordum ken
di kendime. Çünkü bir yanda, ulusal 
kaygulann da etken olabildili bu tür 
toplanttlar var. öte yanda UNESCO 
gibi sorunu teknik ayrıntılara girerek In· 
celeyebilecek ve herşeyden önce sürekli 
bir yapıya sahıp kuruluşlar. SürekUIi� 
diyorum, bu çok önemli. Çünkü sizi 2-3 
gün gibi kısa bir zaman süresiyle sınırla· 
mıyor. Ama bu tür toplantılar yine de 
çok önemli. En azından sorunun genel 
çerçevesinin çizilmesi olanalı var. 

Konunun ayrıntılarma inllmese de genel 
Ilk.elerin saptanması hiç de küçümsene
meyecek bir başarı. Baldat Toplantısı 
da gelişmekte olan ülkelerin bilgi ve kül
tür kolonyalizmine karşı mücadelede ka· 
rarlılıklarını göstermesi bakımından son 
derece önemU sonuçlar ortaya Çıkardı. 
Sanırım bu da evrensel bir banşın sat
lanmaslOda önemli bir adım. 

Bu toplantıların bir önemi de çeşlt· 
II ülkelerden insanları biraraya getirme
si. Uluslar arasında dengeli ve çift yön
lü bir bilgi akışının sallanması herşey
den önce bu alanın profesyonelleri ara· 
sında dolaysız bir iletişimi gerektiriyor. 
Dolaysız iletişim, insanlan urumanın 
en güvenceli yolu. ınsanları urumu da 
bir anlamda onlan sevmek. Unutmaya· 
ltm, tarumak ve sevmek de bizi barışa 
götürür. Evrensel ve hiç bir gücün boza
mayacatı bir barışa. Son bir nokta, bü
tÜD bu anlattıkImmdan öte, bu toplan
tmın bana ne getirdiII. Ben, dibimizde, 
komşu bir halkı tanıdım. Bu dolaysız 
tanıma ve bu halkda sizden birşeyler 
bulmak gizli bir doyum veriyor size. 
Dostluk kurduAum bütün irakitlarda, 
halkımıza karŞı bir sevgi ve taruma 

istemi gözledlm. 
lnancım o kJ, yakın bir gelecekte, bu 

istem, şu andaki petrol boru hattının 
çlzdiAi dar sınırlardan Çıkıp, kardeşliAe 
götlin!cek boyutlara erişecek. Başka 
dostlar da edindlm. AfrikaWar, Amıpa
lılar, Asyaldar. Toplantı konusunun çiz· 
dili çerçe\'eyi aşan sorunları tartıŞtık. 
Ortak noktalar bulduk. Portekiz Gazete
ciler Sendikası Başkanı, Carlos Caceres 
Monteiro 'nun şu sözleri kaldı kulaIım
da: "Dostum dlkkat. IMF bizden geçıı. 
Geçıı ama kötü geçıı. Şimdi &Ila sizde." 
Bu uyarı da küçlicük bir kazanç deAIl ml? 

Ti P yerel yönetimler 

konusundaki görüşlerini  

içeren broşür yayınladı 
Türkiye ışçi Partisi' 

nin yerel yönetimler ko
nusundaki görüşleri 56 
sayfalık bir broşür halin
de açıklandı. Geçtilimiz 
günlerde yayınlanan Ye
rel Yönetimler Demokra· 
tikleştirilmelidir adlı bu 
broşür, TİP Programının 
konuyla itgili bölümleriy
le ba4lıyor ve daha sonra 
II Aralık seçimleri konu-

8undaki Merkez Yönetim 
Kurulu Bildirisi ile devam 
ediyor. 

Broşürde daha sonra 
şu başlıklar yer alıyor: 
Kapitalist toplumda Kent 
ve Yönetimi, Türkiye'de 
Yerel Yönetimlerin Ta· 
rihçesl ve Bugünkü Du· 
rum, Kentler ve Sını( Mü
cadelesi, Yerel Yönetim
ler Demokratlkleştlril-

melidir, öncelikle Yapıı· 
ması Gereken ışıer, So
nuç. 

5 TL.- fiyatla satılan 
broşürün TİP lı ve İlçe 
örgütlerinden ve Genel 
Merkezlnden ödemeH o· 
larak temin edllebtlece�1 
belirtilmiştir. ödemeU 
Isteme adresi: Ttp Genel 
Merkezi, Nur'u Ziya $Ok. 
17/5 Tünel/ ,Istanbul'dur. 
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"Kene" Olmak isteyen 
Yazarlar 

Ideolojik bulanıklık döneminden geçiyoruz. öArenci derneklerinin sendi
kalara egemen olmaya çalıştıkları, sendikaların kendini siyasi parti gibi gör
dükleri bir mücadele ortamında bulunuyoruz. Tutarlı ve doğru çizgiyse her 
geçen gün daha iyice belirginleşiyor. Bir yerde yol ayrımı olacak bu tutum
lar genci doğruları getiriyor. Sonuç olarak aynılar aynı yerd«;ayrılar ayrı yer· 
de toplanmaya başlıyor. 

Butün bu kargaşa, yaşamın her kesiminde, DISK içinde, TöB-OER içinde 
sürerken özel olarak edebiyata genel olarak kültli" bileşimine yansımaması 
olası mı? Giderek kültür�debjyat dünyasında belirli kutuplaşmalar gelişiyor. 
Suçlamalar ağırlaşıyor. Aslolan bunlar değiL. Bunlar olacak. Geçmişte geçiş 
dönemi toplumlarında yaşanmış bütün bunlar. Bu günlerde bizde yaşan� 
çok dola!. Bütün bunlar olacak, olacak ama, görüşleri her türlü uzlaşıcıhğa 
evet diyebilecek özde reformist bir dünya görüşünden kaynaklanan kişiler 
kutuplaştıkları noktadan rasgele çıkışlar yapıp işçi sınıfı adına ve onun kül
türü adına söz söylemeye kendilerini yetkin kılmıyorlar mı? I şte buna katIan
mak zor. Bir de bu ileri bir düzen, ileri bir kültür diyenlerin yanında sorunlara 
yanlış yaklaşım yapanlar "en keskin devrimci bizizJbizim dışımızdaki falan 
filanlar mı? Onlar devrimci bile değildir" diyenler var. Herkese çatan, ama or
taya konuştuğu için kimseyi kırmamaya çalışan yapll1lrıyla, ahkam kesmeye 
kalkanlar var. Bunlar edebiyat dünyasının kültli- cephelerini oluşturank ver
yansın etmeyi-revizyonist kültüre (?)- bir başarrsanıyorlar. Oysa yanhşlar, 
yanlışlarla eleştirilip düzeltilemez. Çözüm işçi sınıfı ideOlojisiyle sorunlara 
yaklaşmak ve sınıfsal bakış açısını iyi kavrıyabilmektir. Buysa. kahve köşe le
rinde, öğrenci derneklerinde işçi sınıfıyla kurulabilecek bağla değilsöz parti
siyle bütünleşmekle, ülkemizin işçi sınıfını oluşturanların yaşantılarını kavra
makla, yorumlayabilmekle olasıdır. 

Sahip oldukları ideolojinin ağa babaları hayatın her kesiminde genel bir 
tasfıyeciliğe girişmişken karşı koyamıyanlar, susanlar, işçi sınıfı adına nasal 
konuşabilir. Onun bütünlüğünden .tlu güne kadar hala kesin çizgileriyle açım
lanmamış UDC gibi kavramlardan· nasıl söz edebilir? Devrimci bir yazarın gün. 
cel ve sürekli politikanın somut verileri üzerinde durarak, yerini belirginleştir
mesi ve anti-faşist, anti�mpeıyalist cephe bütünlüğü içinde doirusaı konu· 
munu çizmesi değil midir öz olan? 

Işçi smıfının belirli ilkeleri dışında sosyal demokratlarla kenetlenenler, 
kuyrukçu politikalarını gizleyebilmek için bir takım kılıflarla karşımıza çO,,· 
yorlar. Şiir adına konuşuyorlar. Gizliden gizliye yorgun bir mücadele anlayış· 
ları seziliyor. Ideolojik çıkmazlarına. çağdaş görünümler katmaya çalışıyorlar. 
Ama son tahlilde yerleri sosyal-demokrasi oluyor. Maskeler aşağı oldulu za
man, ürettikleri bulanık, reformist kültürün hesabı onlardan sorulacaktır. 

Timuçin öZYOREKU 
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önder Şenyapıh ' mn Yürüyüşe özel Demeci: 

CHP HALKTAN YANA 
ÖGE ERiNDEN 
ARINIYOR 

• Yerel seçimler önce.i. Türkiye'deki hızlı kent· 
leşme sonucu ortaya çıkan .orunlara köklü çözümler 
ö�rildili lÖyJenebilir mit 

O Hayır. Giderek, bundan önceki tüm seçimler
den daha sönük bir kampanya sürdürülüyor denebilir. 

"Oyumu CHP'ye 

vermeyi 1,lme 
Kent ve kentleşme sorunlarına ilişkin herhangi bir • d- . r, ön..-i yok. Elbette. haksızlık ettiğim de söylenebilir; sın ıremı-orum 
çünkü, CHP bir yerel seçim bildirgesi yayımladı ve ol· • 
dukça ileri bir anlayışın ilkelerini sergiledi . Bildirgeye görevlerinden almanın gerekçesi de, elbette tutarlı bir 
döneceğim. Ama, gerçek anlamda, bu yerel seçim ön- gerekçesi de, bugün�ek açıklanabiimiş değil. Açıkla-
cesi kent ve kentleşme sorunlarına ilişkin öneriler ge- "abilir gibi de değil. E, bu durumda, halk sam,az mı 
rek niceliksel, gerekse niteliksel açıdan çok çelimsiz kendi kendine: "Bu partinin söylediAi ile yaptlAı bir-
gözüküyor. Nedensiz değiL. Nedeni de şu: Ana Muha- birini tutmuyor, acaba benim anlamadığım ne?" Böy-
lefet Partisi bu yerel seçimlere, kendisine ülke yöneti- le sorular sorulmaya başladı mı, halk ile, destekleye-
mini ele geçirme yollarını açacak bir halk oylaması geldiği siyasal kuruluş arasına soAukJuk girmiş de-
kimliAi vermeye çalışıyor. Oysa, genel seçimler daha mektir. 
altı ay önce yapıldı. Dahası, halk çoğunluğu CHP'yi 
desteklediğini belirtti . CHP, bLgün Mecliste en çok 
milletvekili sayısına sahip siyasal kuruluş. Ne var ki, 
genel seçimlerde sağladığı halk destetini iyi kullana
mayıp yönetim erkini elde edemedi. Bikez daha MC 
Hükümetinin kurulmasını önleyemedi. Şimdi, bikez 
daha halkın desteğini almak istiyor. Bikez daha oyla
nn çoğunu toplarsa yönetime giden yolların yeniden 
açılacağına inanıyor. Önümüzdeki yerel seçimlerdeki 
oy dağılımında CHP oylarının payı artarsa, Hükümet 
olabilmek için öteki partilerde varolduAuna inandığı 
tereddütlü ve "vicdanlı" kişilerin artık hiç bir tered
dütleri kalmayacağını wnuyor. Öte yandan, iktidarda
ki partiler, bundan önceki seçimlerden edindikleri de
neyimleri değerlendirerek özellikle kentsel yerleşme
lerde kendilerinin nasıl olsa bir şansları yok diye seçi· 
me asılmıyorlar. Şunu da vurgulamalıyım: I ktidar par
tilerinin, Cephecilerin kent halkına getirecekleri bir 
mesaj da yok zaten. Kentlere, kent sorunlanna, kent
Iilerin sorunlarına eğilmek çağdaş bir tutumdur. 

• CHP'nin Yerel Seçim Bildirgui hakkında görii
şünüz? 

o CHP'nin bildirgesi demokratik sol belediyeci
lik anlayışının ilkelerini sergileyen bir belge niteliğin
de. Geçtiğimiz dört yıııık görev süresi içerisinde CHP' 
nin egemen olduğu yerel yönetimlerdeki uygulamaJar
dan kazanılan zengin bir deney birikimine oturtulmuş 
ilkeler olarak sunuluyor. Doğru da. özellikle, Ankara 
Belediyesi Başkanlık uzman-danışmanlarınca hazırla
nan ve "T oplumcu Belediye" başlığını taşıyan bir ça
lışmada yer alan ilkelerle çakışıyor CHP bildirgesiOde 
yer alanlar. Ankara Belediyesi Başkanlık uzman-da
nışmanlarının bir bölümü ızmit ve Istanbul Belediye
leri ile de ilişkili kimselerdi. Bunu şu nedenle belirti
yorum: "T oplumcu Belediye" çalışması enaz Uç b� 
yük kentimizdeki yönetimlerin uygulamada karşılaş
tıkları ortak güçlükleri, engellemeleri; yetkisizliklerini, 
yetersizliklerini, çaresizliklerini, vb. yakından izleye
rek ve gözleyerek hazırlanmıştı. Dolayısıyle, söz ko
nusu çalışma, dolaysız olarak uygulamadan elde edi
len deneyimlerin düşündürdüklerini yansıtıyordu. 
CHP Bildirgesi, "Toplumcu Belediye"de yeralan ilke
leri oldukça yumuşatarak da olsa beni msediği ne göre, 
gerçekten sağlam bir temele dayanıyor denebilir. F a
kat, bu bildirgenin geniş halk katlarınca inardırıcı bu
lunacağını öne sürmek kOlay değiL. Çünkü, 6 Kasım 
1977 günü yapılan Ön seçimlerde CHP halkın başarılı 
bulduğu, başarısını onayladığı belediye başkanlarını, 
ömeğin az önce sözünü ettiğim Ankara, ızmit, Istan
bul gibi büyük kentlerin belediye başkanlarını, burada 
uygun düşecek sözcüğü kullanmak gerekirse, harcadı. 
Oysa, anılan büyük kentlerin belediye başkanları, şim· 
di CHP bildirgesinde yer alan ilkeler koşutunda halka 
hiımet etmiş kişilerdi. I lkelerini benimseyip adamları 

• CHP 'nin oy yitirmui beklenebilir mi bu du
rumda? 

o Yitirir ya da yitirmez diye bir yanıt vermek 
yerine. bir değerlendirme y.pmak d.ha yararlı. 1973 
Genel ve Yerel seçimleri öncesfhavayla bugilnkü hava 
arasında epeyce ayrımlar var. 1973 Yılı, iki buçuk yıl 
süren bir Olağandışı yönetim döneminin bunalımdan, 
baskıdan kurtulma özlemlerfni taşımaktaydı. Iktidara 
karŞı olarak başlatılan, dönemin iktidarına karŞı oldu
ğu izlenimi b .. akılarak başlatılan bir harelu:t, iki bu
çuk yılın sonunda görevden yönergeyle uzaklaştırılan
ların aklanmasıyla noktalanmaktaydı. Iki buçuk yıl 
içerisinde aydın kesim, ilerici kesimin yanı sıra yoksul 
ve dar gelirli halk yığınları da, çoğu kez dolaystz bi
çimde olağandışı yönetimin baskılarından etkilenmiş 
durumdaydı. Olağandışı yönetimin gelmesine yol 
açan AP'yi cezalandırmak isteği vardı. Sıkıyönetim 
Mahkemelerince mahkum edilmiş çok sayıda ilerici, 
devrimci, yurtsever, demokrat' kişi hapishanelerde 
yatmaktaydı. CHP kimsenin düşünce suçuyla ma� 
kum edilemeyeceğini, özgürlükçü dembkratik düzene 
aykırı düşen bu durumu ortadan kaldıracağım vaade
diyordu. Ayrıca, yıllar yılı ezilmiş yığınlara yeni kapı
lar aralıyordu. CHP'nin solunda herha,*i bir başka ör
güt yoktu. Tek umut CHP idi, ezilen, sömürülen yığın
lar için. Ve CHP. 12 M.rt 1971 yönerge�nden. bu 
yönergeyle başlayan baskı yönetiminden önce varolan 
güçlü bir sol hareketin zorlamasıyla benimsediği bir 
takım ilerici ve topluma ümit veren ilkeleri savun11'Wc
tan henUz vaz geçmemişti. Savunuyordu. 

1973 Seçimlerinden sonra CHP'nin yönetim erki
ni ancak 7 ay elde tutabi lmesi, yanlış bır kararla Hü
kUmet ortaklığını bozup erken seçimi gerçekleştire
memesi ve sürekli iktidar olabilmenin Türkiye'deki Çı: 
kar çevrelerinin onayıyla olanaklı olduğu inancının 
yavaş yavaş parti üst yönetimince benimsenmesi, 
1973 yılında savunulan halktan yana ilkelerden teker 
teker, zaman içerisinde vaz geçilmesine yol açtı. -1975 
Senato Ara Seçimlerinden başlayarak, TUrkiye'de si
yasal tartışma gündemini gene, Demirel saptamaya 
başladı. CHP, bazı etkin çevreleri ürklitmernek için 
Süleyman Demirel'in çizdiAi alanlar içerisinde sava
şım vermeye özen gösteriyordu. Senato Kısmı Seçim
lerinde de, 1977 Genel Seçimlerinde de CHP'nin oyu 
arttı. Ama bu artış, CHP'nin umut niteliğini koruma
sından çok, sağcı partilerin "Milliyetçi Cephe" adı 
altında oluşturdukları iktidarın geniş halk ylAınların
da yarattığı hoşnutsuzluk ve gene halkı baskı altında 
tutma yolundaki çabalarından kaynaklanmaktaydı. 
CHP bu gerçeği iyi değerlendirdi ve halk katları yeri
ne bazı güçlU çevrelerin desteğini kazanmaya yönelik 
bir strateji yi izlemeye ağırlık verdi. Nitekim, 1977 
Genel Seçimlerinden sonra Azınlık HükUmeti kurma 
girişimi dolayısıyle hazırlanan HükUmet Programının 
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özü ye içeriAI yUk.ek .. tı�1ı basın ....... I ... .,a bile 
eleştirildi. Bir basın organı, Ecevit HUklmeti Progra
mının altına Demirel'in rahatça imza atabileceğini b� 
lirtti. 

CHP'deki betimlemeye çalıştığım detişim bugün 
daha üst düzeye vardı. CHP'nin solundakiler "kene" 
olarak niteleniyor. "I lerici geçinen çevr�ler" diye ya
kıştırmalar yapılıyor ve bu tür çevrelerin "demomsi
ye aldırdıkları yok" diye suçlaımlarda bulunuluyor. 
Yığınları CHP'ye çeken 1973'leki halktan yana ilke
ler artık ağtza alınmıyor. Halktan yana hiımet yaPan 
ölelerinden hızla arınıyor CHP. Bu detişimin halka 
bir huzursuzluğ. yol .çmadlAı söylenemez. Kuşkular 
arttı. Şimdi. bakın kendimi örnek _eyim. Ben. 1973 
Genel Seçimlerinden bu yana. o seçim dahil. yapıları 
tüm seçimlerde oyumu CHP'ye vereim bLWiJınedek. 
Ama, artık CHP'nin tipik bir burjuva partisi kimiili
nin günden gOne koyulaştlAml göre göre. bu seçimde 
de oyumu CHP'ye vermeyi, dairusu ya, Sayın CHP 
Genel Başkanının deyişiyle "Içime sindlremyonm." 
Eminim ki, Ankara'da ya da ızmit'te yqayanlııınn ço
ğu da sindiremiyor. Bu bakımdan CHP'nin oy orun
nın gerileyip gerilememesi, bugliıedek bu Partiyi des
teklemi� kişil..-in bu seçimde efe CHP'ye oy _meyi 
içlerine sindirip sindirememelerine balıı. Elbette, 2-
MC iktidarının geniş halk ylAınlarındo yarattıiı yı\ıı". 
lık bu seçimde de CHP'nin tek olumlu kozu. Yetecek 
mi, göreceğiz. 

• Başardı diye niteledilinizıle CHP'n;n harcatl,. 
lını belirttiliniz belediye başkan_ının haraınmahn
da CHP'ddi bu iç delı'şimin etk;'; uar mı' 

O Elbette. Harcanan .damlar CHP'nin 1973 çiz. 
gisini izleyen kişilerdi. Kmt halkıyla bütünleşmişle,.. 
di. Halk bu adamlara inanmıştı. Dürüst olduklarına, 
halktan yana bir politika izlediklerine il1ilnıyorbrdL 
Belki yolları yet..-ince .sf.ltı.yamadılar. belki çöp 
toplamakta geciktiler, yeterince otobUs alıp ucuz top
lu ulaşım sail.yamadıl .... belki yeterli bir denetim k� 
ramadılar ama, neyi neden yapamadıklannı, kmelle
rini kimin- neye dayanarak e,.elledilini açık açık mo 
!attılar. Kent içindeki Çık..- çevrelerinin huzurunu ka
çırdd ... OYSl, anlatmaya çalıştıiım gibi, CHP, ket
likle çıkar çevrelerinin rohalı koçınasırı. IIrkmeslnler 
istiyordu uzun süredir. CHP'nin izledlli ...,.,ı strateji· 
ye .ykın dllşüyordu harcanan belediye başkanlarının 
tutumu. Ve Usteük. halkın günden gUne gerçekl..-den 
biraz daha haberciır olması iktidar yollarının bu kez 
de halk tarafından kapatılmasına yol açX>ilirdi. DoI� 
yısıyle, sudan nedenler öne sürillerek, "yorgundur", 
" örgütleI i lişki kurmaktı gecikmiştir" , "kendi ıizıyll 
deli olduğunu söyleyen bir adamdır" gibi sudan ge
rekçelerle, parti iç deAişimini onaYliilımyıp halkın ya
nında kalmakta direnen bu belediye başkanlarının 
harcanması " parti çıkarları açısından" kaçınılmazlış· 
mıştı. Kaçınılmazlığın gereği yerine getirildi. Hilldım 
infaz edildi. 6 K",m 1977 gUnU. Bu ıarih TU", siyasal 
yaşantısında önemli bir tarihtir. 

Am •• 11 Aralık 1917. 6 ;<a�m 1977'nin önemini 
bir .nd. hiç'e indirebilir. CHP umduAu desteği bul .. 
mazsa bu seçimlerde yılınıardan, kendine çeki dUı.en 
vermek zorunda kalacaktır. Belki CHP'nin YılınıN' 
korkutmakta yararlandılı MC umacısı ortadan kald .... 
lamayacaktır ama, hem CHP'nin yığınlardan tümüyle 
kopması önlenecek, hem de demokrasi kurtulacak, 
güçlenecek; yarınlara umutla bakma olanaAını yeni
den yaratacak saAlıkh bir ortam elde edilmişolacaktır. 
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