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Sosyalist insanın 
yetişme kılavuzu 

HAMZA TIGlA Y 

Bundan ikl yıl önce ilk baskısı 
yapılan Ml. KaJinIn 'in 'Devrim· 
ci �tim, Devrimci Ahlak' adlı 
kitabı, gönlüj!ii ilgi sonucu tü· 
kendi ve geçenleme ikinci baskı· 
Si yapıldı. Daha önce Yürüyüş'ün 
100. sayısında tanıtılan bu 
önemli kitabı, ikinci baskısı dola
yısıyla, bu kere jlireyln ve toplu· 
mun sosyalist ei!itimi açısından 
ele a1mak istiyoruz. . 

EGtTİMVE 
SOSY illST AHLAK 

Ka\inin ei!itimi şöyle tanımlı· 
yor: "E�itimci tarafından dile
nen niteliklerin ei!itilene aşılan· 
ması için, onun psikolojisine ya· 
pılan belli, amaca yönelik, siste
matik etki." Bu tanımın önemi, 
herşeyden önce ei!itim ile ö�
tim arasındaki farkı ortaya koy· 
masındadır. Şöyle ki, ei!itim, bir 
teorik bilgi aktarunının (ö�ti· 
min) ötesinde, belirli bir insan ti· 
pi YllIlltmayı amaçlar. Bu amaca 
ulaşmak için sarfedilen çabalar 
bu bilgi aktanmını da içerir, ama 
onunla sınırlı tutuIamaz, ona in· 
dirgenemez. 

Bundan sosyalist e�itim için 
iki önemli sonuç çıkıyor: Birin· 
cisi, sosyalist ei!itimde seminer, 
konferans vb. gibi yöntemlerin 
tartışılmaz yeri vardır; ama bun
\ann herbiri sadece bir bütünün 
parçalandır. Sosyalist ei!itim ge· 
nelde, tüm bir yeni tip insanl iliş· 
kileri, daha do� insanın top· 
1umsa1 gelişim açısından olum
suz yönlerini eritip, olumlu yön· 
lerini a1abildii!ine geliştirdii!i, 
çok yönlü bir süreci ifade etmek
tedir ve bu süreç, sınıflar :ve sımf 
mücadelesi yokolmadıkça, varJı· 
�ıru şu veya bu şekilde sürdüre
cektir. 

1kinci sonuç ise ei!itimin ama· 
cı ile ilgili. Buıjuva e�itimi okul· 
\an ve iletişim IlIlIÇ\an ile nası\ ki 
insanlara belirli nitelikleri aşıla· 
mayı veya kapitalist üretim iliş· 
kilerinin onIanla kendili�inden 
YllIllttı!!1 bazı nitelikleri perçirıle
meyl amaçlıyona, sosyaIist ei!iti
min de amacı insana sosyalistçe 
nitelikler aşılamak, davranış\an· 
na sosYaIist ahiakı hakim kılmak 
olınalıdır. 
SOSY illST KİŞtLlGtN 
NlTELlKLER! 

Nedir bu nitelikler? "Birineisı 

diyor KaJinIn, baIkına, insanIara, 
emekçilere sonsuz sevgi ve ba!!lı· 
iık duyınak." Ancak bu sevgiyi 
buıjuva bümanizınasından ayır· 
detmek gerekir. Sosyalistlerin sa
vundui!U sulugöz bir 'insan sev
gisi' , yani hem patron hem işçi, 
hem faşist hem ilerici, hem dö· 
nek hem de karar1ı sosyalist kar· 
şlSında "sevgi" dei!ildir. Böylesi
ne bir tavır, şayet kasıtlı dei!ilse, 
olumlu ile olumsuzu ayırdede· 
meme zava1Iı1ı!!ından kaynakla
nır. Sosyalistlerin kalbinde ise, 
sadece insan\ı� gelişmesine 
katkıda bulunan, daha ileri ve 
daha mutlu bir dünya için şu ve
ya bu şekilde, şu veya bu ölçüde 
çaha sarfeden milyonlara, mil· 
yarlara sevgi vardır. Onların bu 
sevgiden, inSanIı� ayak ba!!lan· 
na, yani banş ve demokrasi düş
manlanna verecekleri bir zerre 
dahi yoktur ve ' g61eryüzlü sosya· 
Iizm' de dahil, biçbir "hümanist" 
safsata adına bu . kuraldan vaz
geçmeyeceklerdir . 

İkinci bir nitelik ise namus ve 
dürüstlüktür. PllIlInın ve kiinn 
tüm manevi de!!erlere damgasıru 
vurdu!!u buıjuva ahlakına, na
mus, örne!!in ' başkasının parası
nı çalmamak, hırsızlık yapma· 
mak, vs.' diye tanımlanırken, 
sosyalist ahiakta yeni bir içerik 
kazanmaktadır. Orada söz konu
su olan, sosyalist mülkiyete karşı 
namusun da ötesinde, kendine 

. kıırŞI ve yoldaşlarma karşı dürüst 
olmaktır. Hata yapıldı�ında, ya
pan kim olursa olsun dürüstçe 
söylemek, düzeimesi için ikna et· 
mek; buna' karşılık eleştiriye 
açık olınak, sadece arkadaşlan
mızın gözleyebildi!!i hatalan de
i!ii, aynı zamanda kendimizden 
başkasının bilemeyecei!i hatalan
mızı ve eksiklik1erimizi de gene 
dürüstçe göriip düzeltmektir. Ar· 
kadaşlar arasında şu veya bu ne
denle hatalllIll karşılıklı göz 
yummak giderek kangrenleşen 
sai!lıksız ilişkilere yol açaca� gi. 
bi, kendi hatalannı sürekli gözar· 
dı etmek de insanda bastalık1ı bir 
kişUik yaratacaktır. 

Dli!er nitelikleri ise "yürekli
lik, arkadaşlık ba!!ı ve emek S4!V' 
gisi" olarak sıralayan KaIinln, 
sosyalist ei!itimin, bu temel 
amaçlara bai!1ı olarak, marksiz
min ö�nilmesinl de kapsadıi!ıru 
beUrtiyor. 
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SSCB Merkez YÜ
rütme KorrUte.i Pre
zidyumu 1925 'te 
Kalinin �n llofkon/ı' 
Rında toplanıyor ... 

BtL1MsEL SOSYALtZMi 
öGRENMEK 

KaIinin, marksizmi bir teori 
olarak ö�nmenin ona olan 
inancı da pekiştirecei!ini söylü
yor. Marksizm, yani do!!ayı ve 
toplumu dönüştürmenin bUimseI 
temelleri, bir kez kavrandıktan 
sonra, demin temel ilkelerine de
�indi!!irniz sosyalist ahlak da bir 
"On Emir" veya havada kıılan 

rek sapmaya veya apolitik\ii!e sü· 
riikleyecektir. Sosyalist teori adı· 
na yapılan binbir türlü tahrifata 
bergün bir yenisinin eklen�i bu 

dönemde önemi büsbütün 8rtan 
bu öz'ün, bu önsezinin kazarul
ması, teorik bilgilenmenin de, 
ötesinde belirli bir siyasi tecrübe· 
yi ve prati!!i zorurılu kılmakta
dır. 

bir ideal olınaktan çıIuyor; var- _ EGITIMDE 
oluş temellerini toplumun geli- YöNTEM VE USLUP 
şim yasalarında bulan, yani top-
lumun gelişimine ters düşmernek 
onu hızlandırmak ve onunla hız-

- \anmak için bireyin benimsernesi 
gereken davranış tarzıru gösteren 
akılcı, bUimsel bir ahlak oluyor. 
Böylece marksizmin ö�nilmesi, 
sosyalist a1ılakın özüınIenmesini 
kolaylaştınyor. Bilimsel nitelii!i, 
bu ahlakı, uygulanınası için yal
nızca bir sadakat, bir' 'iman' ge· 
rektiren di�er egemen sınıf ah· 
lak\anndan ayırdettiren temel 
bir özelliktir. 

Ancak Ka\inin, marksizmi ö!!
renmenin, onun teorisini anla
ınakIa sınırlı kaIamayaca�1 vur
guluyor. Şöyle diyor: "Mark
sizm·Leninizmde esas olan metin 
de!!i1, devrimci özdür. Aranızda 
(konuştu�u şahıslar) mutlaka 
marksizmi metin olarak benden 
daha iyi bilenler çıkar. Ama ben 
onun özünü sizden daha iyi kav
radı�ırnı söyleyebUirim. Siyasi 
prati!!im sayesinde, bir rıkir orta· 
ya atıJdı�ında onun do�ru mu, 
yanlış ını oldui!Unu veya onda 
yanIış, düzmece olan şeyin ne ol· 
dui!Unu kolayca sezebilirim." Bu 
açıdan marksist teorik e!!itimin 
amacı, ustalann tezlerini ö!!ret· 
menin de ötesinde, her sosyaliste 
bu teorik uyanıklı�, bu ideolo· 
jik önseziyl kazandırmak oimalı· 
dır. Her sosyalist "ileri demokra· 
tik bir düzen, UDD, halktan ya
na bir hükümet . .  YS" gibi sözlere 
ve bunIan kanıtIamak için bilim· 
sel sosyalizmin tarihsel ve ça!!· 
daş klasik yapıtlarından yanlış 
bir biçimde verilen örneklere ve 
yapılan sözünıona ispat1ara karşı 
teorik düzeyde mücadele vermeli 
yani bu tezlerin -teker teker çü
riik1üj!iinü ispata çalışmalı, ancak 
herşeyden önce bu tezlerin ar· 
dında sosyalist mücadeleden, işçi 
sımfı hareketinin politlk ba!!ım· 
sızlı!!ından vazgeçme ei!mmlnin 
yattı!!ıru sezebilmeli, kavrayabil· 
melidir. Aynı şekilde 'üçüncü 
bunalım dönemi, suni denge, ol
gunlaşmaınış milli kriz, öncü sa· 
vaşı . . .  vs' tezlerini teorik açıdan 
ele alacak herkes, bu tezlerin ar
dında partiyi, örgütü reddetme, 
Işçi sınıfına güvensizlik ve hare
ketl maceraya süriikleme ei!ilimi
nin yattıi!ını görebilmelidir. 

Bu kavrayış olınadan, mesele
yi salt teorik metirıler düzeyinde 
ele almak, şu veya bu latm, Le
nin 'In şu veya bu sözüyle uyu
,up uyuşmadıi!ını araştırmak, 
insanı bır teorik kargaşaya, glde-

KaIinin, teorik ei!itim tekni..
leri üzerine ayrıntılı bilgiler ver· 
memekle birlikte önemli bir nok· 
taya, bireysel teorik çalışmaya 
dei!iniyor. Bireysel çalışmanın, 
yani bai!Urısız araştırma temeline 
dayanan raporların, kollektif fi· 
kir alışverişi ile birleşti!!i takdir· 
de, marksiszm-Ieninizmin arılaşıl· 
ması ve benimsenmesinde etkin 
bir yöntem oldu!!unu vurgulu-
yor. 

Kitabı okurken göze çarpan 
bir olgu da, Kalinin 'in konuşur· 
ken ku1Jandl� bir yöntem. Ko· 
nuşurken kendisi ile dinleylciler 
arasında kuru bir "konuşan-din· 
leyen" ilişkisi yaratmamak için 
sık sık krınuşmasını keserek, din
leylcilere samimi bir havayla s0-
ru soruyor, onların onayını alı· 
yor, bazen espri yapıyor, kısaca 
salondaki ilgiyi ,?nlı tutarak, an
lattı!!ı şeylerin kolayca dirılen
mesini ve özüınIenmesini sa!!lı· 
yor. 

Uslup konusunda ise Ka\inin, 
bir e!!itimcinin ve özellikle bir 
propagandacmın, bildikleriyle 
övünen, .. çok şey biliyor" diye 
gösteren bir usluptan sürekli ola
rak kaçınmasını tavsiye ediyor. 
"Kitleye ancak açıkça, düpedüz 
Onun size eşit oldu!!unu, o kişi .. 
lerin meseleleri yazarlar ve uz
manlar kadar akılcı yoldan çöz· 
meye yetenekli olduklannı sez· 
dirdii!iniz zaman konuşabilirsi· 
niz." 

Aynca gerek e!!itimcinin, ge
rekse propagandacmın hazır, bas· 
maka1lp cümleler ile de!!il, yeni 
ve özgün cümlelerle fikirlerini 
ifade etmesi gerektii!ini söyıü. 
yor. Konuşmacı, konuşmasmın 
içerdl!!1 rubu, incelii!i, heyecam 
basit ve tabü ifadelerle dile getir. 
meli, yapay, kuru veya fazla yal
dızlı sözlerden kaçmmalıdır. Ka. 
linin 'in deyimiyle, hissettikleribi 
.. anasırun diıı" , yani kendi öz ke
limeleri ile ifade etmek zorunda· 
dır. Bu, şu açıdan önemlidir: Na
sıl ki bir ei!itimcinin, arılattı� 
konuda önce kendi kafasının net 
olması gerekiyorsa, bir propagan. 
dacı da başkalarını Ikna için söy
ledii!1 sözlere önce kendisi içten
likle ınanmak zorundadır. Aynı 
şekilde dirıleylcl kitlesini heye
carılandırrnak Isteyen ajitatörün, 
kitleye aktllIllca!!1 heyecanı önce 
kendisinin taşıması gerekir. Ei!er 
durum böyle dei!Use, yani ajlta-

tör heyecansızsa veya propagan
dacı savunaca!!ı fikirleri "usulen 
aktanlması gereken bazı gerçek
ler" olarak görüyorss, kullana
caklan dil içtenlikten uzak ve su
ni, kelimeler basmakalıp olacak; 
sözler, söyleyene yabancı birer 
varlık gibi daha ai!ızdan çıkma· 
dan donacak ve dinleylcilerin git· 
gide artan kayıtsız1ıi!ına çarpa. 
caktır. Ama ajitatör veya propa
gandist söylediklerine içtenlikle 
inanıyorlar ve bunu uygun keli· 
melerle, doi!al bir biçimde, en 
basit günlük bir acıyı, bir sevinci, 
bir öfkeyi dile getirircesine sade 
ve içten bir dille ifade ediyorlar· 
sa, sözlerindeki bu samimiyet, 
içerdikleri rıkirlere 'de saygı 
uyandıracak, dinleyenleri konu
şana yaklaştırarak, onlara gitgide 
artan bir heyecan kazandıracak
tır. 

BURJUVA KOLTORONE 
KARŞI 
UYANıKLIK 

KaIinin, bir de dUin usta1aş
masmda en etkin araçlardan biri· 
nin edebiyat, özel1ikle roman\ar 
oldu!!una dei!iniyor ve Bbren
burg ile Simenortan örnekler ve
rerek, romanıarın eşsiz bir pro
paganda ınalzemesi sai!ladı!!ıru 
söylüyor. Bu, roınarılar için ol· 
dui!U kadar, yaşadıi!Uruz toplu· 
mun tüm kültürü için de geçerli· 
dir. E!!itimci ya da propagandacı 
yıkmak istedi!!i kapitalist toplu
mun her yönüyle çüriimüşlüj!iinü, 
ilerici roman, ŞÜl, yayın, film vs. 
vasıtasıyla görebilecei!i gibi; ayn
ca ona bu malzemeyi fazlasıyla 
sa!!layan bir ' depo" vardır: 
Renkli·renksiz basmıyla, TV'si, 
radyosu, yazarlan, milli e!!iti· 
miyle buıjuva kültürü. Do!!an.her 
1000 çocu!!un 150'si bakınısız· 
\ıktan ölürken, mm yıldızmın 
köpe!!ine göstenli!!i ihtimamdan 
sözeden renkli gazeteler, satınal
ma gücü belli olan halka, alay 
edereesine \ ..... .alın .. diyen rek
lamlar, polisi kahramanlaştırs. 
,YULL derken ABD toplumunun 
çirkefliklerini sergilemek zorun
da kalan TV dizileri, bütün bun· 
lar ei!itimci ve propagandacı için 
dei!erlendirilınesi gereken malze
melenlir. Unutmayalım ki emek
çilerin büyük ço!!unlui!U buıjuva 
gazetelerini takip ediyor, TV ve 
radyoyu dinliyor. Bu açıdan ve· 
recei!imiz örnekleri, yapacaj!ımız 
benzetme leri bu malzemeyi kul
lanarak seçmek, fikirlerin daha 
kolay anlaşılmasını sai!layacaj!ı 
gibi, konuştui!Umuz insanlan 
gırtlai!ma kadar kendilerini saran 
buıjuva kültürüne karşı da daha 
uyanık kılacaktır. Böylece, şayet 
burjuva ideolojisine karşı müca
deleyi gerçekten hayatın içinde, 
ondan kopmadan vennek istlyo!' 
sak, karşımızdaki düşmanı iyi ta
nımak, onun dikkatli bir lzIeylc:l
si olınak zorundayız. 



TUZACA 
ÜSMEMEK ieiN 

, - -

YÜRÜYÜS 

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar uzun süredir "bunalım" sözcü
ğüyle ifade ediliyor. Bu deyim tek tek ekonomik, toplumsal, kültürel, ideolo
jik, politik vb. alanlar için kullanıldığı gibi, bütün bu alanları kapsayacak bi
çimde ülkedeki genel durumu anlatmak için de kullanılıyor. Sözü edilen "bu
nalım" durumundan çıkışın nasıl ve ne yönde olabileceği konusunda da çok 
şey söylenip yazılıyor. 

ülkemizde "bunalım" sözcüğ�yle dile getirilen durumun niteliği nedir? 
"Bunalım"ın kaynağı ve nedenleri nedir, çıkış yolu konusundaki seçenek ve 
öneriler nelerdir? Neler olabilir? 

Burjuva partilerince ve burjuva propaganda araçlarınca yansıtıldığına 
göre, ülkedeki bunalımın kaynağında, ya siyasal partilerin aralarındaki anlaş.
mazlıkları çözememeleri veya çözmeye yanaşmamaları, kendi dar parti çıkar
larını ülke çıkarlarının önünde tutmaları; ya da anayasal düzenleme içinde yer 
alan parlamento, yargı kurumları, hükümet, Cumhurbaşkanlığı ve benzeri ku
rumların kendiişlevlerini bilmemesi veya yerine getirmemesi yatmaktadır. Da
ha da ileri giden antikomünist mihraklar, "Türkiye'de devletin dibini oymaya 
çalışan beynelmilel komünizm çabalarının" ülkedeki bunalımın nedeni oldu
ğunu ilan etmektedirler. Burjuva düşüncesine göre ekonomik bunalımın da 
çözümlenmemesi, yukarıdaki nedenlere bağlanan politik bunalıma son veril
memesinin bir sonucudur. 

Bu bakış açısı, olguları tersine çeviren burjuva ideolojisinin mantıki bir 
sonucu olduğu gibi, burjuvazinin politik sözcülerinin programında yer alan 
çözüm önerilerinin de gerekçelerini oluşturma, zeminini hazırlama işlevini 
görmektedir. Bu bakış açısının karşısına, ülkedeki bunalıma, nesnel koşulların 
çözümlenmesine dayanan bir açıklamayla ve çözüm önerileriyle çıkılması zo
runludur. 

Herşeyden önce vurgulamak gerekir ki, ülkemizde bugünkü bunalım, 
toplumsal yaşamın sadece belirli bir alanıyla sınırlı olmayan, ekonomiden po
litikaya, spordan kültüre kadar bütün alanları içine alan, genel bir bunalımdır. 
Bunalımın değişik alanlarda kendisini hissettirişi değişik yoğunluklarda ve de
ğişik gelişkinlikte olsa bile, bunalım geneldir ve çözümlemesi de genel olmak 
zorundadır. Daha açık bir deyişle, ülkede kendisini gösteren bunalımın çö
zümlemesini ,toplumsal yaşamın bütün alanlanna yansıyışıyla, ülkedeki .ını' 

ve tobako"'nn karşı/ıkiı konumlarının ve bu konumlardaki gelişmenin çözüm-
'Iemesinde aramak gerekir. 

. 

ülkedeki sınıf ve tabakaların karşılıklı konumlarının ele alınması, hiç 
kuşkusuz öncelikle ekonomik alanda olmak zorundadır. Türkiye'deson yıllar
daki ekonomik gelişmelerin sınıfsal güç ilişkileri düzeyindeki başlıca sonuçla
rından biri, büyük sermayedeki tekelleşmenin hızlanması ve tekelci nitelikleri
ni geliştirip güçlendiren büyük sermaye gruplarının burjuvazi içinde giderek 
baskın ve ağırlıklı bir konuma ulaşmaları olmuştur. Işbirlikçi, büyük burjuva
zinin hızla tekelleşen kesimleri Türkiye kapitalizminin gelişme doğrultusunda 
belirleyici unsur ve güç haline gelmeye başlamıştır. 

Bu gelişmenin kaçınılmaz sonuçlarından bir diğeri de, Türkiye kapita
lizminin emperyalizme bağımlı niteliğinin daha da pekişmesi olmuştur. Tekel· 
ci büyük sermaye gruplarının ülke ekonomisine egemen olma süreci, bu grupla
rın emperyalist tekellerle ve uluslararası mali sermayeyle işbirliğinin gerek ni
cel olarak gerekse kapsam bakımından gelişip genişlemesiyle birlikte yürUmüş
tür. Tekelleşme ve tekelci gücün yükselmesi, büyük burjuvazinin işbirlikçi ka
rakterini azaltmamış, tam tersine daha da geliştirmiştir. 

Sık sık sözü edilen bu olgular, ülkede sınıf ve tabakaların karşılıklı ko
numları üzerinde önemli etkilerde bulunmuştur. Işçi sınıfının yanında, artan 
hayat pahalılığının, dışa bağımlılığın kaçınılmaz sonucu olan ekonomik ve 
mali darboğazıann altında ezilen ve bunların faturasını işsizlik ve hızlı yoksul
laşma biçiminde ödeyen diğer emekçi kesim ve tabakalar da, tekelleşen işbir
likçi, büyük sermaye karşısında ortak bir konum içine girmiştir. Bu karşılıklı 
kutuplaşma süreci içinde, tekelci niteliğini pekiştiren büyük sermaye, başta 
politikalannda olmak üzere toplum yaşamının bütün alanlarında iktidar ve de
netimi tam olarak kendi eline geçirmenın yollarını aramaya başlamıştır. Bu 
hedefe yönelmiştir. 

Işte ülkede bütün alanlarda ortaya çıkan bunalım olgusunun arkasında, 
işbirlikçi, tekelci büyük burjuvazinin toplumdaki bUtün iktidar ve hegemonya 
araçlarını kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirme çabası yatmaktadır. 
Faşist bir yönetim biçiminin koşullarını yaratmaya, zaten kısıtlı olan demok
ratik hak ve özgürlükleri kullanılamaz hale getirmeye yönelik terörizm dalgası, 
bu çaba ve girişimlerden destek almaktadır. Daha da önemlisi, resmi iktidarın 
sahibi ve biçimi kim ve ne olursa olsun, resmi olmayan, örtillü ikinci, faşist bir 
iktidar merkezinin yaratılması da aynı amaca yöneliktir. Toplumsal yaşamın 
diğer alanlarında da antidemokratik bir işleyişin yerleştirilmesi, gerici ideoloji 
ve uygulamaların egemen kılınması girişimleri, bu alanlarda da bir karar arife
sindeki sancı ve bunalımların kaynağını oluşturmaktadır. 

Özetle bugün ülkemizde kendisini bütün ağırlığıyla hissettiren genel bu
nalım, toplumun bir yol ayrımı önündeki durumunu simgelemektedir. Yol ay
rımının iki yönü şunlardır: Ya tekelci gücünü sağlamlaştıran işbirlikçi, büyük 
burjuvazinin toplumda iktidarı ve denetimi tam olarak ele geçirmesini sağla
maya yönelik otoriter, baskıcı bir rejimin yolu ve temelleri döşenecektir; ya 
da buna izin verilmeyerek, tam tersine demokratik kazanımlar gerici güçlere 
karşı korun up geliştirilecek, toplumun demokratii 'eştirilmesi yolunda ileri 
adımlar atılacaktır. 

Yol ayrımının bu iki yönü, aynı zamanda ülkedeki bunalım olgusu kar
şısında iki temel öneriyi simgel�mektedir. Birincisi büyük burjuvazinin önerisi; 
ikincisi işçi sınıfının ve onunla ortak çıkarları paylaşan emekçi kitlelerin ve 
tüm demokratik güçlerin önerisi. Türkiye toplumunun bugünkü durumu, tüm 
Dolitik güçlerin önüne bu seçeneği koymuştur. 

Ecevit hükümeti de bugün bu ıkili tercihin karşısındadır. ''Yaygın şiddet 
hareketlerini önleme" gerekçesiyle 13 ilde sıkıyönetimin ilan edilmesi, bu se
çeneği daha da güncel ve belirgin duruma getirmiştir. Faşist güçler, sıkıyöne
tim uygulamasının, ülkede politik iktidarın kendi örtülü odaklarının ellerinde 
tekleşmesi, en azından baskıcı, otoriter bir rejimin temellerinin atılması için 
basamak olmasını amaçlamaktadırlar. Buna karşılık Ecevit hükümeti, resmi ve 
yasal iktidar olarak sıkıyönetim uygulamasının bütün sorumluluğunu taşımak
tadır ve bu uygulamanın, ilan edilel\gerekçelerine tastamam uygun olmasını; 
demokratik hak ve özgürlüklere değil, faşist terör odakları na yönelmesini sağ
lamak durumundadır. 

Faşist güçlerin, sıkıyönetim uygulamasını demokratik güçlerin üzerine 
yöneltme amacını güden girişimleri, son zamanlarda su yüzüne çıkmaya başla
mıştır. Faşist parti ve yan örgütleri, gizli uzantılarıyla birlikte ülke düzeyinde 
bilinçli bir manevra içine girmiştir. Sıkıyönetim uygulanan illerde faşist teri). 
rün kapsamı daraltılmakta, mevzilerin korunmasına ağırlık verilmekte; sıkıyi). 
netim olmayan illerde ise, bu uygulamanın alanını genişletmeye yönelik ter
tiplerin hazırlığı yapılmaktadır. 

Diğer yandan, sözde "sol" adına davranan bazı sorumsuz grupların, de
mokratik hak ve özgürlükleri korumak yerine, onlardan tümüyle vazgeçmek ve 
kendi kafalarında yarattıkları soyut koşullara uygun birtakım "mücadele" bi
çimlerini uygulamak yolundaki girişimleri, sıkıyönetim uygulamasına bir 
"suçlu sol" hedefinin gösterilmesine yönelik provokasyonlara zemin hazırla
yacaktır. 

Bu koşullarda, Ecevit hükümetinin, önüne örülen tuzaklara karşı çok 
daha uyanık olması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Tuzak, son çözümleme
de, faşist partinin ve diğer gizli ve açık faşist odaklann, hem de Ecevit hükü
meti eliyle aklanması; ve demokratik auçlere, işçi sınıfının ekonomik, demok
ratik, politik mücadelesine yönelik terörün "yasal terör" haline dönüştürülme
sidir. Bu tuzağa düşmek, Ecevit hükümetinin kendisi için de sonun başlanıııcı 
olacaktır. Böylece gerici, faşist güçlerin uzun vadelı planının uygulanmasında 
belirleyici bir adım atılmış olacaktır. 

Bu tuzağa düşmemenin alternatifi, demokratik hak v.e özgllrlüklere titiz
likle sahip çıkmak, bu haklann gerçekten kullanılmasının koşullarını §ajla
mak ve geliştirmek, faşist terör odaklarının üzerine kararlılıkla gitmektir. TUr
kiye toplumunun önündeki ikili seçenek, Ecevit hükümetinin karşısında böy
lesine somut ve yakıcı bir biçimde durmaktadır. Bu yol ayrımında işçi sınıfı
nın ve emekçi halkın "bunalıma" karŞı önerdiği gerçek çıkış yolunu kitlelere 
mal etme, örgütlü mücadele ile hayata geçirme görevi mutlaka başanlacaktır. 



BÜYÜk ödünlerle gelen bÜYÜk 
alternatil çevrelerinitı fIBlltılannl yansıtan 

"yorum" .üturıIanna geçen Salı 
günü "Kemal Cantürk" imzasıyla 
yerleştirilen formülaayon dikkati 
çekti. Yazar, IMF'nin, Dünya 
Bankaaa'nın ve Avrupa Yatınm 
Bankası'nın Türkiye'ye kndi 
mualuklanru açmasının temel 
koşulunun "siyasi istikrar" oldu
lIunu söylüyor ve 'şöyle devam 
ediyordu: 

lIini de bildiriyordu: 

Sıkıyönetimin ilaw, Ecevit 
hükümetinin bu karan almak zo· 
runda kalışı için ortaya atılan ge· 
rekçeler ne olursa olsun, onu bir 
kez daha kendisine dışardan da· 
yatılan sonuçlar karşısında pasif 
ve çaresiz bir konuma dü,ürüyor
du. Ecevit hükümeti, faşist terör 
odaklannın yan askeri bir yöne· 
timi hedef alarak planlı biçimde 
yürüttü!!ü tırmanışa seyirci kalan 
tutumuyla, bir kez daba bu tutu· 
mun kaçınılmaz sonucuna teslim 
olmuştu. 

DiAer bir deyişle sıkıyönetim 
ortanuna geçişle birlikte, emper· 
yalizm ve tekelci büyük sermaye 
için, Ecevit hükümetinin bütü
nüyle teslim alınmasının koşulla' 
n çok daha fazla gerçekleşmiş 
oluyordu. Ecevit hükümeti böy' 
lece kendi konumlanndan ne öl
çüde geriye çekilebileceilini gös· 
tenniş, emperyalist merkezler ve 
tekelci büyük sermaye karşısında 
direnebilmeDin önemli o1anakla
nru elinden çıo<arrnış bulunuyor· 
du. 

Ecevit hükümetinin ve CHP' 
nin iç ve dış sermaye güçlerine 
böylesine önemli yeni güvence
lerle bai!lanması, bu güçlerin ül· 
kede politik gerginli!!in azaltıı· 
ması yolundaki telkirıIerine yeni 
bir luz kazandırdı. Bir yandan, 
sürekli olarak ayakta tutulan Ca· 
şist yönetim ve darbe tehlikesi' 
nin hükümeti dize getinne aracı 
olarak bugünkü ve gelecekteki iş· 
levi bir kez daha karut1aruruştı. 
Emperyalizmin ve yerli büyük 
sermayenin Ecevit hükümetini 
diledi!!i anda diledii!i koşullarda 
a!aşaııı etme olana!!ını güçlü bir 
biçimde elinde tuttuııu ortaya 
çıkıyordu. Böylece diııer yandan 
da, yine aynı güçlerin, Ecevit hü· 
kümetini, kendi oluşturduklan 
yönetim biçimi alternatiflerine 
do!!ru yörıIendirme konusundaki 
hareket serbestliili de genişlemiş 
oluyordu. 

Artık emperyalist güçler ve 
yerli büyük sermaye, gerici, fa
şist bir yönetim için yaptık1an 

"GEREKÇE VE öTESI" 

Tüm·Der Oe",,1 Daşlulnll
ğımltln utifa . tmiş bulunan 
Erlum Tezgör yurt dlfıncltıki 
göreııinegilmek üzere Türkiye'  
den aynldı. &uana d a yanII
yon haber�re gö.... Ticaret 
Bakanlığında çallfmakla olan 
Tezgör, Dabal 'a Ticarel ate
,e.i olarak tayin edilmi, bu
lunuyor. 

HahrlanaC4jt. üzere, Türki· 
ye 'den aynl...".ıncltın bir ılire 
önce Tüm·D.r Oe",,1 Bafkan· 
Iığıncltın uti(a . •  d.n Erhan 
Tezgör'ün yö""tim kuruluna 
.unulan v. baıına yanl.tılmlf 
olan uti(a gerekç .. inde uıifa 
nedeni olarak örırüt .. ı .orun
IDr göıteriliyordu. Tezgör'jin 
utifa ,erehç .. i ,oy�ydi: ''An
cak bugün örgüt dlfıncltıki ba· 
zı ıorumauz kifi/.rin titizUk 
göıterdiğim ilk.leri çiğ""me' 
y. yön.ldlğinl üzüntüyle göz
lemekleyim. Aylar ıliren tüm 
Iyi niy.tli uyonJanm ;., n. 
yazılıki ıonuçıuz kalmı,hr. 
Bu ko,ullar alhncltı örgüu_1 
.orumluluğumun bir gereği 
olaralı ıon bir uyan özelliğini 
to,ıyacajtın. u mduğum uti· 
famı kurulunıaa a...,.diyo. 
rum:" 
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hesaplardan biraz olsun vazgeç' 
meksizin, başka hükümet biçim· 
lerini dayatma yolunda da, geç· 
miştekinden daba büyük olanak· 
lar kAzannuştı. İşte sıkıyönetim 
i1arundan soma geçen baftalar, 
bu yöndeki çabaların yoi!urıIuk 
kAzandıııma ilişkin belirtileri or· 
taya koydu. 

Gündemde olan, iç ve dış ser· 
maye güçleri için bugünkünden 
daha güvenilir ve salllarn bir hü
kümet biçimine öncelikle CHP' 
nin tam razı hale getirilmesiydi. 
Böylesi bir hükümet biçimi, par
lamenter ortam korunarak ger· 
çekleştirilecek .. , hetşeyden ön
ce ülkede bir "politik ittifak" gö' 
rünümünü vermeliydi. 

VA DEMI REL SüRPRIZ 
VAPARSA? 

Daba sıkıyönetim i1arundan 
birkaç gün sorıra Tercüman baş
yazan Güneri Cıvaoi!lu, Ecevit 
bükümetinin devamının tek gü· 
venceainln Demirel oldullunu ya' 
zıyordu. Cıvaoi!lu'na göre Ecevit 
hükümetinin yerine bir "tarafsız 
başbakan" başkanlı!!mdaki hü
kümetin kurulması için bütün 
koşullar vardı; tek eksik olan bu
na Demirel'in nzasıydı. Demirel 
birdenbire çıkıp, bu hükümet çe· 
kilsin ve tarafsız başbakanb bir 
milli bükümet kuru1sun deyiver· 
&e, Ecevit ne yapacaktı? 

Cıv80�ıU 'nun bu varsayımdan 
söz etmesi, sadece önerdiA'i yol 
için bavayı koklamayı mı ernaç
lıyordu? Gerici buının .ütun\a
nnda geçen hafta ortaya atı1an 
bazı görüşler, "tarafsız başba· 
kan" formülünün AP çevrelerin
ue embriyon aşamasını oldukça 
geride bıraktıılını gösterdi. 

SIVASıiSTIKRAR ARAVIŞI 

önce Tercüman'ın ikti .. t say
falannda tekelci büyük sermaye 

"Bu itibarla bütün ekonomik 
bunalımın üsl yapısını içinde bu· 
lunduğumuz .iyasi iBtikrarslZIlk 
leşkil etmekte, bunun için de 
parlamentonun siyasi istikrarsız
lığının zarannı ortacltın kaldıra· 
cak bir tutuma hemen girmesi 
gerekmekledir. 

"Bu maksatla iktidar ve mu· 
halefetin belli asgari müşlerekler
de .üratle birleşip ülkeyi anarşi
nin gittikçe ağırla,hrd.ğı ekono· 
mik bunalımdan kurtarmalan bü' 
yük ve hayati zarurel halini al· 
mışhr." 

TEKIN ERER DE 
TARAFSız BAŞBAKAN 

ISTlvOR 

Bir muhtıra edasıyla kaleme 
alımın bu satırlardan daha ilginci, 
Türkiye'de antikomünizm ticare' 
tinin en gözüdönmüş esnaflann' 
dan Tekin Erer'in Çarşamba günü 
Son Havadis'te yazdık1anydl. Te
kin Erer, bu hükümet düşerse ye
rine hangisi kurulur sorusunu so
ruyor ve yeni bir MC'yi de 
"memleket gerçeklerine uygun" 
görmedikten sonra ek1iyordu: 

"Akla en yakın gelen, en ger
çekçi olan, hatta en kurtancı bu
lunan demokrasiye, hür rejime 
ne kadar aykın düşerse düşsün, 
12 Mart sonrası de""""n "taraf
Sız bir başbakan" formii/üdür. 
Fakat o günkü durumdan farklı . 
olDrak larafslZ başbakanın, laraf
SiZ yaplIDcoh bir seçimi progra· 
mının esası ha bul etmeıidir. tl 

Tekin Erer, daba soma taraf· 
sız başbakarun nereden .. çilece-

"Bugün de CumhurbaşkanııRı 
Kontenjan Senatörleri araıında 
gerek Naim Talu, gerek Sad i ır
mak ehliyetinde kısa bir .üre için 
başbakanlık yapacak taraf'ız 
deıı�t adamIDn yok mudur' 
Memleket daha oohim durumIDra 
düşürülmeden, Türk Deıı�ti'nin, 
Türk milletinin hay.iyeti daha 
fazID rencide edilmeden Eceııit 
hükümeti düşürülmeli Ile Sayın 
Cumhurbaşkanı yeni hükümeti 
kurmak için bir laraf.ız parID
menlo üye.ini görevli kılmala· 
dır. " 

BÜYüK ALTERNATIF: 
CHP-AP IŞBIRLIGI 

Gerici basınm sayfalannda bu 
ilginç yorum ve önerilere rtlo�.6l!· 
dıi!ı sırada CHP aaflanndan gelen 
bazı .. a1er de dikkati çekiyordu. 
Necdet Ui!ur'un önceki hafta Ba· 
kanb!!ırun bütçııi görü,ülürken 
AP'yi de CHP pbl Tütldye'nin 
kurt&nCIBI ilan efmesinden sonra 
geçen hafta da CHP Genel Sekre
teri üstündalı da CHP ile AP ara· 
sında işbirliRinin savunuculan 
araaında yerini aldı. 

Bu gelişmeler, CHP ile AP'yi 
aynı politikada birleştirecek bir 
hükümet biçiminin deateklenme
si Için CHP üst yönetiminde de 
belirli bir potansiyelin hazırlan· 
dıllıru gösternıektedir. CHP yö
netimi, tekelci büyük aennayeye 
ardı ardına vezdilli ödürıIerle gel· 
dilli bugiınkü noktada, yeni 
ödürıIer vermeyi politik pr .. tijinl 
kurtarmanın bir yolu saymaya 
başlanuştır. Başarılann sahibi 
olarak, gözükme umutlanodan ar· 
tık vazgeçen CHP yönetimi, ,im
di artık, hiç olmaz .. başarıaıziık
iano sorumlului!unu AP ile pay· 
iaşmaaını "i!layacak bir fonnülü 
ehven-i ,er saymaktadır. 

Böyle bir fonnül için şimdilik 
en ciddi e""el Demirel olarak gö' 
zükmektedir. Bu göriinümün ge-

Metin Toker, Necdet Uğur 
ve diğerleri 

"Geniş tabanlı" formülün 
ısrarlı savunucu1armda'l Metin 
Toker, Tahran'da Şalı1a, Ati
na'da KaraınanIis'le, Brüksel' 
de de NA TO çevreleriyle yap
tığı görüşmelerden soııııı "ge
niş tabanlı" formülün aritıne
tiksel tabanını da açıkladı: 

"- 300 sağlıklı oy ..... 

"Amerikaının Sesi"ni de 
yansıtan formüliin nası1 ger
çekleşeceği de Metin Toker' 
hı kaleminden şöyle ifade edi
liyor : 

MiUet MecU.inde SOO 
oyun biraraya gelmeıi, bir
aracltı kalma.. laz.mdır. Bu 
çojtunluk, her partiden ''kap. 
mli azınlıklann yö""tim üze· 
rindeki lu/tOlınl kırmak için 
zaruridir. Böyle SOO oy CHP 
ve AP içinde ııardır. Bu CHP 
ve AP tabanının da onUludur" 

Milli Eğitim Biı.kaııı Nec
det Uğur'un önceki hafta rnil-

let mec6si bütçe karma ko
misyonunda, Bakanlı� büt
çesi görüşüIürken yaptığı ko
nuşma hahrIanırsa, öniimilz
deki dönemde inşasma çalı
şılan tezaab smtmaktadır. 

Metin Toker ve Necdet 
Uğur!.· 

ilki 'Türkiye'deki Amerikan 
lobisinin, beriki Vehbi Koç' 
un Ankara Lobisinin önde ge
len isimleri ... 

Metin Toker maskesinln 
ağırhğmm farlanda, "300 
sağlıklı oy"u ararken şöyle 
diyor: 

"- Çare Brüluel'de de 
değildir. Çare Washington 'da, 
Bonn 'da da değildir ... " 

Çare kendi kafasında: Ge
niş tabanlı .•. 

Yaklaşık üç-dört ay önce 
Türkiye 'ye gelen bir OECD 
heyetlnin Büyük Ankara ote
linde gazeteci1ere söyledikleri 
de hahrlarda: 

"- Iş çevrelerinden CHP-

AP koa1isyon önerisi geliyor 
ve bizim de bu yolda çaba 
göstermemiz isteniyor ... " 

"- Peki siz ne diyorsunuz 
kendileri? ... 

"- Bizce henilz şartlar 
oluşmanuşhr bu iş içhı� .. " 

Aradan üç-dört ay geçtiı 
yabancı heyetin deyimiyle 
şartlar ne oranda oluştu, ya 
da oluşmadı, bilinıniyor. An
cak başkentte bu konuda ku
lisIer yoğun. Hedef belli: 

CHP'nin mevcut kidesel 
desteği önünde biraz daha lti
bmız hale getirilerek, ki1SIdin 
kidelerin S8� kanalize edil
mesi ve MHP'nin akianarak 
bu şemsiye aItmda daha da 
ııemirtilmesi ... 

Wulıhıgton-Ankara ba�
Iantısmda "eşitler içhıde bi
rincl"liğe oynayan Metin To
ker'e sormak gerek: 

"- dA'dan ne haber'l .... 
Bay �U1'! 

"- Koç'tan ne haber? ... 

çerli olan bir yönü vardır. Demi· 
rel, kendisini buaünlere getiren 
emperyaliıt_ merkezlere ve büyük 
aermayenin deıteRini, tek başına 
egemenlik kuracaııı, açıkça, fa· 
şiat tipte bir hükümet için top!a-

BAŞBAKAN'IN 
RlCASJ 

VE 
ILK 

.... UYGULAMA 

Başbalıu Billeııt Ecerit ii' 
kıyöııetimin .çıklanw ....... 
lOIIft dayöııetim komu ...... 
nYIa AııIıııra'da bir toplamı 
yapU. S*ıyöııetlm ilk taplm
tıIIydı bu. ''Demokratik Sol" 
1kddmıı aıkıyöııetim UYPII
tDIIII1II1 ilkeleri bell'denecek
ti. &ait'in de aPIık ftIdiii 
konu da bu idi. 

Başbalıu geael aaYIf ko
nnJmndım lOIIft ... � 
mek iAeCIiği noktaya ,eldi: 
Sıkıyöııetkıı lı-. ft .... 
ciae clcılnıııııwnwlıydı. Ay
dmiaıa. kitapç ..... ldtaPIUa 
el lilrillınemeliydi. ÖZeIiIde 
kitap topIatnw. kitapçün 
göz .ıtma alma gBıi 'ıı-" 
konulıırda. Iwmıoyu ayclmJaı 
çok "dııyadı" idi. Geç .... 
id kötil uypianwim kalııyc:a 
.JIDIIAfahIIır. "demOIıatIk 
101" � aıkıyilD&tim ay
gUJUngDCIa bdIeIıIadeıı il
liıııııeyeı:ek ÖaıekIer ..... 
ııeIıIinIi. ıc-. 1IkıY� 
min bu k_ularda "Abdi" 
dımıııımumı LıefI*Iıiıı ko-
mutaıılıııdan "ıiı:a" etmek
teydi. 

Ne YU' Id. bu dCIIUm .. 
ıı.ndan bır büta aeçıııIfd id 
AııIıııra'daki 101 kitapçaıa 
buJııııdulu zafer Çaqa iık 
cuıııuteııi JIbıII ölledeD-
jilııJarnwler tarafmdaıı .... 
yordu. zııfer ç...-- _ 
bpjm tutulayor. �eri kiae 
lImmIyordu, J...ı.m.ı.r .. 
kadar idtııpçı _, lıePIIııI 
diıUk diıUk anyoN .. Da _ 
da 101 CIeqık topIaayor, 35 
kişi ft bu anda bIIIlıItapçt
lar göz aItma aiıqoordu. Ya
..ı.ca lıJçbir biçimde r-t
Jaıuııamış olan kitap le ... 
ler topIaıyor. ııa.ı.m .... 
11IIII1IID "IUÇ" olduta ... 
çeaiYIe kitapçılar da lIkıY 
tim merkeZIııe götildlllly 
Olay duyu1ıır dUYııIıııU .
yöııetinı __ uamyor, ıı. 
si gerekçeyle - ,..... 
öAreııl-k lItmI,yordu • .u. 
cak. __ yuatı fPI9d: 

"Beaim böyle bir ....... 
baIıerim yok." 

Salay6ııetim ..... 1IIıIl 
ve LıIberi oıu.dm � 
rm_ ....... 
ıaıu-, kitapç ...... 
tma � kim'" 
� 0aeUk ıı......-
"rtc.a" da ortada idi. 

Göz aItma lIıııIııIIr 
JiIıı leItıe.t bnkıIdı. 
Aııbn'dabulk�. 
kinweııiu 16ır.1ııdea lııı9IIIIL 



ABD YARDIM 
ÜS igflJOK 
YUSUF DOGAN 

Batı kapitalizminin Türkıye' 
ye yapacağı yardım önce Guade
loupe doruğunda tartışıldı. Bir
leşik Amerika Dışişleri Bakan 
yardımcısı Warren Christopher, 
bu konuda Türk yetkililerine bil
gi verdi. Bu arada, Türkiye'ye 
sağlanacak yardımın, Federal 
Almanya'nın başkenti Bonn'da, 
bu hafta içinde toplanacak sana
yileşmiş dört batılı ülkenin yet
kililerince ele alınacağı açıklandı. 

Bonn toplantısına;: 1rayipler' 
deki Guadeloupe Adası'nda yapı
lan sanayileşmiş dört batılı ülke 
doruğunda biraraya gelen Birle· 
şik Amerika, Ingiltere, Federal 
Almanya ve Fransa'nın ekono
mik konularda görevli yüksek dü
zeydeki yetkilileri katılacaktır. 
Toplantıda, Türkiye'ye yardım 
sağlanması için izlenecek olan 
yolun planlaması yapılacaktır. 

Ecevit Christopher'la : Hangi pazarlık14rf .. 

Basına sızdırılan haberlere gö
re, Bonn'da Türkiye'nin yalnızca 
kısa devreli gereksinmelerinin de
ğil, daha uzun süreli gereksinme
lerinin de karşılanması için bir 
sistem bulunmasına çalışılacak
tır . Birleşik Amerika Dışişleri 
Bakan yardımcısı Warren Christ
opher, geçtiğimiz hafta sonunda 
Ankara'da yaptığı görüşmelerde, 
Türkiye Hükümeti'nin bu konu
daki görUşlerini almıştır. Warren 
Christopher, Ankara'dan Was
hington'ı dönerken, kısa bir süre 
Bonn'a uğrayarak Feredal Al
man yetkilileriyle görüşmüştür. 

IRAN' Q\N TÜRKIYE'YE 

Batı kapitalizminin Türkiye' 
ye sağlayacağı yardım konusu
nun Iran olaylarından hemen 
sonra canlandırılması dikkat çe
kicidir. Ortadoğu'da, Mısır ile ıs
rail'i yakınlaştırarak denge kur
maya çalışan Batı pakitalizmi, 
Iran olayları nedeniyle Türkiye' 
den daha etkin görevler bekle
mektedir. 

Türkiye'den beklenen görev
lerin doğrultusu, kuşkusuz, bek
çiliğe yöneliktir. Bu çerçevede, 
Türkiye'deki üslerin çalıştırılma
sı ve yeniden düzenlenmesi gün
demdedir. Milli Savunma Bakan
lığı ve Genelkurmay Başkanlığı' 
nın karŞı çıktığı söylenen fiize 
rampaları üslerin yeniden düzen
lenmesi çerçevesinde ele alın· 
maktadır. 

Gerçekte, Türkiye'den iste
nen bekçilik görevi, üSıer ile de 
sınırlı değildir. Sorun daha geniş 
bir boyutta, NATO'nun güney
oğu kanadının bütlinlenmesi ve 
NATO güvencesinin lran'a doğru 
uzatılması biçiminde değerlendi
rilmektedir. 

Bu görevlerin karşılığında, 
Türkiye'ye yardım muslukları 
açılacaktır. Burada, yardımın 
Uluslararası Para Fonu'nundan 
geçmek koşuluyla bağlanıp bağ
lanmayacağı, tartışıldığı ölçüde 
önem taşımamaktadır. Batılı ka
pitalist ülkeler Türkıye için siyası 
bir Uluslararası para Fonu yarat
makUdırIar. 

Siyasi Para Fonu, Türkiye'ye 
kamu harcamalarının, ücretlerin, 
fiyat artışlarının ya da dış ticaret 
açıklarının hesabını sormayacak
tır • Kıbras ve Ege sorunlarının da 
ötesinde, Türkiye, kapitalizmin 
genel politik çıkarlarına uyum
dan sorumlu tutulacaktır. 

YARDıMıN BOYUTLARI 

Türkiye'ye Batılı ülkelerce 
yapılacak yardım kimine göre 1 
milyar dolar, kimine göre ise 1.5 
milyar dolar olacaktır. Dışişleri 
Bakanlığı'nın üst yöneticilerinin 
Federal Almanya'da edindikleri 
izlenimlere inanmak gerekirse, 
"Acil Yardım Fonu" 1 milyar 
dolar ile kurulacaktır. 

HAFTAYA 

YÜRÜYÜŞTE 

ABD Dışişleri Bakan Yar
dımcısı Christopher'in Anka
ra'daki görüşmelerinin içyüzü. 

••• 

Dışişleri Bakanlığı üslerle 
ilgili yeni anlaşmayı nasıl ha
zırladı?.. 

... 

Milli  Savunma Bakanı Ha
san Işık anlaşmaya neden kar· 
Şı ç ıktı? .. 

**. 

Yapılan bir toplantıda Baş
bakan Ecevit "Bizim bir ulu
sal savunma kavramımız vardı, 
o ne oldu" diye soruyor ve 
kendisi de böyle bir kavramı 
ortaya attığını ilk kez anımsı
yordu ... 

••• 

Genelkurmay Başkanlığı 
Amerikalıların askeri yardıma 
ilişkin düşüncelerini şöyle 
açıklıyordu: "Amerikalılar 
kullanılmış malzemelerini ve
rirler hep." 

••• 

Üslerle ilgili yenı anlaşmadan 
bakanlann bile haberi yok ... 

Federal Almanya Ekonomi 
Bakanı Hans Genscher Fon'un 
planlarını yapmıştır. 1 milyar 
doların üçte birini Federal Al
manya karşılayacaktır. Üçte bi
rini Birleşik Amerika'nın, kalan 
üçte birini ise öteki Batılı ülkele
rin karşılaması öngörülmektedir. 

Birleşik Amerika Dışişleri 
Bakan yardımcısı Warren Christ
opher'in yılda 300 milyon dolar 
olmak üzere 5 yıl için önerdiği 
1.5 milyar dolarlık askeri yardım 
ileri birlikte 1979 yılında 1 mil-

yar doları aşan bir yardım söz 
konusudur. 

KORKU VE UMUT 

1976 yılı sonundan bu yana 
döviz darboğazı nedeniyle eko
namisi durma tehlikesinde deni
len Türkiye için, 1 milyar doları 
aşkın yardım, büyük bir "umut" 
�Iarak görülmektedir. Bu "umut" 
için, ekonomik çöküntü tehlikesi 
korkusuyla yaşanırken, Ecevit 
Hükümeti büyük ödünler vere
bilecektir. 

Oysa, 1978 yılının deneyim
leri, demokrasiyi korumak iste
diği sürece, Ecevit Hükümeti'nin 
emperyalist mihrakların yardım
larına bağlanmasına gerek olma
dığını ortaya koymaktadır. 1978 
yılı üretim gerçekleşmesi verileri, 
Türkiye'nin pek çok malda göre
ce kendi kendine yerlilik düze
yinde olduğunu ortaya koymuş· 
tur. 

Üretimde, Türkiye'nin görece 
kendine yeterliliği, dış alım ola
naklarını aramallarına ayırma
sından doğmuştur. 1978 yılında 
düşük sayılabilecek bir büyüme 
hızı öngörüldüğünden yatırım 
malları dışalımı önemli ölçüde 
kısılmıştır. 

Dördüncü Plan, 1979 ve 1980 
yıllarında da düşük büyüme he
deflemektedir. Buna göre, Tür
kiye, 1978 yılında 3.5 milyar do
lara ulaştırdığı döviz gelirleriyle 
aramalları dışalımını sürdürebile
cektir. Bu yıllarda, yatırımlar 
kuşkusuz yavaşlayabilecektir. 
Ancak ve pazar ve dışsatım ola
nakları kısıtlı Türkiye, bugüne 
kadar gerçekleştirdiği birikImle
riyle, mevcut kapasiteleri gere
ğince kullanablldiğlnde iki yıllık 
bir süre için, pek çok alanda 
yeni yatırıma gereksinme duy
mayabilir. 

Guadeloup'tan sonra 

GERiCiLiK NEDEN 
· MEDEI UMUYOR? 

Dört emperyaliıt ülkenin deulet ue hükümet başkan14nnın 
Guodeloupe zirve toplantı" emperyalizmin çirkin yüzünün bir 
.imge.i oldlL Franaa D.ulet Bafkanı Valery. Jimmy. H.mut u. 
JOml!" ; Guadeloupe 'ta ağırlarken kuzey yarımküre.inin bu en 
aoJtuk günlerinde Antillerin günef ue sıcaJtını da sunuyordu 
-konuk" dOlt14mlA Böylelikle Franaa Cumhurbaşkanı. diJter 
ortakl4rına da bir güç gö.terisinde bulunuyordIL Ama Guade
loupe'un gerçek sahipleri Franaa başkanı da dahil. zoraki 
konuk14rının hiçbirini istemiyor14rdl ülkelerinde. Emperyaliz' 
me ve yeni sömürgeciliğe karşı göıteri'er düzenliyorlar, PTote.
to ediyorl4rdl. 

Emperyalizmin çirkin tablOlU Türkiye 'de tamam14nıyor
dIL Zirve'de Türkiye'n;" adının geçme!; gündemde yer alrruısı 
emperyalizmin işbirlikçileri için bir memnun;yet vesilesi, grur 
sorunuydIL "Sesimizi duyurmuştuk(!)" bir kez daha tüm dün· 
yaya. 

EMPERYALIST ZIR VELERIN AMACı 

Aslında gerçekten de ilgilendiriyordil Guadeloupe zirvesi. 
emekçi halkımın Hem emperyalizmin baskı altında tUHijJtu 
tü halkl4rl ilgilendirdiJti gibi, hem de ülkemiz zirue ile emperya
limin yeni oyun14rının baflıca a14nı olan Ortadoğu Bölgesinde 

. yer aldlJtI için. Emperyalizmin ülkemizdeki sözcüleri, if birlik
çileri de bunu bildiklerinden uakit geçirmeksizin yeni düzenle· 
melere uygun ortamı hazırkımak, bu arada kendi özel çıkarları 
için de parsa top14yabilmek için propagandaya baflamış14rdl 
bile. 

Guadeloupe zirr)e,; ile ilgili olarak emperyalizmin ,özcülii· 
Jtünü yapan çevrelerin ilk deJterlendirmesi. toplantının ekono
mik konular ,çerçeuesinde deJtil. salt siyasal içerikli olarak 
düzenlendiJti görÜfü idi. Bunun kanıtı da Japonya - ve Kanada ' 
nın top14nh14rda yer almamaUm oluyordIL Ekonomik ue siyasi 
konu14rın birbirinden aynlmasına elbette o14nak yoktur. Ayrı' 
ca bundan önceki dörtlü zirueler anımsandığında Japonya ue 
Kanada oral4rda da yer almamışh. Böyle bir "unutkanlıkla " 
değerlendirme yapılması kUfkuauz nedensiz deJtildir. Emper
yalist ziruelerin temeli emperyalizmin genel bunalım koş ul14· 
nnda çıkarl4rının bir bütün ol4rak korunmas� dünya düzeyin· 
de saldırgan politikasının ve sömiirü&ünün, bask"ın," gerekti,.. 
d iJti yeni düzenlemelerin uygu14maya konmasından başka bir 
şey detildjr. A ncak bu anlomda 80n Guadeloupe zirvesi";n bu 
temel amaç içinde özel bir anlamı da bulunmaktadır. 

G UADELA UPE 'DA YAPILAN HESAP 

Bu an14mda emperyalizmin dünya barlfını tehlikeye atan, 
soJtk sauaf koşul14rının yarahlmasına. hrmandınlmasına yöne· 
lik bir politika izleme do/trultuaunda yeni adıml4r atarak dii
zenleme/ere girifmek amacında olduJtudur. Zirve sonrası yo· 
rum biçiminde de/terlendirmelerle bu saldırgan politikaya or
tam hazır14nma)a çalışıldı/tı görülmek tedir. Bu çaba14rın gös· 
terdiği bir başka husus ta emperyalizmin başlıca Iıedef o14nl 
o14rak Türkiye'nin de içinde bulunduJtu OrtadoJtu bölgesini 
belirlediğidir. Bu olgu da Guadeloupe Zirvesinin Türkiye 
açısından önemini arttırmaktadır. 

Emperyalizmin olufturmak için çaba harcadlJtI görüf 
özetle' föyledir: OrtadoJtu 'daki gelişmeler, emperyalizmin bu 
bölgedeki çıkar14rına te ... dÜfmektedir. Ancak emperyalizmin 
çıkarlarına indirilen darbeler Sovyetler BirliJti'nin "yayılma' 
cı " politikasından doJtmakta ue bölgenin "Sovyet kontroiii
ne" geçmesi tehlikesi"; oluşturmaktadır. Bu nedenle� empe,... 
yalizmin çabası bu "tehlikeyi" ön�meye yönelmelidir; genel 
politika ve strateji Sovyetlerin bu "yayılmasına " karfl kulla· 
nılacak bir biçimde düzenlenmelidir. Ongörülen düzenleme de 
ise Çin 'in Sovyetler Birli/ti'nin Ortado/ju'da "kontrolü eline 
geçirmesine" karşı bir fantoj olarak kul14nılacaJtI yer al1l"'kta_ 
Böylece "dünyada kuuvet" dengesinin saRlanabileceği söylen
mekte. 

Çin 'in böylebir hesap ta ne düzeyde emperyalizmin genel 
stratejisi içinde yer a14caJtI ayrı bir konudur. Çin gibi bir 
"dünya samş.mn kaçınılmaz" oldugunu kabul eden ue ileri sÜa 
ren ülkeye si14h .ahş14rına başl4ıa14r bile. emperyalizmin tü
müyle ipleri eline aldı/jını ileri sürmek için şimdilik yeterli ka· 
nıtlar bulunmamaktadır. Ancak bu "denge " hesabının arkasın
daki oyun açıkhr. 

GERICI G VÇLERIN BEKLENTISI 

Emperyalizmin bu ideolojik ue politik aaldırı hedefkrinin 
bafında, bölge halklarının uluaal ue toplu1ll$al kurtuluf müca' 
deleleri gelmektedir. Yarahlmak istenen ortamda bölgertin yer· 
li gerici güçlerinin de genel bir .aldırıya geçmeleri doJtal bir 
.onuç o14cakhr. Gerici güçler kendi ülkelerinin tlim demokra· 
tik güçlerine karfl yoRunlaŞhrl14cak anti·.ovyet. antl·komüniıt 
histeri ortamını özlemle beklemek tedir. Vlkemizde sermayenin 
Rapor'cuau G.ClualıoJtlu bu beklentiyi Tercüman gazete.inde 
fU sözlerle belgelemekte: "Bi�e göre bu denge şu kritik zaman· 
da Türkiye 'ye bir &oluk alma dönemi kazandırabilir. ". "Denge " 
.özcüıü yerine, anti�Bovyet. anti�komilnilt propogandanın yay
/IIn14fh/t1 koşul14rl. ".oluk alma " yerine de emperyalizme daha 
da ba/t14nmak yerleftirili ... e gerici güçlerin yeni ulwl4raraal 
durumdan beklentileri ortaya çıkacaktır. 
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M HP ve yan 
örgütlerinin 

• yenı 
taktiğine 
dikkat 

Kahramanmaraş'ta meydana 
gelen faşist iç savaş provasından 
lIOnra sıkıyönetim ilanıyla bır· 
likte, brnP ve yan örgütlerinin 
gözle görülür biçimde bır "taktik 
dei!işikli�i"ne yöneldii!i gÖrüldü. 
Ülkenin hiç olmassa bir bölü· 
münde sıkıyönetim ilan edildik· 
ten sonra kendilerine "uslu ço· 
cuklar" görünümü vererek sıkı· 
yönetimi 12 Mart günlerini andı· 
racak biçimde bütünüyle demok· 
ratik güçlerin üzerine yöneltme 
çabalanna giriştiler. Bu arada fa· 
şistlerin sıkıyönetim ilanından 
önce dergi gazetelerinde yer alan 
"cihad" ça�an, hatta silah re· 
simleri, yerlerini başka ça�la· 
ra bıraktı. brnP ve ülkücü Genç· 
ler Deme!!;'nin ileri gelenleri, ta· 
banIanna "şimdilik" saldın ha· 
reketlerine gınşmeme mesajı 
gönderdiler ve yayınladıklan bil· 
dirilerde açıkça görüldüj!ü gibi 
bu tür eylemlere girişen "ülkücü· 
lere" "sahip çıkılmayaca!!ını" 
bildirdiler. 

SIKIYÖNETlM öNCESI 

Kahramanmaraş'taki faşist 
katliam olayı boyutlarına gelin· 
ceye kadar faşist tınnanışın sür· 
dürülebilmesi için MHP ve üGD' 
nin tüm yayın organlan bir "sal· 
dın ve kışkırtma" kampanyası 
sürdürüyorlardl.Buna AP organı 
ve yanlısı gazeteler de büyük öl· 
çüde katkıda bulunuyordu. MHP 
Genel Başkanı Alpaslan Türkeş 
"direniş hakkı "nın dol!duj!unu 
söyleyerek tosuncuklarına eylem 
işareti verirken, AP Genel Idare 
Kurulu da bir "mücadele ve ey· 
lem çal!nsı" yayınlıyordu. Bu 
arada sa� basın ile özellikle fa· 
şistlerin yayın organlan bütün 
güçleriyle "silahlı eylem yaptır. 
maya yönelik" kışkırtmalannı 
sürdürüyorlardı. üGD yayın or· 
ganı "Genç Arkadaş" dergisi 18 
Aralık 1978 günü çıkan ilk sayı· 
sının kapiı�ına birbirine çatılmış 
iki makinalı tüfek resmi ile bir· 
likte şu yazıyı koyuyordu: "Ça· 
i!ın kalbine ülkücü hareketin 
mührünü VU1'8.cai!Iz." Kapakta 
yer alanbu mührün 'nasıl vurula· 
cai!l" ise Iç sayfalarda şöyle be· 
\irtiliyordu: 

'Bu mücadele zulüm çal!ının 
bunalımlı ve ezUen insanını ara· 
yışı içinde bulunduj!u nizama 
kavu�turacak kutlu bir kavganın 
ifadesidir. Ve Alperenler, Derviş 
Gazilerin öncülüeünü yaptı!!ı 
inanç ordusunun neferlerı, üL· 
KüCü TüRK GENÇLERININ 
keain zaferiyle sonuçlanacaktır." 
(Genç Arkadaş derglsl, 1. sayı, i. 
12) 

"FERMAN" 

Genç Arkarlat'ın 26 Aralık'ta 
(Sıkıyönetim ilanındili bır ııun 
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önce) çıkan 2. sayısınnın arka 
kapaeında ise bir "Ferman" ya· 
yınIanıyordu. Ferman, savaş 
çal!nlarını Kur'an surelerinden 

Faşizmin bozdağ! 
ve hükümet 

Faşist hareket yeni taktik· 
ler deneme çabasmda. Sıkıyö
netim koşuOanru daha iyi de· 
ğerlendirebilmek için yeni' 
oyunlar tezgBhlamaya çaIışı. 
yor. Buzdağı biçimindeki fa· 
şist örgiitlenmenin açıkta ka, 
ian kwıııııın "geri çekilmesi" 
başiıındı. Geri çekilme takti
ğinde, ÖDa! OGD'nin 13 ilde
ki ı 93 şubesi "aktif mücade
leyi meşru devlet güçlerine bı· 
rakm4k" amacıyla kapatıldı. 
Sonıa yııym orpn1annda yet·: 
kii kalemIerte faşist kadrola-i 
ra � Yeddi Bu "önlem
LU" lODucunda, sıkıyönetim 
olan iiierdeki terör olaylanu· 
da gözle göriiliir bir düşiiş ol· 
du. Bu "çe1ıilme", buzdağı
nın g6ri1ııOrdeki .kIImmııı çe. 
kimeiiııiıı, terör olaylannda
ki rolliııiin geri plana aJııınıa.. 
lDIIn yannıda, buzdağııını aıai 
büyiik, giirllnmeyeıı parçııı
nın 6ııenıiııin daha da artaca
ğını gösteriyordu. "Daha bü
yük bir kavga" için en uygun 
çalışma biçimi buhınınuştu. 

Bu tablo, sıkıyönetim ila· 
nmdan !Onraki göriiıılü. Gö
rünlünOn aldatıcılığı ortada. 
Faşist hareketin bir amacı bü· 
ıdıı;,eti ve demokratik güçleri 
yanıltmak. Aldatmaca sürdü
riilürkcn, buzdağının a1�daki 
kısıru güçlendirilecek, etkinli· 
ği artınIacak ve hükümet tes
lim alınacak! Bu da ikinci ve 
en telılikeli amacı. 

Ecevit hükümeti bu görün· 
tüye aldandığı takdirde, faşist 
hareketin yeni taktiklerinin 
başan Ş8J1A artacak. Hükiinıe
tin bu yanılgıya diişmemesi, 
buzdağının aItınm Lu yüzüne 
çıkaıııaıııası için, demokratik 
güçlerin uyarıcı olması gereki· 
yor. 

alınan alıntılarla süslüyordu :"Ey 
lnanan1ar, kafiderden &Ize yakın 
bulunanlarla savaşın.(onlar) siz· 
de (kendUerine karşı bır sertllk 
(ve şıddet) bulsunlar .. " Ferman' 
ın yayınlandıi!ı sayfanın LiSt kö
şellnde de Arap harfleriyle "ta· 
banca ,eklinde" bır yazı bulu· 

'nuyordu. Bu Ferman'da bir de 
yemin ediyordu ülkücüler: 

"Tarihi hükmünü verdin. Bu 
küfür düzeninin Idam hükmünü 
.infaz edecei!lz. Tereddütsüz, va· 
zifemizl en iyi şekilde lfa edecek, 
bunu bUerek ve severek yapaca· 
Aız. ADah (C.C.)·a yemin olsun!" 

YE�ı CELLATLAR 
MEUlK POZUNDA 

Sıkıyönetim ilanıyla birlikte, 
taaar\anan Dk hedef gerçekleşti· 
rilmişti. Bundan sonra yapılacak 
olan, sıkıyönetim uygulamalannı 
bütünüyle demokratik güçlerin 
üstüne yöneltmek ve bu arada fa· 
şist güçlerin gelecekteki adunlar 
Için hazırlanmasını sai!lamaktı. 
Sıkıyönetim ilanıyla birlikte, 
üGD önce sıkıyönetime bai!lılı· 
i!ını belirten bir bDdiri yayınladı. 
Bır yandan MHP yöneticileri Eş· 
güdümBaşkanlıi!1 ve Askeri Mah· 
keme yargıçlannın atanrnalanna 
karşı çıkarak sıkıyönetimi hükü· 
metin karşısına çıkıırmaya çalı· 
şırken, sıkıyönetim öncesi dö
nemde birçok mensubu cinayet 
suçundan yakalanmış, bu suçla· 
n işlernek için üGD yeneticile· 
rinden emir ve silah aldıklanoı, 
bu örgütün şubelerinde suç işle· 
dikten sonra saklanmış oldukla· 
nnı itiraf etmiş olıın Ulkücü 
Gençler Demei!i bir karar alı· 
yordu. Bu karar, tüm sıkıyöne· 
tim bölgelerindeki UGD şubele· 
rinin kapatılması yolunda idi. 
üGD yöneticileri üyelerine bır 
de dolaylı uyanda bulunuyorlar 
ve halktan "� ülkücüyüz diye 
para ve bai!ış �ayanlann ihbar 
edilmesini" istiyorlardı. 

ASLı GöREV KADRO 
OLUŞTURMAK 

üGD Genel Başkan Yardun· 
cısı Burhan Kavuncu, "Genç Ar· 
kadaş"ın 4. sayısına yazdıi!ı baş· 
yazıda bu "taktik dei!işikll�ln" 
gerekçesini de açıklıyordu. Gös· 
terilen gerekçe "provokasyQoIa. 
ra karşı gerekli tedbirlerin alın· 
masına imllan sai!lamak"tı. Ama 
bır sonraki paragrafta "ülkücüle· 
rin" "asli görevi" ile birlikte "as· 
LI gerekçe" de açıklaruyordu: 

"ülkücü gençlik bundan son· 
ra asli görevine dönecektir. Mille· 
tın ve gençlii!ln komünizme kar· 
ŞI meşru müdafaası, artık yerini 
sonunIu devlet gücüne bırakılma· 
!ıdır. Asli görevimiz emperyalrst 
saldırganlara karşı aktif mücade· 
le dei!D, zulüm çaRına karşı, in· 
sanlı�ın ve zamanın dirilişi dava· 
sına önder olmak, yeni ve büyük 
medeniyetimlzin ulular·Alperen· 
ler kadrosunu oluşturmaktır." 

FAŞIST ODAKLAR 
DA(;ITILMADAN F AşlZM 

öNLENEMEZ 

Faşist örgütler sıkıyönetim 
ilanından sonra "taktik bir de· 
!!işlklli!e başvurmu,lar ve faşist 
tınnanışa daha etkUI ve daha ge· 
nlş boyutlar kazandırabilrnek 
ıçın yenı güçler kazanmaya giriş· 
mışlerdır. Sıkıyönetim Dan edi· 
len illerde "sükunetin hakim ol· 
maya .başladı!!ı" biç1ırılndekl gö
rüntünün, faşist odaklann etki· 
ılzleştirilmeslnin deRD, bu taktik 
dei!işlklli!inin sonucu olduRu an· 
laşılmaktadır. Yoksa f� 

lerin kendi açıkladıklan gıbı "bl· 
lInçll bır ıuskunluk havasına 
girmelerl"ne aldanmak, ilerldeki 
daha geniş boyutlu aaldın ve Ci· 
nayet olaylan ıçın daha genış bır 
kadrolaşmayı gerçekleştirebU. 
melertne göz yummak olacaktır. 

AP-MHP kırması 
milliyetçi toplumcoluk 

AP koyu bir demokrui düşmanbRında epeyyol aldı ıon ?,ıl: 
larda. Ekim 1975'de yapılan 9. Büyük Kongre'yle hız verildı 
AP'nin MHP·lileştirilmeıine. Bu Kongre'de namı yürürnüş P",a· 
lar erişilmez oylar aldılar. Türk·lalam felsefeleri programa Ileçi· 
rildi. darbelere çaRnlar çıkartıldı ... Na.sıl bir gaYret ııöaterinek. 
faş!zmle daha kolay buluşabiliriz, diye kafalar patlAtıldı. 

Tekelci burjuvazinin "dört başı mamur" beaaplanydı AP' 
ye bunlan yaptıran. 9. Büyük Kongre'ye ilişkin açıklamaaırıda 
TIP Genel Başkanı Boran'ın da belirttiiıi gibi, "Burjuvazinin 
hesap1arına göre AP, 'çoiıulcu hürriyetçi demokraııi"irnııeslni 
ve görünümünü ayakta tutmak ve legal baskı ve terörü sürdür· 
rnek MHP ise sahte 801 demagoj;'i ile kitleleri ayartıp çekmek 
ve y

'
aaa dışı terörle on1an yıldırmak ve solu ezmek g'Ore,,;ni 

yüklenecekler ve yerine getireceklerdi." 
Bu dengenin oluştunı1masına yıllar once planlı bir biçim· 

de baş1ıınrruştl. "Milliyetçi Toplumcu Parti "nin üç milletveki· 
linden biri olıın Mustafa Kemal Erkovan, bunun için AP'ye 
geçti. O günlerde bunun nedenleri birçoklan tarafuıdan aniaŞI· 
lamadı. Sıradan bir tercih sanıldı ; deRiidi oy ... Mustafa Kemal 
Erkovan AP'li o1rnamış, "milliyetçi toplumcu ülküler"i taşı· 
mak için sızma yapmıştı. Bu "ülkücü" zat, ilham peruerinin 
dürtüklemesiyle olsa gerek. sonradan bir de broşür yazdı: Ada· 
let Partiai'nin ÇaiJdaş Uygarlık ve Büyük Türkiye Vlküoü Yo· 
lunda Ilkeleri ·Temmuz 1978· 

B;"şür. MHP ve AP ııörüşlerinin bir bulamacı. "Sosyal ada· 
let", "sosyal refah" vb. aafaata1ann yarunda, bildik IIÖrüşlerini 
de sıralıyor Erkovan. Sun1an diyor ömeRin: . (AP) "TürklüiJün Millet ve Devlet olarak ebediliiJini 

dünya ekonomi6inde·politikcuında güçlülüiJünü "'illa11llJk 
amacıyla TVRK MILLIYETÇILIGINI kendi6ine vazge· 
çilmez deiJer kabul etmiştir. " (I. 6) , 

"Milliyetçilik inanç ve ülkülerini temel deiJer olarak 
korumayı öngören her türlü fikir ve akım hoşgörü ile ka,.. 
şılanacakhr. " (I. 1 2) 

"Türk in&anının, Türkçenin, Türk kültürünün ve Türk 
devletinin korunmcu� yüceltı1meıi ve geliş tirilmeıi bu 
fikrin (Türk milliyetçiliifi fikri) temel özeUiiJini teşkil 
eder. " (B. 3 7) 

"Türk milliyetçiliifi Türklük inancıyla yahut Türlt 
devletini yaşatmak ülküoüyle birbirine kenetlenmiş, fakat 
ıiyasi görüş aynlıiJı ne olu,.., olıun her yurttaş için ortGk 
deilerdir. " ( •. 3 7) 

Türk milliyetçiliiılne ilişkin çok "aydınlatıcı" bu ıörüşte· 
rin yarunda, broşürde faşist demagojinin şöyle tipik örnekleri· 
ne rutlamak da mümkün: 

"FeNJin topluma yahut toplumun ferde tehcih edil· 
me.i şeklindeki anlayışlar yerine i1Uanı yücelten ... to� 
lumlo bütünleştiren düşünce li6temini benimle_kı ... 
yu. " (1. 44) 

Erkovan'ın AP·MHP kınnuı bu düşüncelerini AP Buın Bü· 
roıu bastırmış. Bu düşüncelerin fa.at dem.,ojilerden farkını 
anlayabilmek için özel çaba ıerekiyor. Anlaşılan Erkonn 
MHP'lillRlnden vazaeçmemiş, "milliyetçi toplumcu düşün.,.," 
nin etki a1anını ııeni,letmeye çalışmış. Bunda bir hayli de ba· 
,anlı ve kararlı. KararhlıRını ,öyle ıösteriyor: 

..... Türklük vicdanından doiJmUf inanç ve ülkülerin, 
Türk milliyetçiliiJinin, 
Türklülr hculetlerinin .... 
Türk uygarlık ve kültür deiJerkrinin .... 
Büyük Türkiye ülküoünü gerçekleştirmenin. 
In",nlıiJa onur ve güç kazandırocak şekilde Türkliilü 

yüceltmenin ... , 
Inanç. ilke ve gereklerine baiJlı kalacalıma, namu· 

.um, şerefim ve m ukadde"'hm üzerine ant içerim . .. (I. 
4 7 ·  48) 

AP, Erkovan ve benzerlerinden daha çok "milliyetçi top· 
lumcu" kanı alacllAı benzemektedir . . .  

AYDıNlıK DEMiREL'iN KANATLARı 
ALTıNA SllflNIYDR 

YUrily\it'Un 196. ayısında yeralan AP: Dorbe ile Ayü .... -
ma Ça/tn14nnın Merkul b.,lıJdı yuı, maoeu Aydııılılr.'ı oktut
ça rahatsız etti. Aydınlık, bu yuıyla, YUrilyUş'ün MHP'DIa t.c
rlt edUmelinl önlemeye ve MHP'yi glıılemeye çü,tJIıııı '_ 
fettl!" Bu tescWl gericI ııaze�rıln öteden berl lz1ed1l1 � 
ya bakııdıRında, niyetleri çok daha ıyı aıılqılıyor. MHP'DIa &l
derek güçlliizleştıelrıl ve ciddi bır tehlike olmaktan çıkma lIft
cine ilirdilini, yine AP'nlnpek demokrat blrpmı oldulUnu b. 
nıtlamaya çalıfan ve bunu becerebilrnek ıçın olmadık oaınba
lıklara bqwran bır "dÜ4ünce"nln, YUrilyUş'ü MHP'Yı lideme
ye çü,makla suçlamaaı bır hayD ııuıunç oluyor. Ama lllUDç 
olmanın da ötat\nde uıl önemıı olan, Aydııılılr.'m AP'DIa lUt;
lannı örtbu etmeye çalı,muı, onun darbe ÇIRırtJwılılmı P 
den kaçırmaya çalıfmuıdır. Maocu ııueteDla AP'yi teıııIIe �. 
karma ye onun kanadı altına ııRırırna çabllan, kendlllıı. ıCaK 
kazandına bOı, demokratik lÜçiertn heden,rlnl aaptımıa iiiii
CIha u1qamayacaktır. 

-



Maceracılık 
değil, 
demOkratik 
hak ve Özgürlüklere 
sahio cıkmak · , 

anlayış da, temel olarak umiıt. 
suzluktan. çıkış yolu bulama· 

Demokratik hak ve özgürlük. 
Ierln büyük ölçüde kısıtlanması 
ile sonuçlanan sıkıyönetim Ilanı, 
d�mokrasi güç lerinin önüne yeni 
gorevler. yeni bedefier çıkarıyor. 
Bugünün dejtişen koşullannda 
mücadele biçimlerinin dol!ru ola. 
rak saptanması, bu yüzden önem 
kazanıyor. 

Bu gelişim, açıkça faşist ba· 
reketin ve faşist cinayet şebeke· 
lennin karşısında, CHP hüküme
tinin içinde bulundul!u aezin ifa· 
desi durumundadu. Sıkıyönetim 
ilan ederek bükümet. kendi dı· 
şında bir iktic!ar odaj!ının varlı· 
i!ını kabul etmiştir. Faşist saldu· 
ganlıl!ın ve terörizmin önlenme· 
sini. polisiye tedbirlere ve hak ve 
özgürlüklerin kısıt�sına b&it· 
layan düşüncenin bu iktidar oda· 
jtını kabul etmekten başka bir 
noktaya varamayacalıı açıktır. 

Sıkıyönetim ilan edilerek, bu· 
gün terörizmin en önemli kayna· 
!!I olan faşist örgüt ve güç ler de
jtil. bu örgiitlere karşı demokra. 
tık direniş hakkını kuJlanmaya, 
bak ve özgürlükleri savunmaya 
çalışan ilerici güçler öZDel ni· 
yetleri ne olursa olsun nesnel 
olarak cezalandınlmıştır. Sıkı. 
yönetim ilanından soııralı;i �elis. 
me ler bu cezalandumanın ulat
tı!!ı boyutları somutlamaktadu. 

Sıkıyönetim ilan edılen lller· 
de. siyasi partıler dışında, tüm 
kuruluşlano çalışmaları askıya 
alınmış durumdadu. Demekle· 

'rIn. odaIann vb.. çalışma1an bil
yük ölçüde yasa dışı ilan edilmit
tır. 

Faıist partinin yan 
kuruluşları durumundald örgüt
lerin, görevlerini "emın eııere" 
tesıım ederek çalışmalarına ara 
verdiklerini açıklamaları. hatta 
"relIOl teröc" talep etmeye varan 
istekleri. bu odaRın sıkıyönetim 
uygulamalarının kimlere yönel· 
meslnl latedll!lni ortaya çıkar· 
maktadır. 

Sıkıyönetim ilanı dışında ka· 
lan lllerde de benzer geüşmeler 
sözkonusudur. Sıkıyönetim kap
samı dışında bulunan ve gerici 
faşiat güçlerce. bu kapsama dabll 
edilmek ·istenen lller üzerınde 
provokatıf girişimler şimdiden 
baŞlamış bulunmaktadır. Gerici 
basın yayın organ\annın. tahrik· 
lerlyle. yalan haberlerle ve kıt-

maktan. ve karamsarlıktan kay· 
kırtmalarla, bu illerde (aşist güç. naklanmaktadır. Günümüzde de 
lerce düzenlenebilecek provokas- bu iki anlayışın. somut yansı· 
yonlara zemin hazırlarunaya ça. maları daha şimdiden gözlenme· 
lışılmaktadır. Faşist hareketin ye başlanmıştır. Demokratik hak 
bindirilmiş kıtaları bu yörelere ve özgürlükler üzerlne konan kı· 
taşınmaya başlarunıştır. Sahne- sıtlarnalar oldul!u gibi kabul 
lenen oyunların. "sürekli figiJ. edilmekte hatta yasal mücadele 
ranları". ise görev başında bu·- olanaklarırun tamamen ortadan 
lundurulrnaktadular. Bütün kalkbl!ı biçiminde yorumlan· 
bunlara koşut olarak. sıkıyöne- maktadır. Bu anlayış ne kadar 
tim kapsamı dışında bulunan yö- "keskin" ve ne kadar "sol" laf· 
relerde. demokratik örgütler üze- larla ifade olunurs.ı olupsun, 
rinde yol!un baskı uygulamaları açıkça teslimiyetin somutlaruna· 
da başlatılmıştır. Buna gerekçe sıdır. önerilen mücadele biçim· 
olarak "olayların sıkıyönetim lerinde de bu teslimiyetin izleri 
kapsamı dışında bulunan yöre. açıkça görülmektedir. 
lere kaydınıma" tehlikesi göste. ömel!in bir kesimde. sıkıyö-
rilmektedir. netim kapsamı içinde bulunan 

Bugün bir dönüm noktasında yörelerde mücadele olanaklan· 
bulunuJmaktadır. İŞbaşındaki ik. nın ortadan kalkbl!ı ve bu yüz. 
tidarın dışında oluşan ve varlıl!ı den sıkıyönetim kapsamı dışın· 
sıkıyönetim ilanı ile kabul edilen da bulunan yörelerde aktif m;;' 
iktidar od&itımn, açık faşist bir cadele için çalışılması gerektijtl 
yönetime kapı açmak için dile getirilmektedir. M"ıicadelenin 
yol!un bir ul!raş Içinde oldul!u sıkıyönetim kapsamı dışında bu-
gözlenmektedir. Sıkıyönetim, lunan yörelere kaydınıması anla· 
gerici faşist güçlerce bu all)llç yışırun. demokratik hak- ve 
dol!rultusunda kullamlmaya ça. özgürlük üzerine konan kısıtla· 
lışılmaktadır. Faşist iktidar oda. maların hiç tepkisiz kabulü aola· 
l!ının güçlenmesi. ilerici demok. mına gelecejtinl bilmek gerekir. 
rat güç ve örgütlerin geriletilme. Bu,sıkıyönetimin kapsamı içinde 
SI. sıkıyönetimin devaınlılıl!ını ve bulunan yörelerin gerici. faşist 
giderek açık faşist rejime kapı iktidar odal!ına teslim edilmesi· 
açılmasıru saj!layabllecektlr. nin bir başka iCadesidir. 

Bu yüzden. günümüz koşulla. Bır başka kesimden Ise "dire-
nnda da gizli açık faşist odakla. niş komitelerinde" örgütlenme 
nn üzerine gidilmesi. ve bu çal!rıları gelmektedir. Bu örgüt· 
yönde ilerici. demokrat güçlerin leome çajtrısının neyi amaçladı· 
seferber edilmesi yerıne getlrll- eı. hangi bedefe yöneldil!inin 
mesi gereken önemli bir görev � kendilerince de bilinmemesi bir 
olma konumunu sürdürmektedir. tarafa, ası! olarak demokratik ka· 
Ancak demokratik hak ve özgür· zanımların mevzilerin terkedII· 
lüklerin kıSltlılıl!ı. bu görevin ye· mesi çal!rısı oldul!u açıktır. Var 
rine getirilmesinde bır engel olan koşulların geniş Işçi ve 
oluşturmaktadır. O halde. de· emekçi yıilınların örgütlü mÜC8· 
mokratik hak ve özgürliiklere k� delesi için olanak kalmadıjtı bi· 
nan kısıtlamanın kaldırılması ve çiminde yorumlanması sonuQ-
faşist odakların üzerine gidllme. ta geçıt vermeyecek örgütlenme 
si. faşist planların açıl!a çıkarı!. ve mücadele biçimlerine kapı 
ması, biri dlilerinitamaınlayan ve açmasına neden olacaktır. Genış 
biri diilerinln çözümünü kolay. yıl!ınların örgütlü mücadelesin· 
Iaştiracak olan görevler olarak den her türlü uzaklaşmanın, ge· 
görülmelidir. rlcl faşist güçlere büyük olanak· 

Bugün dünden daha zor günler lar tanıdıilı bııınmek durumun
yaşanıyor. Tek tek bütün ilerici. dadır. 
demokrat. sosyalist Idşl ve örgüt. Benzeri örnekleri çojtaltmak 
lerüzerındekı sorumluluk. bugün mUnıkündür. Sıkıyönetimin her· 
dünden daha fazla. Her zor di). şeyi halledecel!lnl beklemek ve 
nemde. bır yanda yılgınlıilın. di. böylelikle hak ve özgürKIkIere 
iler yalda geçıt vermeyen mÜC&. konan kısıtlamalara ses çıkarma· 
dıle anlayışlarının boy atbi!ı makbı, geçit vermeyecek. cılız 
çokça yaşanmıştır. Bu tür ör. tepkiler yaratmaktan öte Işe ya· 

neklere yakın geçmişimizde de ramayacak. daha da kötüsü faşist 
tanık olunmuştur. Her ıkı provokasyon girişimlerine zemin 

BAR O 

SEÇiMLERİ 
M. TANER UNLÜ 

Aşağı yukan tüm baroJann 
seçimleri taıııamiaııdı. Bu yd· 
ki seçimlerin önceki"yıIa göre 
özelliği, çoğunda başkanlık 
seçimlerinin de yapılmış ol· 
muıydı. Ankara ve ızmir Ra· 
rOIaıUıııı başkaıılık ııeçim1eri
ni, sağın adayı olank bdireu 
isimler a1dı. l.tanbu1 BarOIU '0· 
da iıe iıaşbıı de4ifmedi. An· 
c.ıt Istanbul BaroIu'oda 
önemU bir olgu. yöııetimiıı 
dayandığı kitleden soyutlao. 
l11UI olgusu açıkça ortaya 
çıktı. 6.500'e yalan üyesi bu
lunan bu örgütün 80n geııeI 
kunıiu.... üyelerinin yamın· 
dan çoğu katdinadı. BDDu, 
üyelerin ilgi.sizliği ya da yöııe
thne göre farklı siyaai görüşte 
oloşlarıyla açıklama OJanaiı 
elbette yoktur. Böyle bir 
açıklama. herşeyden önce. 
ÖrgIitÜıı YI1fık sebebiyle bağ· 
daşmaz. Kaldı ki. tüm üyele
rin genel kuınia katılmaları 
yaul bir zonıııluluktıır. BUDI 

. rağmen geııei kuınia katılma 
0_ buııcıı dLIfiIk olıııaa 
anlamlıdır. 

ızmır BarOIU seçiııılai ile. 
Istııııbul Baroaıı seçimlerinin 
tenlııe. şimdiye kadar bo b. 
rooun ııeçlıııIednde &ÖıOIme
mif bir ii&i ye CanbIıkJa yap" 
1IIIf. üyeleıiıılıı �dan ço
ğu .... kıınıIıı 1ıatıImıftır. 
KI\fkUIUZ bti, lağIıIdı bir ae
iitmedlr ye bıı d\llUlllllll .... 
çeldepıelmde, öııcıeld ya.. 
timie bnıkte Çaldaf HubIt
çulu' pubııııDıı da 6111iaı11 
katka olmuştur. Bu lIILda, 
ağıziuına açcıldıınııda iiLi .. 
Da lIIIDPIda IdII Iınkıııaym, 
h • ..tor ibıııda bCYııIııJ o 
..tom kaptıran ziiıin teıııJıe. 
H, dtlfOnce kaçkııılıınııııı ye
ııiııideid -clrinıieri kadar- pay
iannm DDUtuInıainuı prek. 
ıııektecHr. 

Benzeri durum Ankara Ra· 
ıOIU ııeçinıleriııde de ortaya 
çıkmıştır. Dışandan öğrene
bDdJIimiz kadmyla. lJtanbu1 
Barosu seçlmlerindeo farklı 
olarak. ayn ayn dilDya gölÜ· 
şöndekl adaylar çeldşmlşler 
ve ızmır Barosu'ndaki sonuç. 
Ankara Daraııı'oda da aynen 
yaşanmıştır. 

hazırlayacak eylemleri gündeme 
getirmek aynı noktadan kaynak. 
ianan dei!erlendlrmelerln ürünleri 
durun,undadır. Bu anlayışlara 
karşı etkin bir biçimde karşı 
çıkmak. mevzilerin kolaylıkla 
teslim edllmeYecel!lni genış ke
simlere yaymak ve kitlesel m;;' 
cadeleler gündeme getirerek ya. 
rablmak istenen yı!gınlıl!ı orta. 
dan kaldırmak çok önemli gö
revler olarak görülmelidir. Yara. 
tılmak Istenen yılgınlıi!a. ancak 
genış kesimlere güven sai!laya. 
cak. saRiarn bır örgütlenme ile 

Gerek lznıir ve genıbe An· 
kara BaıUIU ııeçlıııledıııle. la
tanbul BaroIu'ıııt.idııiıı üıi
oe .ğcı adayiarm ııeçhııieri 
kazanmış oım.ı.n. __ la-
tanbul Barotu ııeçimICdııe ka
tıImIı 0_ difik om.. 
kadar· ö.-ıli ft d"" "d q' 
diir. Barolıınla '� 
ııcdıııi". ... OIdaia .,. 
öııilııe ..... ci..- dıl� 
diyetl cbıha aç* bir � 
ortaya çıkııcaktır. .: 

Kıışkııaız _Ian laJnUD. 
lardır. "Yöııetimler, gtlçledııi 
kurumlardan abdar _ ö_ 
kUnııııImıı giIçIIi OIıııaa ... 
kir. • •  BıııOIıır. bU(IIIae bd.
belirli bir demokralık yapıyı. 
gjicil ııÜrdiirmiIf kunuııiıınımz
dandır. ''Bab'da ne iqiir\iik 
_ bizde de olııcaktır. Ne 
bir ebik ne bir fuia" deyip 
de antidemokrallk ya. ....... 
larıyla lUlliıııiyellizllğiııi p«-

. çiıılemiş oiuı bir dtIfIIımıiıı 
egemen old . ...... 
1ıaiOIara, ÖZeIIiIde "dcıııoJD. 
tik hııkıık cımeti" lIkaiııiıı 
amıııııı-. açaıdIıı ÖaeınIi 
JiireYIer dipceidir. Bu bir ID
Iamda. oııiiim .tık ııedr:ııi
nin J'ftIidLr ft daha da JIp
leııeblmeIeri içiıı biıeiirm. 
kaıdledne cıa,ea bu _..me. �. 
do tIııteIindeıı. ....... ii»
rııııIudıır. SeçIeıa J&ıIdr:Iiı 
. ........ ........ &OaI; 
bo iş içiıı deli de t.liied
ııiıı JlpJeıuneled LPR kIıIııııaO
CM oIııdııIa, ya ..... .... ... 
illi ldtIeCIIa 10""'" .... 
Doatitot ' 'w. ,.� 
bu kitle OaIııa lı ... ıtı
Aoı:ak " lId � �  
aa OIP ,'I,r. jık'i �:� 
pçici bir ..... Içiıı CiHIiıI � 
IııokranI m'nM-....... Jıo.. 
... , pıi biauıiıinadıl. EI
bette bu oıau- � 
na izin mil ........... r..--
_ ..... Bu PnIıidIiiD 
aeıçeIdefnıeııI Ile. 6_ ne 
için. ldıııe kuşı, IIPIII ınIICa
dele edJeCeiiııiıı � 
na. ıoura da ıniiı:adeie _ct
om bıı .pa-ya g6re dojnı 
bir biçimde seçlmenlııe ...,... 
dır. DIIimIeI lOI)'IIiIder bu
ODD bilincindedirler ft ...... 
rm. demokrul mi' ........ 
ıı,n kopmuıııa, aeii ımı
na izin ftftIIe)'ec:dıieıdir. 

geçit verilmeyetel!i blUnmeHdir. 
Demokratik güçlerin eylem bır. 
lil!i sorunu bu anlamda gün;;' 
müzde önemini daha da artır. 
maktadır. 

İşçi sınıfının politik hare. 
ketinin etkin girlşlmlerlnin. 
yol gösterici önerilerinin ve ey. 
lemlerinin, demokratik güçlerin 
eylem birlil!inin saelanmaSlndald 
rolünün Iyice arttıilı günümüzde. 
sorumsuz davranışlara, herkeı 
kendı başının çaresine baksın an. 
layışına karşı çıkılmaıına gerek 
oldui!u kavranılmak durumun. 
dadır. 
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TIP MERKEZ YÖN ETIM KUR ULU'N UN 

SUNU& YA ZıSıNDAN 

• "Bir yandan Milliydçi Ctphe partilerinin n tüm faşist odaklarıo, ellerin
deki mnwcri koruyabilmek ve iktidarı yeniden ele gcçirttck demomeik hak ve 
özgürlükleri bütünüyle ortadan kaldlrabilmck için sürdürdükleri faşist saldırılann dur
durulması görrvL Öte yandan, demokratik güçlerin bu en ivcdi istemine dayanarak 
işbaşına gelen bugünkü iktidann� cmpcryaliı::min ve tekelci büyük sennayenin çıJtar. 
lanna hizmet cımeye, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin k.azanunbnm geri almaya 
yöndik politikasının ctkisizlc,tirilmcıi zorunludur. Bu ikili görevlıı yerine getirilme
si, demokrasi ıafbnnn ilkeli birliğini 'UreltH olarak güçlendiren, karamzhğm ve uz
laşmacabğın hiçbir bdirtisinc geçit vermeyen, hedeneri açıkça belirlenmio, kararlı bir 
mücadeleyi zorunJu lalmaktadır." 

• '"lkmokntiklcJmc Için Plan 1978-1982" belgesinin ülkemizin demokra
tikleımesi için ilk adımda yöndinmcsi gereken hedeneri aynnblanyla göstermekten 
çok daha ö�mli ve temel bir işlevi vardır. Bu bdgc, '(ürkiye'nin demokratikle,mesi 

. için zorunlu olan maddi km�Utrin yaratılmasına daha bugünd�n başlamanın, yalnız 
zorunlu d�ğilJ aynı zamanda mümkün de olduğunu ortaya koymaktadır." 

• Türkiy� Işçi Partisi ülkemizin demokratikleşmea için sürdürülecck mücade
leyi işçi s,rufırun ve tüm demokratik GÜçlerin, daha ileri hedefler için hazulanmanın 
zorunluluğunu gidenk daha iyi kavnd.ı.klan y� böy&c:ce mevzilerini güçlendlrdikJcri 
bir süreç olarak görmektedir. bemokrasi mücadelesi. i,çi sınıfını, emekçi kitleleri Ye 
tüm demokratik güçk:ri daha il�ri h�def1er için scf�rbcr edenk onların .iyasal ikti
dara y� toplumun sosyalist dönüşümüne hazırİa9Jllasına yardımcı olacaktır. Toplu· 
mun politik çoğunluğunun kazanılması böylece mümkün olacak, sınıfsal güçler den-
gesi köklü bir biçimck deği,tirilerek sosyalizme giden yollar açılacaktır. " -- -

• OemokratikJ�şme Için Plan ı 978-1982" çalışması, d�mokrasi mücadelesin
de işçi sınıfının Ye emekçi kitlelerin önünd�ki ncıncı olanaklan ortaya koyarken, aynı 
zanıanda demokrasi dü,manı büyük, tekelci sermayenin ekonomik gücünün boyutla
nnı da açığa çıkarmaktadır __ Böylecc_ bu egemenliğin sınırlanmas., ve giderek orla
da k.aldınlma.sı için zorunlu olan önkml�riı birbirleriyle ili,kileri içinde' ye bir bütün 
olarak ortaya koymaktadır. " 

• "Türkiye Işçi Partisi, ülkenin demokratiklettirilmesi mücadelesini, bir bö
tünolarak. işçi sınıfını!.- ye emekçi kitleleri iktidarın ele geçirilmeıine ye toplumun 
yönetimine hazırlayacak bir mücadele olarak görmektedir. Partimizin ülkenin demok
ratikleşmesine ilişkin e:ylem progranuDln ö"'nIJördüğü hedenerin bir bölümüne ulaşabil
mesi. işçi sınıfına ve müttdiklerin� daha güçlü bir mücadde için yeni mevziler kazan
dıracaktır_ Ancak daha da önemlisi, sadece bu hedeflerin gerçckJ�,tirilmcsi için yerile
cek mlicadc:ldcr bile, onları politik ve örgütsel olarak daha ileri hedcfl�rc, siyasal ikti
dann �LC geçirilmcsine hazırlayacakttr. " 

• "Oemokratikleşme Için Plan ı 978·1982" çah,ması, ber şeyden önee:, ge� 
çckJeştirilmesi için işçi sınıftnın ve müttefiklerinin miiıcadeleye...,soku1malar1 ve bu mü
cadele içinde sotyalizme hazırlanmalan gereken hed�neri içenn�ktcdir. " 

• "Böylece işçi sınıfının ye emekçi kitlelerin mücadc:leleri Ye nesnel koşulla
nn da elyermcıiyle bu hedcflcrin burjuvazinin siyasal iktidarına dayatılması sonucu 
kazanılacak htt demokratik meyzi, daha güçlü y� daha ileri h�den�re yönckn ıınıf 
mücadeJc:lttinin bircr sıçrama noktası olacaktır. " 

• "Demokratikleşme Için Pbn 1978-1982" kuşkusuz, ne rcsmi planlann ka
pitalist ekonomik ilişIUicnn işkyişini düzenlemekt�ki y�tcrsi:ıliğini gidermeyi, n� de: 
resmi planlara karşı kapitalizmin uzlaşmaz çelişkilerini yumuşatacak bir planlama al

tcmatifiBc liştinneyi amaçlanıakLadu_ Bugün ülkemizde uygulanan Ye 'özel sektör için 
programlama'dan başka anlam taşımayan planlamanın e:n 'yetkin' biçiminin bile kapi
talist ekonominin i,leyişinde:ki anarşiyi ortadan kaldırması bcklenem�z._ 'Demokra
tikleşme için Plan 1978·1982' burjuvazinin çtkarlanna hi:ım�t e:den rami planlardan 
daha iyisini değil, tam kuşıunl gcrç�kleştinne:yi amaçlamaktadır." 

• "Ocmokratikle:,me için Plan 1978-1982" nin Tüdô.ye'run ekonomik gdiş"" 
meıi için öngördüğü hedener, burjuva ide:ologlarının çe,itli gerekçelerle hakh göster
meye çab,tığı, düşük kaUonma hızlarının işçi ve em�kçilerin kaderi olmadığım 
ortaya koymaktadır. Aynı ,ekilde bu çab,ma, g�ne: burjuva ideologlarının, kalkınma
mn ancak işçi ve emekçi kitlelerin 'kemerleri sıkmasıyla' ıağlanabile:ceği iddiasını ke
ıin olarak çü-rütmektedir. 'Demokratikle,me Için Plan 1978-1982' işbirlikçi, tekelci 
büyük sermayenin gücünün lunlmasıyla hem işçi ye emekçi lütle:lerin yaşam düzeyle
rinin yüıucltile:bilece:ğini, hem de daha yüksek kalkınma hızlanna erişilebil�ceğin.i ka
nıtlamaktadu." . 

"Oemokratildcşme için Plan 1 978-1982" çabşmasının Partimizin ve tüm de
mokratik güçlerin emperyalizme Ye faşizme kar,ı mücadelede:ki hedeflerine yeni bir 
açıklık kazandıracağına inanıyoruz. Bu çalışma, işçi sınıfmın, �mekçi kitlelerin ye 
tüm dtmomtik güçlerin e:linde bir mücadele ,ilahı haline geldikçe amacına ulaşmış 
olacaktır. Her öneü işçi, h�r demokrasi sava,çuı, bu çabşmayı kobyhkla değ�rıcndi
rebilecck ye mücadelesinin güçlü bir aracı olarak kuUanabilecektir. Işçi sınıfı n emek
çi kitleler, aydınlı..k bir gekceği kurmaya yönelen mücadeLderindeki he:dcflerini her 
gün daha büyük bi-r açıklıkla kavradıkça, mutlaka örgüt5c1 ye politik olarak da daha 
ile�ev:ıi1ere ulaşacaklardır." 

• 
Türldye geçmişteki benzerl.riyle kı

yulanamayacak derinlikte büyük bir 
bunalım içinde. Bunalımın boyutları 
her ııeçen glin artıyor. 1978'de kalkın
ma hızı yüzde iki 'ye kadar indI. 20 miL
yar doları aşkın dı, borcun faizlerini 
dahi ödeyebilmek olanaklı deitil. 16 
milyon civarındaki işrücünün mevsim
lik işçileri de dahil edersek yüzde kırkı 
işsiz. GeçtiRimiz yıl imalat .. ktörün
deki onbinlerce işçi i,lerinden atıldı. 
Bu rakamın önüıriizdeki yıl yenı onbin
leri kapsamama,ı için hiç umut yok. 
Yan mamul madde ve hammadde ba
kımından dışa bal!ımb sanayiin dövlz
le dönen çarkları durmak üzere. KImi 
.. ktörlerde kapaalte kullanınıı yüzde 

ellilerin altına indi. Enfl .. yon oranı 
konusunda yapılan tüm tahminler her 
ııeçen glin gerçekliııini yitiriyor. Bu 
oran çift rakamlı sayıların en ü.t ıını
nna doRru tınnanıyor_ 

Burjuvazi, bütün umutlarını, em
perya\iot odakların borçları erteleme
sinin yanı sıra yeni " taze paralar" için 
ke_elerini açrnaları noktasına b_IIlarnış 
durumdL 

1978 yılı dış ticaret hacmlnin üçte 
biri kadar büyük bir açıkla! . kapandı. 
2,3 milyar dolarlık ihracata kar,ın gay
ri resmi olu,mUf kaçakçılık oektörünün 
yıllık kapa.itelii 2,6 mılyar doları 
buluyor. 

Dışa baııımb ve hiçbir denetime tabi 
olmadan ııelişen ekonomi tiim öteki zor
lukların yanı _ıra bir de enerji darboilazı
na uplandı_ Elektrik kıııtlamaları dur
madan artıyor. Konutlarda ııaz lambuı 
zorunlu ve çokça kullanılan bır gerek
anım haline geldi. Tabıı ııaz bulunabilir-

"DeDlO 
i�in plal!uz 

se. OPEC ülkelerinin yeni zamlarından 
ıonra Amerikan tipi ( otomobillil Y&4Am' 
ın toplumun üıt keaimlerine doRru 
çekilmelii, zorunlu olarak iıı% k�nacak. • 

Burju ... zinin artık e.ki yöntemlerle 
ülkeyi yönetemediRi teşhisini koyalı 
çok oldu. Ekonomideki derin kriz top
lumaal yaşamı derinden kavnyor. Dur
madan artan işsizlik, yokluk, enflasyon, 
pahalılık ve yoksulluk işçileri ve emek
çileri yaşamın en al t dilimlerine doRru 
iterken, toplumsal çalkantı büyüyor_ 
Bilinçlenen ve örglitlenen kitlelere karşı 
faşist odaklar harekete ııeçiriliyor_ Sos
yalistıere, ilericilere, demolaatlara yöne
lik olarak !;Üregelen fa,ist terör, bu kez 
binleri içine alarak lunyor, �uyor, 
öldürüyor. 

Askeri yönetime yapılan çaRn ve 
provokasyonlar şimdilik sıkıyönetimle 
noktalandı. Siyasi iktidar büyük bir aez 
içinde. Olayların akışına hiçbir etkin 
müdahaleıi olmadıRı gibi, ataletine 
"yanıızlık" adı koyarak demolaatik 
gliçlere karşı tavrıııı gizlemeye çalışıyor_ 
Ne var ki, bunalımdan çıkış için en kü
çük bir hesabı, ileriye dönük hiç bir adı
mı y?k. 

Bunca y�un ve toplumu derinden 
etldleyen bunalım içinde 4. Be, Yıllık 
Kalkınma Planı hazırlandı. Şimdiye ka
dar yapılan p\an\arın burjuvazi için 
özendirici olmak ve kilrlı alanları aç
maktan, Kamu İktisadi Teşekkülleri' 
ni de (KİT) bu özendirmeye araç kılmak 
için her yıl artan oranlarda i!lasın içine 
sokmaktan başka anlam ta,ımadıilı bili
nen bir gerçek olarak ortada duruyor. 

Yeni Planda bu anlamda görülebile
cek bir deRişiklik yok. Madencilik gibi 
kimi alanlarda atılması öngörülen ileri 
adımlar ise, bu politikaya gelinen yeni 
durumda rasyonellik kazandınnaktan 
öte bir deiler taşınııyor_ DiRer yandan 
4. Be, Yıllık Planın kayda deııer en 
önemli niteliııi, Türldye'nin içinde ya
şadıl!ı derin bunalımı görmezden ııelme
aidiro Bu Plan'a bakarsanız, Türkiye'de 
işler tıkınnda gitmektedir. Tüm eko
nomik ve soıyal olaylar suni olarak ya
ratılmış polisiye ... kA\ardır_ Sorumluz
luııun ve glinünü glin etme politikasının 
bu boyutları Türkiye tarihinde yeni ya
şanıyor. 

Açık olarak gi!tülen şu ki, burjuvazi 
bidiııi yöntemlerin dışına çıkmaya ce
oaret edemiyor ya da ipleri elinde tutan 
emperyalizmin tanıdıııı manevra alanı
nın sınırlarına gelmiş durumdL 

Bu arada 'seçkin patronların örlÜtü' 
TOsİAD da bir plan hazırladı, hem de 
resmi plana koşut olarak_ Aralarındaki 
tek fark "seçkinlerin" Ideolojik titiz
liRI. ömeııin madenierin kamula,tınl
ması, ya da işletme ruhsatlarının Iptal 
edilmelii gibi konulara olan itirazları 
'yol olmuın' ideolojik dürtüıünün öteal
ne eeçemiyor. 

Kıoaca düzenin sahipleri ba,ta olmak 
üzere, aly .. i iktidar dahil türriinün tek 
beklentiıi var : O da epıperyalizmln ke
oeyi açması. Sonra ne olacak konuıu tar
tı,maya açılmıyor, ya da açılmak Iıten

mlyor.Olacak olan şu ki, yenı paralar bu
lunsa bile bu ekonomık yapı büyüdükçe 
rahataızlılı daha da artacak, sorunları 
daha da büyüyeeektir_ 

Büyük oermayenin ve tekellerin bu 

konudaki h_pları ise, daha çok de..ı.t 
ııelirlerine yulaıımaktan, i,çi-emekçllerl 
yaşamın daha da alt dilimlerin. iterken, 
bu .... da 'palazlanmı, kazıardan' yanı 
aracılardan ve tanmdan alınacak verıi
lerle yeni kaynaklar y .... tınaktan öte 1Ii
demiyor_ 

Kısaca, egemen gliçler lç\erin de liya
si iktidar da olmak kaydıyla, emperya
list dünyanın efendilerine dün olduııun
dan çok daha fazla umut bal!lamı, ve 
bekler durumdalar_ 

İ,çller ve emekçiler için bu güçlerin 
elinde hazırlanmayaça\ı4ı1anııelecek hiç 
de parlak deııil_ Kendi ııeleceklerini ken
dileri yerine emperyalist odakların cii
şiinmNine ve tedbir almasına terketmi, 
o\an\ardan ise, hiçbir zaman daha IYI bir 
geleeek beklenemeyeeeııini zorlu miica
dele tarihimiz açık bir biçimde ııöoter
mektedir_ 

Ne var ki, artık Türkiye e.ki Türki
ye deRlldir. E .... n korkulsn da bu nok
tada düııümlenmi,tir. Türkiye iLM mii
cadeleleri tarihi açlaından tiim olııularıy
la yeni bir dönemeein içine girmektadir_ 
Tüm olumsuzluklara kar,ın, işçi ve 
emekçilerin mücadele &üçleri artmı, ve 
büyük bir örglitlenme potanliyeU Içine 
girmişlerdir_ Bu potanııiyelin örglitlü gü
ce dönüşmeli, her alanda IÜrdürülen sıM 
mücadelesinin somut olıuJ,ara burnu. ve 
bu somut olıınJardan kalk .... k yeni 
ivmeler kazanması glincel ivedi bir sorun 
haline ııelmiştir. 

İ,çi sınıfının politik örglitünün bir IIÖ
revi de, bu somut olııuları ortaya çıkar
mak ve i,çi-emekçilerin ve onların örgüt
lerinin eline .....ıı bir allah olarak ver
mektir. İşte bu alanda Türkiye Itçi 
Partisi yeni bir ııörevini daha yerine !ie
tiriyor. 

Iki yıldır üzerinde çalıfl\an "v.molı
"'tilıle,,,,,, Için Plan 1978-1892' 
bUllüııltrde tüm ilerici lliiçlerin e\Iu. iiÇ
mek üzere. Türkiye hçi Partili' ııiıı huD'
ladıilı bu Planda, burjuw.zlnln bUCtine 
dek siirdürdüııü kalkınmalı iÇin itçi .. 
emekçilerin " k.m.r1erini _muı" i.· 
rektili tezi, yerini, teknik donıaımlann, 
yiWeltip yqam düzeylerini ııeU4tımıe 
Vibi yeni bir ııınır..ı politikaya terkediJor 

Giderek büyüyen .. toplumaal bır 
afet haline gelen işailııRin yerine be_n
me kalıbının be, yıl aonunda ideale yu
la,tınlabileceli, cehaletin tamamen ynJı:� 
edileceti, &allık, konut gibi aorun\aruı 
el8llı bir listeme baRlarup çÖlÜlebile.,.
Ai, kültüreı yaşamın yük .. ltileceti ve ni
hayet i,çi ve emekçilerin inaan olma 
onurunu duyup yaşayabilecekleri top
lumaal hedefler ortaya konuyor ve çö
züm yollan ııöateriııyor. 

Burjuvazi bUllüne dek kalkınma aa
rununu, içeriııini lIöılerden oak!ayaralı 
..ıt maddi üretimin artması olarak or
taya koymUftur. Bu çarpık koyu,la 
gitıılde sanayile,tiRlmlı lÖylenmalıte
dir. Ne var ki, sanayinin yapııı yukarıda 
da anıldıilı gibi, tiiketim. dönük , teno
loji üretemeyen, tamamen dıp balımiı 
bu nedenle de kendi kendini yeniden 
üretip lıeHtemayen, çarkları dö.ı.ıı dö
nen, büyüdükçe kötüle .. n bir yapı 
kazanmı, ve aonuçta bUliin içlnden Çl
kılmaz derin bır kriı lçlne ııInnI,tir_ 

G.ne aynı ned.nIe birbiri patı
yapnan üç ayn Be, Yıllık dönemden 
ıonra, hllA iioyri aafi mlııı buıla lçlıı-

.. ' 



ıŞ yolu: YAVUZ ÜNAL ANLATıYOR: 

�anıbo"",dan alır1Dn ka/tıt bulul1Qo 
madı, bu n.denle Ixııılıl bekkdi. 
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Konu, ilk k.z bundan iki yıl ka
dıJr öne. Partili ii<! Parti yandaşı bi
lim odG:mı. uzman, JGnatç" .endika
cı, demoknıtik kitle örgütü yöneti· 
cui ii<! Partimizin Merkez E/titlm 
Bilim ii<! Anıştırma Büro,u üyek· 
rinin bulundu/tu bir topIDntıdıJ Ge· 
nel Başkan Behice Bonın tanıfın
dan ortaya kondu. E_en geçen 
Parti döneminde böyle bir çalışma 
yapılmaıı gere/ti üzerinth durulmuş, 
ancak o zamanki ,ın,' mücadelesi
nin ko,ulIDrı ii<! Partinin örgütliiliik 
düzeyi buna elvermemişti. 

YukandıJ anılD" ilk topIDntıdGn 
kapak düzenkme.i ub. "",tbaadon 
çıkışındıJki ıon ana kadar çalı,_· 
ya topIDm 130 arkada,llnlZ katıldı. 
BunIDr içinde Parti üye,i ue yıual 
nedenlerk Partili oID"",yan arka
daşIDrımlZın yan .. ıra, böyle bir ça' 
Iı,manın gereline inanmı, ve bera
ber çalışmanın erdemini yaşadı�ı
mız tutarlı demoknıt o1arck niteie' 
dilimiz arkada,kırımız vardı. 

(Tür iye I,çi Partisi Merkez Eğitim. Bilim ve Araştuma Bürosu sekreteri) 
YaplIDn ilk hazırlıklarda Parti 

Programındaki 'Temel Göreu' bölü· 
münde, Merkez 

-
Yönetim Kurulu ' 

nca yayınlDnan 'Demoknı.i Bildir
geıi 'nde ii<! 1. Büyük Kongre Karar
larında ii<! Merkez E/titim Bilim ii<! 
Araşhrma Bürosu 'nca yayınlanan 
'Yerel Yönetimler Demokratikleş· 
tirilmelidir' broşüründe, ülkemizin 
demoknıtikleşme.inin politik çe,.. 
çeuesinin çizilmiş oldu/tu, sorunun 
demoknıtikkşme mücadeksinde 
ekonomik temeldeki hedef/erinin 
çizilme.i ve rakamsal boyutlarının 
gösterilmesi oldugu i1 üzerinde du
ruldu. Eldeht oIDnakIDr tartışıldı 
ue böyk bir çalış"",ya ba,IDnabile· 
ce/ti kararIDş'nnldL 

Bir onınID"", yapa",ak. topIDm 
bu 1 30 arkadıJşımızl (örne/tin bir 
demoknıtik kitle örgütü yöneticisi· 
nin aynı zamanda teknik eleman ol
maSI gibi niteliklerini de oranlama
ya dahil ederek) şöyle grupIDndlra· 
biliriz: % 29 iktisatç� % 16 ö/tretim 
üyesi, % 12 ö/trenci, % 10 pIDncl. 
% 11 sanatçı, % 8 demoknıtik kitle 
örgütü yöneticui, % 5 işçi·sendika· 

,Ci, % 5 gazeteci, % 4 doktor ub. 
"'/tlık göreulisi, % 4 teknik ekman. 

de� payı yüsde elliı>la alluıda· 
dır. 

Kı..,. burjuııazinin planlı dönemden 
an\adıilı, oını!sal çıkarlarını olabildiillnce 
Oftumak ..., bu yolla da konumunu pe
kiştinnekten ibaret kalmı,tır. 

Tirkiye ı,çi Partia'nin IıaJ:ıiIadıt 
" Oemolaaw.ı..me Için plan 1978· 
1982" �ma .. , üç ana bölümden 
olu,maktadır. lik böiim " Kapitaliat 
Oünyaya Genel Bır Bakı," ve "Türki· 
ye OeRerlendirmea" iki ana başlıRı al· 
tında top1arunı,tır. llk kıaımda, ııenel 
olarak kapita1iot dünyanın içinde bulun· 
dultu üretim ..., ticaret yoRunla,mul ..., 
düzeyi ele alınarak emperya1iot ülkelerin 
birbirleriyle ve ıeri ülkelerle ilişkileri or· 
taya kOnmaktadır. Ortaya çıkan ilk 10' 
nuç, _yenin ve üretimin uluaiarıını· · 
IlIatmuına kaqın, emperya1iot ülkeler 
.... QeIi,ld ..., çatışnıaların devam etti· 
Rldir. Bunun alan1an ve düzeyi çe,ltli 
biçimlerde ıösterilmektedir. İkinci ve 
bizim için önemli olan ıonuç ta, emper· 
yalizme baRımlı ülkelerin bu Gatem için· 
de kalıiıkça baRımlıIık1an ve ona baRlı 
olarak 1orun1an daha da artmakta, kro. 
nik hale ııelen kapitalizmin buna1ırnı Ile. 
ıı,mi, kapitaliat ülkeleri Ileri teknolojili 
üretim birimlerini korumaya zorlamakta" 
bu oiıu geri ülkelerin kalkınıp ııeli,ebil. 
melerini daha da olanakaz bale getir. 
I!I"ktedir. . 

Türkiye Oeileriendirmesi'nde ise 
ülkemizin sosyo ekonomik durumu, em: 
peryıııın dünya içindeki yeri ve emper· 
yaliat .. temle olan baRlantılarl sergilen. 
mekte ve burjuvazinin yönetiminde ül. 
kenin içine IokulduRu bunalım tüm bo. 
yutlarıyla ııöaterilmektedir. 

İkinci Bölüm eıu Plan olıırak ele alı. 
mın bölümdür. Bu bölüm de 'u ara baş. 
iıklar altına ıunulmaktadır: Hedener 
EmeRin teknik donanımı, Makina imalat 
aanayü, Tarım araç ve makinaları &ana. 
yü, Demiryolları yapım ve onarım aana· 
yi, Deniz taşıt &anayü, Karayolları ta· 
,ıtları &anayii, Finanaman ve Toprak re
formu ve Tarımın yeniden örilitlenmesi. 

Bu bölümün "Hedefler" ba,lıRı altın
daki ilk luımında, mevcut i,azlik oranı 
1978·1982 döneminde iflllicü aaYlSında
� artı, ile birlikte ele alınarak, ipizli· 
Rın yenilmeıi, emeRin üretkeniiRinin 
Oftbnlmuı ve beslenme hedefleri aapta
oarak, bu heden... yönelik yabnm 
miktar ve alanları fÖetarilmi,tir. Bu he
d�nerin birbirleriyle tutarlılıklarının ya. 
nıma gerçekleştirilebilir hedener 
oldultu bu bölümdekl "Finanaman" kıs· 
mında açıklanmaktadır. Bu bölümün s0-
nunda ula,tıkları ieli,klnlik düseyi ba· 
kımından planlanma.. mümkün olan 
ba,lıca yatırım malları üreten .. ktörler 
Için ve ulaştırma sektörlerinde, fizik 
plan denebilecek kadar ııeli,kin oektör 
planlarnaaı yapılmı,tır. 

Bu bölümde, ana oektörler Için top
lam üretim hedeneri saptanmı,tır. Buna 
ııör., aabit fiyatlarla (1976) 1977'de 
1,2 trilyon lira olan toplam üretimin 
1982'de 2 trilyon liraya çıkarılmuı ön' 
,örülmektedir. Ortalarna yıllık toplam 
üretim artı, hızı yüzde l l ,1 2'dir. öte 
yandan milli plirdeki artı, bızı yüzde 
10,36 olarak belirmektedlr. İkW ara· 
.. ndaki fark, 6 yıllık dönem boyunca 
artan miktarlarda aektöderin birbirle· 
riyle daha baRımlı hal. plmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Başka bir deyi,le 
mil1i plir hesaplanmasında kullanılına
yan ara malı ku1ianınu artacaktır. Bu 
dönem sonunda iik kez toplumsal üreti· . 
min yarılindan çoRu sanayiden &aRlan· 
maktadır. 

Be, yıllık dönem boyunca toplam 
yatırımlar 1 trilyon 479 milyar lirayı 
buluyor. Bunun 776 milyor lirası ma· 
klna yatınmlan, 396 milyar lira bina ya
tınmlan ve bina dış inşaat yatınmları 
ise 308 milyar lira. Bunun içinde 226 
milyar lirası işçi ve emekçiler için gide' 
rekbaşlıca bunaltıcı oorunlardan biri ha
line 'gelen kiralık konut üretimine aynı· 
nu,tır. Anılan bu yatınm1ann yüzde 77' 
ani kamunun yapması öngörülmü,tür. 
Bu oran bundan önceki planlı dönemı .. 
rin tam tersi olmaktadır. 

Dış ticaret deuktleştiriliyor. Böylece 
ithalatta yüzde 64 ve ihracatta yüzde 87 
oranındaki özel sektör payları kamu eli
ne geçmektedir. Bu yolla kamu �e, 
$ııllık dönem için 256 milyar liralık ek 
bir kayna!!a kavuşmuş olmaktadır. 

Toptan ticaretin deuletleştirilme.iyle, 
598 milyar lira deRerindeki toplam 
ticaret gelirinin önemli bir bölümü ka
munun eline pçmekte ve bu alandaki 
tüm aracı karları ortadan kalkarak suni 
fiyat artı,ları önlenmektedir. Ostalik bu 
iki kalem devletle,tirmenin kamuya ge_ 
tireceRi hiç bir mali yük de yoktur. Bu
ilin banka sermayesinin yandan çoiıu 
kamuya aittir. Ne var ki, denetienen 
mevduat ve kredi açısından tam teni 
bir durum yaratılmıştır. Büyük barıka· 
ların ve yabancı sermayeli bankaların 
devletie,tirilmesiyle, bu alandaki 
mevduat ve kredilerin yüzde 98'i kamu 
denetimine girmektedir. 

Bankaların devletleştirilmesiyle 
önemli oranda aııorta sermayesi de ka· 
mu denetimine alırırnaktadır. Aynca bu 
barıkaların ortak oldultu sanayi i,letme· 
lerinde de kamu denetimi &aRlanmakta· 
dır. 

Büyük oermaye her yıl çe,itii yollar· 
la 53 milyar lira vergi kaçırmaktadır. 
Burjuvazinin daha alt dilimlerinde ile 
vergi kaybı 27 milyar lira dolayındadır. 
Sonuç olarak verııi yükü işçi ve emek· 
çilerin ıırtındadır. Dönem boyunca bu 
kaça k ve kayıplar önlenmekte, işçi ve 
emekçilerin üzerindeki toplam yük ha
finetilmektedir. Ayrıca, insanca y .... 
yacak bir düzeyde aaptanacak asgari üc
ret ve bunun kar,llıRı ııelir sahibi olan 
emekçiler de verııi dışı bırakılmı,tır. 

Oçüncü ve ıon bölümde, Plan çalı,· 
muı aıruında hazırlanan bazı önemli 
raporlar verilmektedir. Böylece çeşitli 
alanlarda işçi ve emekçi ıınınarın ya· 
.. m düzeylerini yük.eltecek ıomut he· 
dener ortaya konmakta ve mücadele ala· 
nı olarak aaptanmaktadır. 

Yukarıda bazılarını andıRımız önlem
lerin temel dürtülii, y ... dlRımız derin 
krizden kurtulmak için tek oeçeneRin 
emperya1iot odaklara el açmaktan ve on· 
lardan plebilecek kimi 'yardımlarla' da· 
ha da içinden Çıkılmaz bunalımlara düş· 
mekten kurtulmaktır. Türkiye'nin önün· 
debatka aaıılıklı bir çözüm yoktur. çün· 
kü emperya1iot dünya, Plan çalı,maaının 
lik bölümünde açıklandıRı gibi, ıell,· 
mekte olan üikelere hiç bir açık kapı 
bırakmamı,tır. Her pçen ilin lıell,mI,· 

Çalı,"", esOl olDrak Ankara 'da 
yürütüldü. Çalışma süresince zaman 
zaman Genel Başkan 'ın da katıldığı 
topIDntıIDr düzenkndi. Bu topIDntl· 
larda ek. alınan konuIDrın politik 
boyutIDrl ii<! sınıfsal yönleri, tartı· 
şıldı. Çalış"",nın ilk yazımı geçti· 
g,miz yılın Haziran ayı içinde biti
rildi. Ne oor ki, yayımlanmaya /ıa
Zır durumda değildi. Çalışmıl yeni· 
den Büro 'da ele alındL Bazı bölüm· 
ler zenginleştiriidi. Bazı bölümler 
deki sınıfsal per1lpektif. düzenlendi. 
Kimi bölümkr tekrar yazıldı. 

Çalışmılnın politik formülD8yon· 
ları ve önermeleri Başkanlık Kuru. 
lu 'nda ve Merkez Yönetim Kurulu ' 
nda tartışıldı, yeni düzenlemelere 
gidildi. 

Ilk formaIDr Ağustos ayından iti· 
baren matbaaya L .. rilmeye başlandL 
Ne var ki son ana kadar gerek ra
kamIDr ue gerek.e politik önermeler 
ii<! peNlpektif bakımından küçüklü 
büyüklü yeni yeni sorunlDr ortaya 
çıktı ue giderilmeye çalışıldı. 

Çalış"",nın başIDnglçta düşünü
len re.mi planla aynı zamanda 
çıkarılıp tartı,"",ya açıl"uısında 
önümiize çıkan engellerden biri de 
özellikle ka/tıt .orunu oldu. E_en 

lerle lıeli,memi,ler aruındaki uçurum 
artmakta ve baRımh olan ülkelerin 
sorunları durmadan daha da ai!ırlaşmak· 
tadır. 

Sadece hammadde deposu ve pazar 
olarak emperyalist dünyanın içinde yer 
alan ,eli,mekte olan YA da azgelişmi, 
ülkeler için tek seçenek, kendi kaynak' 
larını emperyalist odakların çıkarına de
Ril, uluaal çıkıirlarına baR h olarak kul· 
Ianmak ve ekonomilerinin gelişmelerine 
de bu yönde bir rota çizmektir. Bu ba. 
lumdan en belli ba,1ı ııüvence de sosya· 
liat ıistemdir. 

Türkiye de bu bai!ımlı ülkelerden bi· 
ridir ve baRımlı kaldıRı sürece oorunları 
durmadan artacaktır. 

Bu oranlaman," irine Parti yöne
ticikri dahil edilmemiştir. Böyle 
bir onınIDmıl yapıldığında yukarıd ... 
ki rakamlardan işçi-ıendikac. oranı 
yük.ekcek. diğerleri de ona ba/tlı 
olDrak düşecektir. 

361 tablo ue metin dışı 9 büyük 
ek tablo ile 900 84hifeye yaklaşan 
"Demoknıtikle,me Için Plan 1978· 
1 982" çalışması 260. TL. fiyatla 
bugünlerde ""tı", çıkarılmak üzere· 
dir. 

Fikir Genel Başkan Behice Bo
ran 'a aitti. Çall,maIDrID yakından 
ilgilendi, her düzeyde tartışmılya 

. katıldı, yol ue yön gösterdi. 
Bu aşamada en ıon ilave edil

mesi gereken nokta da, Genel Sek· 
reter Nihat Sargın 'ın çalışmayı y<>
yına büyük bir titizlikle hazır /ıale 
getirmesidir. Onun titizliği sayesin
dedir ki, pek çok yanlı, düzeltile· 
bitmiş, eksiklikler olanaklar ölçü
sünde giderilebilmiştir. Nihayet iş
çi ve emekçiler için bir mücadele 
silahı olarak hazırlanan bu metin 
gene onun miidahaleleri ile, oku n
mOlI !le anIDşllması kolay bir hale 
getirilebilmiştir. 

Çalış"",ya katıIDn arkada,ların 
tümiinün paha biçilmez emeklerini 
ue her türlü yardımlDrını ""ygıyID 
anıyoruz. 

Elbette bu metin Türkiye Işçi 
. Partisi 'nin bu konudaki 80n sözü 
değildir. Konu tartışmoya açılnıış
tır. Her halde en çok tartışacak 
olan da Parti'nin kendisidir. 

nn gençlerin, tüm toplum kesimlerin· 
deki yurtseverlerin eline emperyalizme 
ve faşizme karşı mücadelelerinde yeni 
bir silah olarak hıwrlannu,tır: Bu ıilalı, 
sendikalardan, demokratik kitle örııüUe-

. rine, meslek örlÜtlerinden kooperatine-
re varana dek her birinin önüne bunah
mın bedelini burjuvaziye ödetebilmek 
için yeni ve somut görevler koymakta
dır. Bu yeni görevlerin, toplu sözleşme 
metinlerinden çalışma programlar,!,a, 
kitle eylemlerinden parlamento çalışma
larına varana dek b ..... yla yerine geti. 

rilebilmeoinin yolu, her ıeçen ııün artan 
oraniarda işçi- emekçi kitleleri mücade· 
leye lOkmak ve öfiÜUemektir. I,çiler ve 
emekçiler atacakları her ıomut adımda 
daha ileri adımlar atma bilinç ve kararlı' 
lıııına kavu .. caklardır. Ve kurtulu, böy. 
le plecektir. 

Her bunalınun bir bedeli vardır. Bu 
bedel ödenmeden bunalımdan çıkmak 
olanakaı.zdır. Burjuvazi çeşitli manevra. 
larla olma... fa,lst terörle bunalımın 
bedelini I,çi ve emekçUereödetmek iıte. 
mektedir. Oya bunalıma neden olan bu. 
ııüne kadar onların aptadlRı politik ve 
ekonomik terclhlerdir. Builin bu tercih· 
ler ınu etmiştir. I,çiier ve emekçiler 
bunalımın bedeUnl ödememek için dün. 
den çok daha kararlı ve _Iıdırlar ve 
Iliderek daha d. ıararlı olacaklardır. 

Bunalım varım burjuvaziyi ve onun 
politik örııüUerini ve yanda,larını derin 
derin dü,ündür.ün. Bizler için yapılacak 
iş .muaal öfke ve co,kumuzu her pçen 
ııün daha çok artan oranlarda kitlelere 

i aktarmak ';' onları mücadelelerinde da· 
ha bir kararlı kılmaktır. 

"D.moknıtikk,mI Için PIDn 1 9 78-
1982" i,çilerin emellçilerin, aydınla. 

. Bunun için de n Demokratikle,ma 
Için Plan 1978-1982" Partimizin elimize 
verdilii yeni ve .... lı bir lilahtır. 



Sosyal 
demokrasi, 
araeılar ve 
gerçekıer 

TURGUT KADIOljıu 
CHP'nin 26 Aralık 1976 yı

lında kabul edilen programı. Tür· 
kiye'de işçi ve emekçiler yararı· 
na bir düzen değişikliğini savun
makta; bu çerçeve içinde değer 
yaratmayan aracılık. ticaret, spe
Külatif girişim vb_ türden faali
yetlerin desteklenm.yeceğini 
önermektedir_ Sözü edilen Prog
ramda, "üretken olmayan ve ge
lişmeyi hızlandırmayan yatırım
lardan kazanç sağlanması güç
leştirilip önlenecektir", (Prog- i 

ram sahife 43) ve "krediler ge
nellikle ticaretten çok sanayie 
ve tarımın örgütlenip, geliştiril
mesine yöneltilecektir" (Prog
ram, sahife 1 42) gibi hükümlere 
raslanmaktadır. Kuşkusuz CHP' 
nin halen tek başına iktidarda 
bulunmadığı, bu "edenle de 
programını tam olarak uygula
masının mümkün olmadığı ileri 
sürülebilir_ Bununla bera�er böy
le_bir savununun esas olarak tüm 
Bakanlar Kurulunu kapsayan ka
rarlar açısından geçerli olacağı; 

-
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·CHP'1i bakanlar tarafından alı
nan kendi bakanlık ve kuruluşla
rı ile ilgili kararların programa 
uyması gereklidir ve bu tür ka
rarlar için CHP'lilerin "tek başı
na iktidarda değiliz"savı geçerli 
sayılamaz_ Nitekim bir yıııık 
iktidar döneminden sonra CHP' 
nin tam anlamı ile burjuvazinin 
istekleri doğrultusunda bir 
politika izlediği, işçi ve emekçi 
kesimlerinde bir düş t<ırıklığı ya
rattı�ı çok çeşitli çevrelerce de 
ifade edilmektedir.lşte CHP'nin, 
burjuvazinin doğrultusunda bir 
iktidar oluşturmasının ya da bir 
başka deyişle prograrn-eylem tu
tarsızlığının bir örneğini de Zira
at Bankasında izlenen farklı poli
tikalarda bulmak mümkündür_ 

1978 yılı başında iktidara ge
len CHP ağır'lıklı hükümet Ziraat 
Bankası'na yeni bir genel müdür 
atamıştır_ Bankanın yeni yiL_ti
mi 1 .8_1 978 tarihinde örgüte 
"gizli" ve "çok acele" bir tam im 
yayınlayarak ticaret kesimine ve-

-
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Ticari krediler arocılaro dön geri ediliyor i 
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Teoman Köprülük' 

rilen tüm kredilerin durdurulma
sını; tarım dışında ancak, tarım
sal ürün ihracı yapan firmalara, 

tarımSal sanayi ileiştigaı eden ku
ruluşlara, kamu kuruluşları ve 
Klrlere, sanayi, enerji ,  ulaştır
ma, turizm, bayındırlık ' ve 
maden kesimlerine kredi verile
ceğini öngörmüştür_ Böylece bir 
kamu kuruluşu olan Ziraat Ban
kasının 1978 yılı için 22 milyar 
TL ciVarındaki "ticari kredileri" 
ticari kesiminden üretken kesim
lere kaydırılmaya çalışılmıştır_ 
Ancak bu politika karannın 
saptanmasından kısa bir süre Son
ra Genel MÜdür değiştirilmiş ve 
yeni üst yönetimin ilk işlerinden 
biri, 21 _ 1 1 _ 1978 tarihli bir "ge
nelge" ile eski tamimi yürürlük
ten kaldırmak olmuştur_ 

Türkiye'ye kaba bir gözlemle 
bakmak bile, ticaret burjuvazisi
nin ne kadar güçlü ve etkin ol
duğunu ortaya koymaktadır. Ör
neğin Merkez Bankasının rak
kamlarına göre 1977 yılında tüm 
ülkede kullanılan 2 1 1 _ 1  milyar li
ralık banka kredilerinin 131 .2 
milyarlık kısmı ticaret kesimince 
kullanılmıştır. Ziraat Bankasının 
toplam kredilerinin % 20 kadarı
nı oluşturan '!tic.ari kredilerinin" 
de çok büyük bir kısmının tica
ret kesimine yani aracılara gittiği 
bilinmektedir_ Nitekim Türkiye' 
de son yıllarda ortaya ç ıkan bii
yük fiyat artışlarının, ticaret ke
siminin denetim altına alınarak 
kaynakların bir türlÜ sanayi vb. 
üretken alanlara yöneltilemedi
ğinden kaynaklandığı açıktır. 
Nitekim bu durumun çok açık 
bir biçimde ortaya çıkması s0-
nucu Başbakan Yardımcısı Dr_ 
Faruk Sükan'dan Ziraat Banka
sının bağlı olduğu Ticaret Baka
nı Teomen Köprülüler'e kadar 
çok sayıda hükümet yetkilisi 
banka kredilerinin dağılımı ile 
ilgili eleştiriler yapmışlar; özel
likle ticaret ve aracı kesimlere 
giden kredilerin sıkı bir biçim
de denetlenmesi gereğinden söz 
etmişlerdir_ Aslında bu tür karşı 
çıkışları yadırgamamak, doğal 
karşılamak gerekmektedir_ Tür
kiye ve dUnya pratiği, sosyal-de
mokratların kolaylıkla, güzel ve 
ilerici laflar söyleyebildiklerini 
ancak uygulamada hakim sınıfın 
çıkarlarına son derece duyarlı 
davrandıklarını ortaya koymak
tadır_ Sıyasal iktidarı kullanan
lar, kamuoyu önllnde rahatlıkla 
ticaret ve aracı kesime karŞı ol
duklarını söylemekte, ama iş 
uygulamaya gelince ticaret bur
juvazisinin eğilimlerine uygun 
davranmaktan kaçınmamakUdır- / 
lar_ 

Bursa'da Maden-lş 'e balilı Renault'da Te7milci/ik .eçimleri 

yapıldı: 

AYAKOYUNLARı SÖKMEDt 

Bursa, DıSK'e ba�1ı Maden-İş Sendikasının en önemli 
bögelerinde biri_ Maden-ış sendikasının bu bölgede örgütlen
mesinden, kazanımlarını korumasına kadar her zaman en ön 
safta dövüşenlerin başını Tütklye ışçi Partililerin çektl�ini dost 
da düşman da bilir_ Bu böyle olmakla birlikte, Maden-İş üst 
yönetiminin genel olarak beryerde, ama özellikle bu bölgede 
burjuvaziden çok Tütkiye İşçi Partiliiere saldırınayı tercih ettl
�I de bilinlr_ Bursa'da hiçbir siyasi partinin üyesi TİP'liIerin u�
radı�ı kadar baskıya, saldırıya, u�ramamıştır_ Daha düne kadar 
Bursa'da Bölge Temsilcisi ve yardımcısı da dahil, Maden-ıi'e 
ba�1ı fabrikaların büyük bir ço�unlu�unda sendika baştemsil
cileri, temsilcileri, ünite ve lokal temsilcileri Tütklye ışçi Partisi 
üyesi idI. önce 16 Eylül direnişi daha sonra da sendika üst yö
netiminin marifetl ile hemen hemen hepsi ya işten atıldılar, ya 
da görevlerinden a1ındıJar_ Yerlerine sendika ve işverence üy
gun görülenler yerleştirildi_ Tabü bütün bunlar hep sınıf mlEa
delesi adına yapıldı. Tütklye ışçi Partililerin köklerinin kazın
masma çalışmak temel görev sayıldı_ Ancak yaşam, toplumun 
nesnel gelişme yasaları ve bilimsel sosyalistlerin çabaları heves
leri kursaklarda bıraktı_ Tütklye ışçi Partililerin kökleri kazma
nıadL 

Geçti�imiz haftalarda Bursa'dan, Maden-ış'e b�lı iş
yerlerinin en. büyü� olan OY AK-Renault 'da sendika seçimi 
yapıldı. Seçim öncesi listeler hazırlandı, kulisler IuzlandL Böl
ge yöneticisi olan "i1erleme" ciler sendikanın tüm olanaklannı 
Tütkiye İşçi Partililere karşı kullandılar_ Tütkiye ışçi Partilile
rin başını çekti�i Iisteyi bölmek ve başanslZlı�a ul!ratabilrnek 
için ne kadar anti-TİP varsa listelerine aldılar. Genel Merkez
leri "Kurtuluş" Çuları "baş düşman" ilan eden bildiriler yayın
larken, bölgedekller bunları da listelerine aldılar_ Gene Genel 
Merkezlerinin çok sık �nı etti�i CHP'1i "sal! sosyal demok
ratlar" da Tütklye ışçi Partililere karşı listeye a1ındl_ Sonuç 
olarak Tütkiye ışçi Partililer ile CHP'ıııeri karşı karşıya bırak
mak gibi geleneksel taktiklerinden, akla gelebilecek tüm seçim 
oyunlanna kadar her yolu denedi ler_ Denediler ama Renault 
işçileri bu oyunlan bozmasını bildi. Onite temsilcili�i, sendika 
temsilcili�i ve baştemsilcilik gibi üç kademede yapılan seçimle
ri bilimsel sosyalistlerin başını çekti�i liste kazandı_ Tepeden 
yapılan tasfiyelerle oluşturulan boşluk tabandan dolduruJdIL 

Sınıf mlEadelesi bu_ Ve sosyalizmden yana gelişiyor_ Sosya
lizmin kazanımları yalnız ülkeler düzeyinde de�i1, fabrikalarda, 
tar\aJarda, ve meydanlarda da kendisini gösteriyor. Tarihin te
kerletini durdurmak, hele hele geriye çevirmek hiç mümkün 
del!ll Sınıf mücadelesi bu_ Engellenemez, durduru\anıaz; bil-
mek gerek. . 

DtSK içinde 
uzlaşmacılık yarışı 
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DEl-i' ' TE 

ODCLEliYOR • 

DİSK 'e haltlı 'I'lirkiye Maden· 
Iş Sendikasının son yıllarda cid· 
di bir bunalım ge çirdilt i ve bu 
bulanunın da, sendika üst yöneti· 

i mine bakim olan kişilerin, yanlış 
sendikal anIayıŞlarlDdan ve dar 
,,"upçu politikalanndan kaynak· 
landıi!ı daha önceleri çok sıkça 
yazıldı, söylendi. �şitli tüzük ' 
oyunlarıyla sendikanın başına ' 
geçen bu�nkü yönetim, sendi· 
kayı yönetmede ber geçen gün 
aeze düşmüş, giderek sendikayı 
yönetemez, üyelerinin bak ve Çı· 
karlarını kıruyup geliştiremez 
duruma gelmiştir. Ust yönetim, 
ya ulaŞılması mümkün olmayan 
bedeneri öne sürmüş ve sonuçta 
da ulaşamamış, ya da verili kı> 
şulJarda aşılması mümkün olan 
engelleri aşamamış, daha önce
den kazanılmış mevzileri klruya· 
marnış, elden kaçırmış, bıujuva· 
ziye te&!irn obnuştur. LS Eylül 
DGM direnişinde veya MESS'iıı 
dayattı!!ı ,,"up sözleşmelerinde 
oldu!!u gibi. 

ı 
Sendika üst yönetiminin sen-

,di)<ayı yönetmede aeze düşmesi, 
üyelerinin bak ve çıkarlarını kı> 
ruyup geliştlrememes� doj!aI 
olarak sendika üyeleri arasında 
tepkiye yolaçmış, bu da sendika 
üst yönetimine son kongrede be
liren glivensizlii!in giderek daha 
da artmasına neden olmuştur. 
Sendika tabanındaki gencı 
unsurlar bu durumdan yararla· 
rup sendika üyelerinin bır böli· 
münü gerici, faşist sendikalara 
kaydırma u!!raşınagjrmlşler, bun· 
da da göreli olarak başarılı ol· 
muşlardır. Sendika üyelerinin bü· 
yük bır bölümü ise sendika için· 
de kalmayı, ö�tün bütürılüi!ünü 
klrumayı doj!ru yol olarak gör· 
mü,ler, sendikayı bu duruma ııı:. 
tiren üıt yönetime .e aynı polı· 

SEliM MAHMUTOC LU 

özetlersek, sendika üst yöne
timi ile tabandaki üyeler arasın· 
da olması gereken örgütsel ba!! 
fülen Irtadan kalkmıŞ, yönetim 
ile taban arasında geniş bir boş· 
luk doi!muştur. 

SOYUT 
POLITIK HEDEFLER VE 

ANTI·DEMOKRATIK 
YöNTEMLER 

Bu nederıle de üyelerin günlük 
ve uzun vadeli ekonomik·demok· 
ra tik talepleri, da� iyi çalışma 
ve yaşama koşulları ile ııgili ta· 
lepleri, yönetirnce öi!renilme
mekte veya öltrenilmek istenıne
mektedir. Böyle oldui!u Için de, 
üyelerin bu talepleri u!!runa mü· 
cadele etmek yerine, üyelere ge. 
nellikle soyu t politik bedef1er 
gösterilmekte, taleplerdeki bü· 
tünsellik gözardı edilmekte, sap
tınlmaktadır. 

Maden-Iş üst yönetimi üyeler· 
den gelen talepleri soyut politik 
bedenerie bastıramadı!!ı zaman 
ise, bu kez, keyfi uygulamalar, 
an�.demokratik tüzük hükümle· 
ri, tepkileri önlemenin başlıca 
aracı olarak kullanılmakta, işyeri 
düzeyinde ve bölge düzeyindeki 
gerçek önder işçiler tasfiye edil· 
mekte, görevlerinden almmakta, 
yerlerine üst yönetimce yenileri 
atanmaktadır. Böylece üyelerin 
yöneticilerini seçme hakkı fiilen 
Irtadan kaldırılırken, seçilme 
hakları da üst yönetimin "boru· 
sunu öttürme" kaydı ile müm· 
kün olabiliyor. Bütün bunlar kafi 
gelmedli!lnde taban ile yönetim 
arasındaki boşluk sendika üyesi 
olmayan unsurlarla, öıtıcenciler: 
le, onlann kaba kuwete daya· 
nan "Ikna" yöntemleriyle dol· 
durulrnak, tabandan gelen mu· 
halefetin se&! kı5ı1mak isteniyor. 

TABANDAN YüKSELEN 
MUHALEFET 

Ukayı benlmseyen her dizeyde- -------------------

ki yöneticilere karŞı, onları 
de!!lştirmek için mücadeleyi ilke 
edlnmltlerdir. 

Maden·lş üst yönetimi, yerini 
KIruyabilme anlamında muhale· 
feti bastırmada bu�ne kadar ol· 
dukça " başarılı" olmuş tur. An· 
cak bu başarının ne pahasına 

Sendika Ust yönetimi, sendi· 
kayı de�l.tlrmenin, sendika üye· 
liAinden ayrılmanın, ö�tten ay· 
nlmanın haşını çekanlere kar,ı sai!la�dıi!ı bır yana, nereye k�. 

"gıdan gıder kalanlar bize ye· dar sürecej!inl bilmek Için kahın 
ter" glbl&ln�n kayıtsız kalmı,; olmaya gerek �oktur. Nitekim 
buna kar,ı1ık ö�tün bütünlüi!ü· b� konuda bugüne kadar yazılıp 
nU savunan, ancak yönetimin ha· ıoylenerıl�r doj!rulanmıştır. ör· 
IBlarlnı, yanlışlarını sergileyen, &U�U b� yonetlmden kurtarma�� 
U tabanının özlem\erlnl dile 118- mümkun olabilecej!lne Uişkin go· 

i ye 
kar i Ise disiplin kurul. rüşlerin de doj!rulanacaltına ııı,· örerılere • , 

kin ipuçlarını bu�n ber zaman. larını itIetmiştir. 

kinden daha net olarak görmek 
mümkündür. Yönetim, işın ha· 
şıııda olmaron bütün avantajları· 
na rai!men artık işyerlerinde, 
bölgelerde kendisinden yana 
aday dahi bulup çıkaramamakta, 
bulup çıkara bildikleri ise seçile· 
memektedir. Bu kadarla da kal· 
mamakta, birçok Işyerinde ken· 
disinden yana olmayan işyeri 
temsilcilerini görevden almak 
için artık eskisi kadar rabatdav· 
ranamamaktadır. Çünkü görev· 
den alacai!ı temsilcilerin yerine 
yenisin� yani kendisinden yana 
olanı bulmakta �çlük çekmek· 
tedir. 

Maden·lş tabanındaki muha· 
lefet her geçen gün büyümekte, 
organize olma yolunda önemli 
adımlar atarak, bir işyerinin, bir 
bölgenin sırurlarını aşmaktadır. 
'I'Iirn ilerici, bilinçli işçiler muha· 
lefetin yanında yer alarak üst yö· 
netimi her geçen gün köşeye sı· 
kışbrmaktadır. 

MUHALEFETIN ILKELERI 
___________ �ÇIKL��E� 

Nitekim bu arılamda sürdürü· 
ien çalışmalarda oldukça mesafe 
alınmış muhalefet hareketi belli 
ilkeler üzerine oturtulm uştur. 
Son derecede disiplinli olarak 
sürdürülen çalışmalarda üst yöne
timin DİSK ile olan son gürıler· 
deki ilişkileri de dikkate alınarak 
aşa!!ıdaki ilkeler ve bedef1er tüm 
Maden-Iş tabanına açıklanmışbr. 

"DISK ';n "nı/imIZIn ileri Ben· 
dikal örgütlenmeBini temsil etti· 
Itin i kabul ederek, işçi Bınıfının 
sendikal birliltinin DıSK'te ger
çekleşme.i için çalışmak. 

- T. Maden·lş Sendikasının 
örgütsel birliltini korumak ve pe
kiştirmek, giderek metalurji 
işkolunda rek sendika durumurnı 
gelmesi için çalışmak, 

- Bu birliitin "Demokmtik 
Sınif ve Kitle Sendikacılıltı" 
(devrimci sendikacılık) temelin· 
de olmasını saltlamak. 

- T, Maden·ış Sendikasının 
demokratik tüzülte kavuşturul· 
ması için çalışmak. Tabanın söz 
ve karar sahibi olmasını Bağla· 
mak. 

- T. Maden·ış .endikası üye· 
lerini ve işkolundaki tüm işçile· 
ri sınıf mücadeleBine aktif bir şe· 
kilde kalmak. 

- Ta banın özlemini çektilti 
demokrat ve cUvrimci bir yöne· 
timi Mr kademede gerçekleşti ... 
mek için çalışmak. ii 

Görüldüi!ü gibi gere k DİSK 
konusunda, ııerekse örgütsel bir· 
lii!in sal!lanması konusunda üst 
yönetimden çok daha büyük bir 
slrumluluk içinde olan muhale· 
fetin be de fi, daha etkin, daha 
�çlü bir Maden.lş yaratmak, 
örgüte sahip çıkmaktır. 

Bilimsel sosyalistlerin öteden 
beri savundui!u bu ilkelerin Ma· 
den-Iş tabanında yankısını bul. 
ması, burılsra sahip çıkılması, 
mücadelenin zaferle son uçlana. 
cai!ının iik işaretidir. 

Ayrıca Maden·lş tabanında 
gelişen bu muhalefet hareketinin 
tüm demokrasi güçleri tarafından 
da destekle�esl: prek1ülkemlzde 

sürdürülen sınıf mücadelesi açı· 
sından gerekse Işçi sınıfımlZın 
sendikal bir11i!inin DİSK'te, me
taJurjl Işçilerinin birlii!inin Ma· 
den.lş'te sai!lanması gerçej!inde 
birleşllebilmesl açısından olum
lu gelişmeler olarak nitelendirii. 
melldir. 

Yurtdışmdaki Türkiye'li  işçiler 

DÖVIZ UGRUNA 

GÖZDEN 

ÇlKARILAN 
ışbaşırnı geldiitinden beri 

yurt dışındaki Türk işçilerin 
çalışma koşulları, eltitim .c>
runları ve güvenlikleri açısın
dan hiçbir önemli girişimde 
bulunmayan hükümet, bütün 
çabasını, bu işçilerin dövizle· 
rini Türkiye 'ye çekme konu
sunda yoltunlaştırmıştır. 

Bunun ilk örnelti, yurtdı· 
şındaki işçilere emeklilik hak· 
kı sağlamak gerekçesiyle 
çıkarılan yasada görülmüştür. 
Bu yasa, yıllardır Türkiye ' 
den uzakta sömürülen, en 
ağır işlerde çalıştınıan işçi· 
leri, emeklilik hakkı elde ede· 
bilmek için, ikinci defa hem 
de döviz olarak emekli/ik pri· 
mi ödemeğe zorlamaktadır. 
Döuiz çekmeye yönelik Bon 
girişim ise, ımar .... ı.kan Bt>
kanlığınca hazırlanan "Yurt
ta Yum" projesidir. Bu pro
jeye göre. Türkiye 'de ev � 
hibi olmak isteyen bir işçi, 
peşin ı o. OOO DM, daha ıon· 
ra da 7,6 yıl .üreyle her ay 
500 DM tutannda laksit öde· 
yecektir. Böylece, yurt dışın· 

-ciaki bir işçi bugünkü uygula· 
mayla 1. 400.000 lirayı 7,5 
yılda ödey�rek bir ev sahibi 
olacaktır. Bu projenin ıoygun 
olmadıltını iddia etmek p 
lünç olacaktır. Çünkü, Türki· 
ye'de SSK kred;"iyk yapılan 
ıosyal konutlar için hiç kim· 
seden bir kalemde 200. 000 
TL. peşin para istenmtmek· 
tedir. ı.teme bile, bir işçinin 
veya bir memurun bu kadar 
parayı bir araya getirip öde· 
mesi mümkün deltildir. 

Yurt dışında gece gündiiz 
fazla mesai yaparak bu para· 
yı biriktirmek bilki rrWmkün 
olabilir, ancak işçilerin çc>
Itunlultu bu olanaktari yok· 
sundur, aldığı ücretle kılka
naat geçinebimektedir. V.te· 
lik bu kadar parayı peşin öde· 
dikten ıonra her ay da 10.000 
TL. karşılığı olan 500 DM is· 
tenmektedir. 

Bir kere, yurt dışında çt>
lIşan bir işçinin normal ücre
ti, 1500 DM ciuarındadır. Bu 
paranın 500 DM'ınl kendi 
oturdultu e .... kira olarak öde· 
mitedir. Kalan para ile de an· 
cak günlük yaşamını sürdüre· 
bilmektedir. "Yurtta Yum" 
kandırmacasıyla bir işçiden 
500 DM yani 10.000 TL. iste· 
,mek bir .oygundan başka bir
şey deltildir, 

DÖVIZ BEDELLI 
ASKERLIK 

Hükümet, yurt dışındaki 
işçilerden döviz çekebilmek 
için bir başka çözüm yolunu, 
"döviz bedelli asker/ik " uygu· 
lamasi getirmekte bulmuştur. 
Yüksek A.keri Şura 'da ilke 
olarak benimsenen bu B;'te� 
göre, askerlik çaltına gelmiş 
bir Türk işçisi, daha .onra 
taptanacak olan bir bedeli dö
uiz olarak ödedi/tinde askerlik 
hizmetini yapmış .ayılacaktır. 
Kapitalist Avrupa ekonomisi· 
nin bunalım içinde bulundu· 
Itu bu dönemde, böyle bir 
formü� saptanacak bedel ne 
olu"a olıun genç i,çiltrin 

çolturnı cazip gelmektedir. 
A.kerlik yaptıktan ıonra Av
rupa 'ya dönen işçilerin iŞBiz 
kalmaları sözkonıau olaaJRın
dan, bu parayı ödemek Bon 
çözümdür. 

A ncak bu uygulama da, 
Türkiye 'deki işçiler açısın· 
dan bir haksızlık getirmekte· 
dir. Yurt dışındaki işçi döviz 
kazandırdığı için. herkese zo
runlu olan askerlik hizmetin
den kurtulurken, Türkiye'de· 
ki bir işçi .... ya köylü çocuğu, 
bu olanaktan yoksun kalacak· 
tır. Kaldı ki, özellikle kırsal 
kesimlerde bir gencin Mkerlik 
için tarlasını, bahçeBini bıra
kıp silah altında iki yıl geçir
meBinin ailesi için nasıl bir 
yıkım olduğunu bilmeyen 
yoktur. 

ÇiFTE VATANDAŞlıK 
TASARıSı 

Yurt dışındaki işçilere yö
nelik tasanlar burada bitmi· 
yor. Bir dilter tasarı da onla· 
ra çifte uatandaşlık hakkının 
tanın17UJ8ını öngörmektedir. 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ok· 
çün, Briil .. el'de YOMJ tasar .. ı· 
nın meclue .evkedildilin; 
açıklamıştır. Taoarının YtJMJ/· 
laşmllll halinde, yurt dı, ında 
ça/ı",n işçiler, Türk uyruklu· 
luğunu yitirmedtn, bt/li kc>
şullarda bir batka devletin 
uyrukluğuna geçebilecekler
.iir. Böyle bir ytJMJnın çıkıırıı· 
makta olmMI da, IWkümenn 
artık yurt dışındaki i,çileri 
büyük ölçiide gözden Çıkardı· 
Itını, çoltu artık Avrupa üUıe· 
lerinde yerleşmek .... hatt<ı 
yurttaşlık delti,tirmek zorun· 
da kalacak olan i,çileri hiç 
delti"" "çifte uatandaşlık " 
.uretiyle Türkiye 'ye k .. men 
baltlı tutarak, döviz kayll4/tınl 
tamamen kur�tmamak hesabı 
güttiiliinü gö.termektedir. 

Ancak "çifte uatandaş/ı/ı" 
uıulünün uygularnıbilme'; 
için, böyle bir olanaltın işçi· 
nin yaşadıltı ülkenin devleti 
tarafından da kabul edilme'; 
gerekmektedir. Bugüne kadar 
ki uygulamada, Avrupa ülke· 
leri, uatandaşlık de/tiştirme 
hakkını .,dece o ülkeye tam 
.nlamıyla auimile olmuş kişi· 
lere tanımaktadırlar. Hem 
l'iirkiye ile ba/tlarını koruma, 
hem de bulundultu ülkenin 
uatandaşlıltına geçme olanaltı· 
nın '" vrupa devletlerince tt>
nınma .. pek olası deltildir. 

Kaldı ki, bu tOMJr� yukar
da deltinilen, "döviz bedelli 
cukerlik " tOlOTU1nı" amacıyla 
da çelişmektedir. Çünkü, çif· 
le uatanda,lık hakkı elde 
eden bir işçi, dilter milliyet· 
lerdeki uygulamalarda görüı· 
dii!tü üzere aıkerlik hizmetini 
ikinci uatanda,lık elde ettilti 
ülkenin ordusunda yapmak 
,orunda kalacaktır. Bu takdir
de bu i,çi, askerlik hizmeti 
yapmış sayılmak için Türki· 
ye 'ye döviz ödemek yerine 
bulundultu ülkenin ordu.unda 
daha k ... oüreli ",kerlik ya� 
mayı tercih edebilecektir. 

Bu I", Türk i,çinin kendi 
ülk .. lnden daha da kopm",ı· 
na kendi haikına daha da yt>
bQncılaşmaıırnı yol açacaktır. 
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( inceleme-araştırma ) 
Türkiye ' de büleeler ve 

• 

devlelin gel irıeri 
HÜSEYiN SÖNMEZ 

1979 Mali yılı bütçesinin 
önemli niteliklerinden birisi, 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plaıuiım birinci yıl uygulamasıy· 
la birlikte yürürlüAe ginnesi ola· 
cak. Eler TBMM'ye sunulan ver· 
gi yasası da onaylanırsa 1979 yılı 
bütçesi önemli bir nitelik dalıa 
kazanacak. Aslında bütçe ile 
plan arasındaki ilişki 1973 mali 
yılı ile başlıyor. Çünkü ülkemiz· 
de program·bütçe uygulanmasına 
liu dönemde geçilmiş ve biçim· 
sel de olsa plarılama·programla· 
ma·bütçeleme sistemini oluştur· 
ma çabasına girilişmişti. 

1978 yı1ı ile birlikte kurulan 
mevcut hükümet MC hükümeti· 
nin hazırlaıruş olduj!u bütçe ta· 
sansımıBütçe Karma Komisyo· 
nunda getirilen yüzde 7,5 arbş. 
ile uygu1amaya koymuştur. MC 
hükümetinin hazırladı!!ı bütçenin 
temel çizgilerine hiçbir dej!işlk· 
lik getirilmemiştir. GeçtlAimiz 
dönemde Ecevit hükümeti devir 
alınan "ekonomik enkazın" yam 
sıra "1978 bütçesinin de" devir 
a1ınrmş"" oldueu izlenimini verme· 
ye çaba göstermiştir. 

CHP'NİN DE 
BIR 

BtrrQESI V AR 

Şimdi nihayet CHP'nin kendi 
bütçesini hazırlama olanaAı doj!· 
muş oluyor. Bütçe gerekçesinde: 
"1979 yılı bütçesi hükümet prog· 
ramı ve DBYP'ın ilkeleri doj!ruı· 
tusunda gelecek yılların saptanan 
hedeflerini de gözeterek kendı· 
sinden beklenen işlevleri yerıne 
getirecek biçimde hazırlanmış· 
tır'" deniliyor. 

1979 yılı bütçesi oldukça id· 
dialı gözükmektedir. Yeni bütçe· 
de saptanan temel ilkeler şurı!ar· 
dır: "Fiyat hareketlerinın kont
rol altında tutulması, dış ödeme· 
ler dengesine ilişkin tıkanıklıkla· 
mı giderilmesi, bir yandan sosyal 
adaletin ve refalun tabana doj!ru 
yaygınlaştırılması saAlarurken, 
dieer yandan yatırırrılara aynla 
cak kaynakların artırılarak kamu 
kaynaklannın en etkın şekUde 
deAerlendirilmesi. Devlet kuru· . 
luşlarımn gerçek gereksinmeleri· 
nin karşılanması ve özeUikle ka· 
mu harcamalannda her düzeyde 
savurgarılıkla mücadele edilme· 
s!.'" 

Fakat bu iddialı görüşler büt
çe gerekçelerinde gelenekseldir.' 
Yeni bütçenin, eski dönemlerde· 
ki ve 1978 bütçesinden ayrıldıj!ı 
noktalan kavrayabilmek ıçın 
geçmiş uygulamalar üzerinde 
durmak gerekir. Bu çok önemli 
bir noktadır; çünkü Türkıye ör. 
ne!ılnde de göriilecej!1 gibi ufak 
tefek dej!lşikliklerin dışında ka· 
pltalist, özeUikle de azgelişmiş 
kapitalist ülkelerde bütçenin de· 
ıı"mez bır işlevi vardır. Gerek 
\n1rUmIaI açıdan gerekse uygula. 
mada bunu saptamak güç de!!U· 
dlr. Aııcak bütçe gerekçelerinde
kı ,eleııeml bır taiwrı "ııösterlt· 

ytlB OYIJŞ · J' OCAK J919 · J2 

ii tümceleri" bir kenara bırak· 
mak gerekir. 

BÜTÇE NEDIR? 

Devlet bütçesini salt rakamla· 
mı yer a1dıj!1 ve gelirle gider ara· 
sında denge kuran bir araç ola· 
rak yorumlamak yarılış olur. 
Günümüzde devlet bütçesinden 
bir ülkenin ekonomik politikası
na yön vemıede yararlanılrnakta· 
dır. Hükümetin belirli bir dönem· 
de uygulayaca!!ı ekonomik poli· 
tlka ve a1acaAı mali örılemler büt· 
çeden arılaşılınaktadır. Bütçeden 
siyasi iktidarın toplumsal sorun· 
lara ne derece önem verdi!!i ve 
toplumsal programlara aAırlık ve· 
rip vermedlAini de öArenmek 
mümkündür. Di!!er bir - deyişle 
bütçe basit bir muhasebe bilan· 
çosu deAildir. Bütçedeki kabarık 
rakamlar hükümetlerin ekono· 
mik ve sosyal tercilılerini, ideolo· 
jUerini yansıtmaktadır., Bunurıla 
birlikte bu rakaınlıın dikkatle 
analiz etmek gerekmektedir. 

Bütçenin işleYine el!Uirken, 
devletin sınıfsal yapısını ortaya 
koymak zorurıluluj!u vardır. 
Çünkü bugün tüm kapitalist ve 
sosyalist ülkelerde devlet bütçesi 
vardır ama; bütçeden okunabili· 
nen hükümetlerin sosyal ve eko· 
nomik politikası, devletin sırufsal 
yapısıyla ilgilidir. Kapitalist ve 
sosyalist ülkelerdeki bütçelerin 
içeri!!i bu nederıle de!!işir. 

Kapitalist ülkelerde bütçelerin 
her geçen yıl daha byYiinıesi ve 
toplumsal bizmetlere giden har· 
camaların sayısal artıŞı bütçenin 
sımfsal yaplSıru saklamaktadır. 
Bu nederıle bütçe aracıIıl!lyla ya· 
pılan gelir saj!lama ve iiıircarna 
işlemleriyle mevcut sosyal sımf· 
lar arasında nasıl büyük bir kay· 
nak aktaruıll yapıldıi'!ım gönnek 
gerekir. Bütçe aracılıl!ıyla top· 
lumdaki çeşitli sıruflardan farklı 
orarılarda elde edılen forı!ar gene 
farklı orarı!arda sosyal sımflara 
aktarı1maktadır. Bu aktarmada 
işçi sırufı ve emekçi kitleler zara· 
ra ui'!ramaktadır. Di!!er bir deyiş· 
le dar gelirli geniş kitlelerden, 
varlıklı egemen sınıflara kaynak 
aktanını yapılmaktadır. 

özellikle azgellşmlş kapitalist 
ülkelerde bütçe aracılıAıYla ser· 
maye birikiminin Iuzlandırı\ması 
anıaçlanmaktadır. Bu tip ekono· 
milerde temel sorun sanayileşme 
olduAu için, bir büyük sanayi 

burjuvazisi yaratma sürecinde büt· 
çe ve kamu kesiminin bu önemll 
görevi yüklendiAIrıI görüyoruz. 
Gerekli gelirleri elde etmede ver· 
gi "Istemi, teşvik örılemleri ve ka· 
mu harcanıalan politikasıyla ser· 
maye birlklml sürecinin hızlandı· 
n1ması anıaçlanmaktadır. 

Olkemlzde sanayileşme süreci 
devlet tarafından başlatılıruştır. 
Bütçenin bu süreçte ku11arulrnası 
kaynak aktanıruyla bır sanayı 
burjuvazisinin yarablması ve güç. 
lendlrilmellyle UgWdlr. Türldye' 
deld biltçe gelirleri polltlkasını 
konullde ve genel bütçe geDrlerl· 

nin daj!ılımı, gelir vergisinin sos· 
sal kesimlere göre daAılırm, vergi 
adaleti yönünden, bütçe giderleri 
politikasını ise genel, katma ve 
konsolide bütçe ödenekleri açı· 
sından inceleyecek olursak, söz· 
konusu politikaların ba!!ımlı ka· 
pitallst "gelişme" sürecine uygun 
koşulların yaratılınasına ve bu 
koşullann yeniden üretılınesine 
dönük olduğunu görebiliriz. 

BtrrÇE VE 
GELIRLER 

Vergi yoluyla elde edUen büt· 
çe gelirlerinin gerçek kaynaklan· 
m saptayabilmek için ülkemizde· 
ki gelir daj!ılırru üzerine eAilmek 
gerek. DPT 'nin yaptıj!ı araştır· 
nıaIar gelir daAılırmndaki büyük 
eşitsizliAI ortaya koymaktadır. 
1973 yılında ülkemizdeki aUele· 
rin en dÜşük gelirli yüzde 40'1 
tophim gelirin yüzde 11,5 'ini 
ahrken4 en yüksek gelirli yüzde 
20 aile toplam gelirin yüzde 57' 
sini paylaşmaktadır. Gelir dai'!ılı· 
rmndaki eşitsizllj!in dI!!er bir 
göstergesi ise yıllık net geliri 
15.000 TL'mn altında olan aile· 
ler orarudır. Şöyle ki bu oran bü' 
yük burjuvazi ve ticaret erbabı 
(müteahhit, komisyoncu, tüccar) 
için sıfır, memurlarda yüzde 32; 
düz işçilerde ise yüzde 72'dir. � 

DPT araştırması hane nı!sinin 
meslei!! ve haneye giren temel 
gelirin nltelij!lnl gözönüne alarak 
S ıosyal kesıın belirllyor: Ücretli· 
ler (Işçiler, teknisyerıler, tanm 
"çnerl., beyaz yııkalılar, büro 
penoneli, memurlar) ; kar, faIz, 
rı!nt geUr elde ederıler (sanayici· 
ler, büyük tüccarlar, serbest mes
lek aahlplerl, tıcaret erbabı, bil· 

yük çiftçiler ve rantiyeler); kü· 
çük üreticiler (küçük esnaf, sa· 
natkarlar, küçük ve orta çiftçi· 
ler) Her ne kadar bu sosyal ke· 
simler sosyal sınıflann karşılıAı 
de�ilse de, sımflararası gelir daj!ı· 
Iırmnda belli sonuçlara ulaşmak 
mümkün olmaktadır. 1973 yılın. 
da ücretınerin toplam ailelere 
oram yüzde 37 ,9 oldu�u balde, 
ulusal gelirin yüzde 31,9 'unu al· 
maktadırlar. Ortalama gelirleri 
ise 21,347 TL'dır. Aynı paylar 
ve ortalama gelirler: Küçük üretı· 

• ciler için yüzde 52,3, yüzde 32,9 
ve 15.545 TL; sermaye ve ser· 
best meslek sahipleri için ise yüz. 
de 10,7, yüzde 35,2 ve 81.512 
TL'dır.s 

Şimdi bu sosyal kesimlerin 
bütçe gelirlerine olan katkı\anm 
gömıek gerekiyor. Fakat önce· 
likle Türkiye'deki bütçe gelirleri· 
nin birleşimine bir göz atmak ya· 
rarlı olacaktır: 

Konsolide Bütçe Gelirleri = 

Genel Bütçe + Iç istikraz + Kat
ma Bütçe Gelirleri 

Genel Bütçe = Vergi Gelirleri 
+ Vergi dışı normal gelirler + 
özel gelirler ve fon toplanu + 
Di!!er gelirler 

Genel bütçe içinde vergi gelir· 
lerinin payı çok önemlidir. öme· 
Ain 1977 yılı bütçe gelirleri tah· 
silatına bakılırsa 183.757,2 mil· 
yon TL 'Iık genel bütçede (konsa· 
lide bütçe 200.137 milyon TL) 
vergi gelirleri toplanu 167.373,9 
milyon TL.· Nitekim ana gelir 
gruplanmn toplam gelirler için· 
deki payına bakılırsa 1970'de 
vergi gelirlerinin yüzde 69,4 olan 
payı 1976'da yüzde 83,7'ye yük. 
selmiş tir.' 

Fakat temel sorun bu vergi 
gelirlerinin kimlerden saj!landı!!ı· 
dır. Ulusal gelir bölüşümü göz· 
önünde tutulursa vergi tahsilinde 
eşitlik ilkesine uyu\uyor mu? 

Vergi gelirleri kaynak1anna 
göre: gelirden alınan vergiler, ser· 
vetten alınan vergiler; mallardan 
alınan vergUer; hizmetlerden alı· 
nan vergiİer; dış ticaretten alınan 
vergilerdir. Bu gruplar da dolay· 
sız ve dolaylı vergiler olmak üze· 
re iki bölümde toplanabilir. 

Türkiye'deki çeşitli vergiler 
arasındaki daAılım incelendiAi 
zaman gelirlerden alınan vergiler 
yüzde 46,4, servetten alınan ver· 
giler yüzde 0,9, mallardan alınan 
vergiler yüzde 21 , hizmetten alı· 
nan vergiler yüzde 10,6, dış tica· 
retten alınan vergiler ise yüzde 
21 'lik p�ylara sahip olarak gö· 
zükmektedir." Yukardaki verile· 
rln yanısıra, gerçeAi kavramak 
Için yeni verilere ihtiyaç var. Ge· 
ne 1976 yılında dolaysız vergiler 
vergi gelirlerinin yüzde 47'sini ve 
dolaylı vergiler Ise yüzde 53'ünü 
0luşturuyor.9 Dolaylı vergilerin 
önemlı bir paya sahip olması 
emekçiler tarafından kullanılan 
temel il1tiyaç maddelerinin 
önemli oranlarda vergilendirildl· 
Ai arılamına gelmektedir. 

Dolaysız vergilere gelince, ge
lir vergısınin payı, 1976 yılında, 
yüzde 76, kurumlar vergısınin 
payı ise yüzde 10,7'dlr. Geriye 
kalan yüzde 13,3 ise malı denge 
vergısı, gaynmenkul kıymet artı· 
Şı gibi vergiler arasında paylaşıl· 
maktadır. Türkiye' de son yillar· 

daki Iuzlı tekeUeşme hesaba alı· 
nırsa 6.341,2 mllyon TL'lık ku· 
rumlar vergısı son derece düşük· 
tür. Gerçek şu ki şırket kirlan· 
nın artmasına karşın sermaye ge· 
lirIerl vergilendirilmemektedlr. 

Gelir vergisinin yükünü Işçiler 
ve memurlar taşımaktadır. Bir 
kez daha hatırlatalım: ömeAIn 
1973 yılında büyük burjuvazinin 
aUe geliri ücretınerden kat kat 
fazladır; buna karşın aynı yıl mü· 
keDet başına ödenen vergilerde 
ise ücretıner yılda ortalama 7800 
TL. gelir vergısı öderken, beyan· 
name Ue vergi ödeyen yiiklek 
gelirıner sadece 12.700 TL dev· 
lete aktannışlardır. Bu noktayı 
daba da Irdelemek gerekiyor. 

Verdl!!imiz tablo ücretınerin 
vergi yükünü açıkça belirliyor. 
En az geçim indirimi, özel indi· 
rim ve artan orarılılık gibi vergi 
adaletini saj!lamakla yükümlü il· 
keler Türkiye'de uygulanan şek· 
Iiyle "vergi adaleti" kavramının 
çok uzaAından geçmekte ve aksi· 
ne özellikle "artan orarılılık" ge· 
lir daAılımınl emekçilerin a1eyhi· 
ne bir biçimde etkUemektedlr. 

1973 yı1ındaki DPT verilerine 
göre, nüfusun yüzde 37'sini oluş· 
turan ücretli ve aylıklı\ar ulusal 
gelirin yüzde 31,9'unu almakta, 
fakat gelir verglsinin yüzde 68'ini 
ödemektedirier. Buna karşın nü· 
fusun yüzde 10,7'sini oluşturan 
yüksek geıw gruplar ulusal gelir· 
den yüzde 35,2 pay almakta, fa· 
kat gelir vergisinin yüzde 32'sini 
vennektedlr. 

Bu durumu Mallye BakanhAı' 
nın saptadlAı kir, faiz ve rant sa· 
hiplerinin toplum brüt gelirleri 
ve tahakkuk ettikleri vergi mik· 
tarlan Ue vergilerin gelire yüzde
sine ilişkin tablolarda bir kez da
ha görebUIriz. 1976 yılında yük. 
sek gelir grubundakiler brüt gelir· 
lerinin yüzde 10,5 'ini gelir vergısı 
olarak yüzde O,7'sini ise mall 
denKe vergisi olarak ödemişler. 
dir. 

DeAinUmesi gereken bir dlAer 
nokta bu gruptaki mükeDefler ta· 
rafından büyük ölçüde vergi ka· 
çakçılıj!ı yapıldlAıdır. 1976 yılı 
için kaçırılan geUr vergisi yakla· 
şık 49 milyar TL., malı denge 
vergisi ise 4 milyar TL olarak 
saptanrmştır.12 

DEVLETIN 
FON AKTARıMI 

Tünı teşvik örılemlerinden, 
devletin gerçekleştirdlAi altyapı 
yatırım ve tesislerinden, sanayi 
kuruluşlarından en fazla yararla· 
nan kesimi oluşturan bu grubun 
ödemeleri gereken verginln çok 
altında vergi ödedikleri açıktır. 
Planh dönemdekl yatının indiri· 
mi, gümriiklerde taksltlendlrme 
ve tam ya da kısmi muafiyet, ib
racatta vergi Iadesi kapsanurun 
gerılşletilmesl ve benzerı örılem· 
lerle büyük sermaye "yasal yol· 
1arIa" vergideD kaçmaktadır. Sa
dece Ithalat baAıŞıklıj!1 yoluyla 
1977 yılında 22.500 milyon TL 
dolayında bır vergi kaybı olmuş
tur. Yatırım indirirrı! nedeniyle 

ÜCRETLtLER KESlMlıo 

Yıllar 

1973 
1976 

Toplam Brüt 
GeUr 

62 914 
139 496 

ödenen Tahakkuk 
eden gelir ftrglalnln 
Miktarı Gelirin 

10 431 
29 124 

%''1 

16,5 
20,8 

(MIlyon TL) 
ödenen Tahakkuk 
eden Malı D. vergi. 

MIktarı Gelirin 
%'11 

1012 
3166 

1,6 
2,3 



ise 1977 yılında 7,5 milyarlık bir 
vergi kaybı olmuştur. 3.552 mil· 
yon TL ' lık teşvik önlemlerinin 
bütçeye getirdiRi vergi kaybı et. 
kisi ise 35 milyon TL üzerinde 
olmaktadır. 

"Küçük üreticiler" kesimine 
gelince, 1976 yılına Ilişkin veri· 
ler bu kcsimdekilerin tahakkuk 
eden toplam gelir vergisinin top
lam brüt gelire oranını yüzde 
0,21, mali denge vergislnirıkini 
ise yüzde 0,06 olarak saptıyorD . 
Buradaki vergi düşüklüi!ü büyük 
oranda vergiden muaf olan tanın 
sektöründeki "çiftçilerin " (bü
yük toprak sahiplerinin) gelirleri
nin de hesaba katılmaSıDdan kay
naklarunaktadır. Bu noktada be
lirtmek gerekiyor ki 1976 yılın
da GSMH'nın yüzde 25 'inin ta
rım sektörünce salılarımasına kar
şın, Itelir vergisinin ancak yüzde 
1,3'ü bu sektör tarafından öden
mektedir. 

Türkiye'deki kamu harcama
\an politikası ise sermaye biriki
minin hızlandınlması amacına 
uygundur. Başka bir deyişle ver
gi sistemi ve kamu giderleri poli
tikası bir bütünü oluşturmakta
dır. 

Türkiye'de uygulanan politi
kayla, devlet verimli ve verimsiz 
faaliyetleriyle özel kesime fon 
transferi yaptı!!ı gibi; dış finans
man kaynaktan özel kesime ak
tanımıştır ye devlet işletmeciJi· 
!!inden genış ölçüde özel kesim 
yararlaııdınlmaktadır . 

Bütçe harcarnatan, cari harca
malar (kamu hizmetlerinin karşı
lıRı olarak yapılan maaş ve ücret 
ödemeleri), yatmm ve sermaye 
oluşumu ile transfer harcamalan 
olarak üç grupta toplanınaktadır. 

Uzun dönemde incelenecek 
olursa cari harcamalann kı,i ba
şına olan payı düşmekte, buna 
karşın özel kesime kaynak aktar
ma olarak yorumlayabileceRimiz 
yatırım ile transfer barcamalan 
artmıştır . 

Bu gelişmeye gene yıllar Itiba
riyle konsolide bütçe ödenekleri 
ve GSMH artış oran\annda gör· 
mek olasıdır. 1968 yılı 100 alın
mak koşuluyla sabit fiyatlar 
1971'de cari hizmetler ödenekle
rI 131,72, yatmm ödenekleri 
91,51, transfer ödenekleri 144, 
08; 1978'de ise bu göstergeler 
sırasıyla 176, 217,29 ve 329,53 
olmaktadır.' 4 Konsolide bütçe 
ödeneklerinin yıllar Itibariyle gö
recell önemleri ise şöyledir: 
1971'de cari hizmet ödenekleri 
yüzde 62,04, yatırım ödenekleri 
yüzde 20,58, transfer ödenekleri 
yüzde 27,38; 1977 yılında ise SI
ra.sıyla yüzde 40,8, ylizde 29,7 ve 
yüzde 29,5. 

Planlı dönemde uluslararası 
finans kuruluşlan ve kamu kesi
minin bütçe aracılıRıyla saRladl!!1 
destek le önemli fonlar özel kesi
me aktanlmıştır. örneRin 1968' 
yılını ele alacak olursak 22,5 mil
yarlık devlet bütçesinin 8,6 mU
yannın (yüzde 38) devletin özel 
kesimden yaptı Rı alımlara, salıla
dılıı yatırım ve hizmetlere har
candılımı gösteriyor. Devlet ve
rimli faaliyetlerin yiirütülınesini 
-i'Rltim, salılık vb· özel kesim 
salılaınıştır. Ayru durum devletin 
verimsiz faaliyetleri için de söz
konusu: thaleler, çeşitli alımlar 
ve inşaatlarla özel kesime kay
nak aktarırnı yapılmış, kar kay
naklan yaratılmıştır. Bu 22,5 
milyarlık bütçenin yüzde 6,5 'i, 
1 ,5 milyonu mülk sahiplerine ve 
özel şirketlere yapılan transferler 
yüzde 33'ü, 8,3 milyonu ise per
sonel giderleridir. Bu arılıırnlı bir 
örnektir. 

Vergi indirimi, teşvik önlem· 
leri, yatırım indirimi gibi önlem
'ler, tekelci sermayeye tanınmış 
büyük bir fon aktarırnının göster
�eleridir. Bu arada devlet işlet
meciliRini unutmamak gerekir. 
Sanayi kesimindeki KİT'ler, ara 
mallar üretiminde bulunmakta ve 
tekelci sermayeye ucuz girdiler 
salılamaktadır. Bu ara mallar ma
liyet altında bir fiyatla özel kesi
me aktarılmakta. Ayru olguya 
karayollan, demiryollan gibi ula
şım sektöründe de rastlanınakta
dır. KİT'terin açıRının kapatıl
masındaki kaynaklardan bir ta
nesi de Sosyal Sigorta kesenekle
rinden oluşturulan sosyal fonlar
dan oluşmaktadır. Sözkonusu 
olan gene emekçi kesimdir. 

Gene belirtmek gerekiyor ki 
1978 yılı bütçesi ile ilişkili ola
rak Bütçe Karma Komisyonunda 
yapılan deRişikliklerle, MC döne
minde hazırlanan bütçe tasansı
na, daha önce deRindiRimiz gibi, 
mevcut hükümet tarafından yüz
de 7,5 'lik bir artış getirilmişti. 
Bu artışın da!!ı1ımı ise genel büt
çelerde cari ödeneklere yüzde 
6,5, yatırım ödeneklerine yüzde 
10,7 ve transfer şirketlerine ise 
yüzde 81 olmuştur. Bu son ka
lemdeki artış Maliye BakanlıRı 
bütçesinde görülmekte olan KİT' 
leri n finansmamyla ilgilidir. 

S0!:lUç 

Türklye'deki geçmiş bütçele
rin yapısı uygulanan ekonomik 
politika ile ilgilidir. Onun hem 
bir göstergesi, hem de uygulanan 
ekonomik politikamn bir özeti
dir. Hakim olan ideolojiyi ra
kamlardan saptamak olanaRı var· 
dır. Bütçe gelir ve giderlerini yo
rumiarken, bun\ann nelerden 
oluştuRuna dikkat etmenin yam
sıra sözkonusu gelir ve giderlerin 
hangi amaca yönelik olduRunu 
dalma gözönünde bulundurmak 
gerekiyor. 

ı 1979 Mıll yılı bütçe ierekçesl. 
Aralık 1978, s. 3 
Ibld. 
Bak. 1978 Malı yılı bUtçe gerekçe· 
sı. 

4 OPT Gelır CaGilımı 1973·1976 
s. 24 

5 Ibld., 1. 1 95-196 

6 1979 Malı •.• 
7 Maliye BakanlıOI Tetkık Kurulu 

Vayını. No. 1978 - 192. Cevlet ge. 
IIrlerlndekl gelışmeler ve gelır ver
atsl kaybı ( 1 970-1976) Ankar. 
1978,1.39 

Ibld., i. 47 
Ibld., i. 50 

10 Ibld.,I. 63 
L L  Ibld.,ı. 65 

1 2  Ibld., I. 6 7  
1 3  Ibld., i. 7 6  

1 4  1 9 7 6 ,  1977, 1978 yılları bUtçe ge
rekçeleri 
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Sorumlu 
bulunamayan 
tren kazalan, 

demiryoliannın 
sürekli 
olarak 
ihmal 

edilmesinin 
sonuçlarını 

yansıtıyor 

Kefen 
tüeearlıgı 
i�in 
kullanılan 

Tren kazalarının sorumlusu 
1979 yılının ilk günlerinde 

ülkemizde terör ve saldırı 
olayları sonucunda yaşamını 
yitirenlerin sayısında göreceli 
bir azalma görülürken, Türki
ye "olağandışı olaylarda ölen 
insan sayısı" bakımından ön
ceki günlerden pek farklı de
ğildi. Ne var ki bu kez çok sa
yıda insanın ölümüne neden 
olan olaylar, üstüste meydana 
gelen ve 50'den fazla kişinin 
yaşamını yitirmesiyle sonuç
lanan tren kazalarıydJ. Özel
likle Esenkent ve Behiçbey is
tasyonları yakınlarında mey
dana gelen iki tren kazası, so
nuçları açısından tüm kamu
oyunun dikkatlerini üzerine 
çekerken, parlamentodaki si
yasal partiler arasında yol aç
tığı çekişme açısından terör 
olaylarından pek farklı olma
dı. Kazalar sonucunda parla
mentodaki iktidar ve muhale
fet partilerinin tavırları yine 
birbirini suçlayıcı daha doğ
rusu "ağacı gösterip, ormanı 
gözden kaçırıcı" nitelikteydi. 

50'den fazla yurttaşımızın 
yaşamını yitirmesinden sonra, 
iktidar kanadından alışılagel
miş "başsağlığı ve üzüntü" 
mesajları açıklandı. Kazaların 
nedenlerinin ve sorumluları
nın en kısa sürede ortaya Çl
karılabilmesi için gerekli so
ruşturmaların yapılacağı, ka
zalardan zarar görenlere taz
minat ödeneceği bildirildi. 
Kazaların sorumluları açıklan
dı da: Her iki kazaya da "dik
katsiz maklnistler" neden ol
muşlardı. Bu "dikkatsiz" ka
za müsebblplerinden ilk ikisi, 
yani Anadolu Ekspresi-Boğaz
içi Ekspresi çarpışmasına yol 
açanlar yapmlarını yitirmiş
lerdi. Ankara banliyösünde 
meydana gelen ve 30'dan çok 
kişinin ölümüyle sonuçlanan 
ikinci lazanın "sorumlusu" 
iki maklnlst ise tutuklandılar. 
Bu maklnlstlerin "dört yıla 
kadar hapis cezası" Istemiyle 
mahkemeye sevkedilecekleri 
bildiriliyordu. 

Muhalefetin kazalar nede-

kim? 
niyle iktidarı suçlamasına ya
nıt veren CHP ileri gelenleri, 
kazalarda "MC dönemlerinde
ki personel politikasının da 
neden olduğunu" öne sürdü
ler. Korkunç sayılabilecek bo
yuttaki iki kaza, şimdilik "ne
denlerin soruşturulması" saf
hasında bulunuyor. 

Ardarda gelen tren kazala
rında çok sayıda kişinin ölü
mü, parlamentodaki muhale
fet partilerine birden bire bir 
canlılık getirdi. AP genel baş
kanı Süleyman Demirel verdi
ği demeçlerde olaylardan 
açıkça iktidarı sorumlu tuttu 
ve "bu iktidarın gitmesi ge
rektiğini bu tren kazalarının 
da gösterdiğini" ilan etti. 
MHP ve MSP sözcüleri de ka
zalardan dolayı hükümeti suç
ladılar. Bu arada "sabotaj" 
kelimesi kullanılmamakla bir
likte, bu kavrama çağrışım 
yaptıran ifadeler kullanıldı. 
MC muhalefeti olaylara eski
den alışık olduğu bir "kefen 
ticareti" aç ısından bakıyor ve 
bu kazalardan, insanların ölü
münden, yine kendisine pay 
çıkarmaya çalışıyordu. So
nuç olarak, yine "ateş düştü
ğü yeri yaktı" ve göstermelik 
"acı mesajları" yeni birçok 
ölümlü olayda ortaya çıkarıl
mak üzere dolaba kaldırıldı. 

Gerçekte kazalarda ölen 
insanlar, yukarıda sıraladığı
mız tepkileri gösterenleri sa
dece "sayı bakımından" ilgi
lendiriyordu. Bu arada, burju
va basınına yine "sansa.yonel 
fotoğraflar basarak" tiraj ar
tırma şansı doğmuş oldu. 

ülkemizde uzun yıllardan 
beri uygulanagelen bır ulaşım 
politikası var. Bu polıtıka, 
cumhuriyetin ilk yıllarında 
çok üstünde durulan ve "de
mir ağlarla ördük anayurdu 
dört baştan" gıbı dızelerde 
övUnç konusu yapılan bır uy
gulamanın Uzerine sünger çe
kilmesidlr. Demokrat Partinin 

iktidara geldiği yıllardan Beri 
sürdürülen karayolu politikası, 
aslında büyük sermayenin hiz
metindedir. 70'Ii yıllarda Mu
rat, Renault, Anadol ve ben
zeri yerli otomotiv fabrikala
rında ürütelin ve geniş ölçüde 
tüketilen "montaj" otomobil
ler trafiğe çıkarıldı ve sürdürü
len "karayolu politikasına 
karşın" doğru dürüst yapılma
yan yollarda çok daha fazla 
trafik kazalarının meydana 
geldiği görüldü. Ancak tekelci 
büyük sermaye için gerekli 
olan "bu yurttaşların yaşam
ları" değil, "bu yurttaşların 
otomobil almaları"ydı. Büyük 
sermayenin emrindeki iktidar
lar 30 yıldan beri, buna hiz
met eden bir "ulaştırma poli
tikası" izlediler. Aynı politi
kaya koşut olarak demiryol
culuk ihmal edildi, demiryol
ları, lokomotifler gereken ba
kım ve onarımı bile görmedi
ler. 

Bu nedenle ülkemizde bu 

denli büyük boyutlarda tren 

kazalarının meydana gelmesi 

sürpriz değildir ve sorumluluk 

hiç bir zaman birkaç persone

lin ilzerine yıkılamaz. 

ülkede tren kazalannın bu 
boyuta gelmesinin sorumlusu, 
başta "insan yapmına karşı
lık kar" hevesiyle yanıp tutu
şan tekelci büyük sermaye ve 
onun bu tutumuna uygun po
litika izleyen burjuva iktidar
larıdır. Tren kazaları ne bir yıl 
öncesinin ürünleridir, ne de 
beş yıl öncesirı.in. 30 yıldan 
beri izlenen "insan yapmına 
değer vermeyen" politikalar 
yapmın tüm alanlarına yansı
mıştır. Ne uçak kazalannı, ne 
trafik lazalannı, ne tren kaza
Iannı, ne yangınları, ne doğal 
felaketierin sonuçlarını bun
dan soyutlamak mümkün de
ğildir. Salgın hastalıklar sonu
cu Insanların ölmesi, hava ve 
çevre kirliliğinin insan saAlığı
nı tehlikeye düşürecek boyut
lara ulaşması yine bu "insana 
değer vermeyen" politilaların 
sonucudur. 
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Es ki Yunan toplumu " de
mokıasi" düşüncesinin ilk yeşer
diRi yerlerden biri olarak bilinir_ 
Oysa, uzun bir süreden bu yana 
Yunanistan'da demokrasi kara 
bulutlar altinda dır_ Yalnızca 
1924 ile 1928 yılları arasında 
Yunanistan' da sekiz askeri darbe 
�rçekleştirildi. Hepsi de saltcı, 
gerici olan bu darbeler Yunanis
tan' daki faşist "geleneltin" en 
�çlü kanıtlarından biri. Daba 
sonraki yıllarda Yunanistan'ın 
başında Ceneral Metaksas bela
sını görüyoruz_ Hitler' in Alman
ya'da dev adımlarla iktidara yü
rüdüj!ü bu yıllarda Me taksas da 
Yunanistan'ı kasıp kavurmakta 
ve demokrasi �çlerini ezmekte
dir_ Ama Ikinci Dünya Savaşı ge
lip çattıltında Yunan halkı bu 
büyük kavgada diril�iyle varol
dultunu açıkça kanıtlayacakbr_ 

Faşist ıtalyan ve Alınan ordu
ian Yunanistan'a girmişlerdir 
ama, Yunanistan ordusunun ve 
�neralJerinin de lt ii , Yunanistan 
halkının direnişi ile karş�anınış
Iardır_ Bu direniş o kadar zorlu
dur ki saldırgan faşistler bile bü
yüklüj!ünü kabul etmek zerunda 
kalmışlardır_ Yunan (aşi,tlerinin 
destelt in i arkasına alan Yunan 
�neralleri kukla hükümetleri 
oluşturmaktadır_ Yunan faşist 
örgütleri ve bunların içinde özel
likle Yunani;tan Nasyonal S06-
yali;t Partisi, Genel öl!renci Bir
I�i, Helen Irkı Partizanları ve 
musal Helen Ittifakı SS'lerle el
ele, omuz omuza Yunan direniş
çüerine karşı çarpışmaktadır_ 
1944 yılı geldiltinde, ülkeyi ingi
liz emperyalistlerinin eline teslim 
eden yine faşistlerdir_ Faşistler 
ıngilizlerle işbirl�i yaparak bu 
kez ülkeyi "komüni;tIer" den te
mlalemek için çarpışmaktadır_ 
Yunanistan' da iç savaş dokuz yıl 
sürer_ Demokrasi ve sosyalizm, 
zatere dol!ru yürüdüj!ü uzun yol
da bir yenilgi daha almış, bu ara
da Yunan faşistleri de patroo 
del!iştirmiştir. Artik çaptan düş
tül!ünü itiraf elznlş olan Ingiliz 
emperyalizminin yerini ünlü 
Truman Doktrini ile ABD almış
br_ 

KARAMANLls VE 
ILERielLERE KARŞI 

SüREK AVI 
1952'de Yunanıstan'da bir as

keri darbe daha .- Hemen arka
sından, bu�n arbk ününü dünya 
ölçüsünde duyurmuş olan, Yu
nan büyük bıır]uvazlslnln ve 
ABD emperyalizminin mutemet 
adamı Konstantin Karamanlis 
başbakan olur_ Karamanlis dö
neminde fa,ıst çeteler pollaln 
hlınayesbıdedlr ve ona "yarmm
Ci" olmaktadır. Karamanlla, ar
tik "ralımeW" sayılan Metaks .. 
döneminbı fa,st yasalarını uygu
lamaya yenıden koyarak Yum
nlstan' da bır sivil sıkıyönetim ça-
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Yunanistan 
Neo-faşizmin iki silahı: 

YVR VYVŞ'ün 12 myıd" 
.lirdürdüıli "dünyada N.o-f,.. 
,izm Da.YGllıH /uıflıklG Y"" 
diziıl bu Iuı'ta ıona eriyor. 
Dizi, dünyadD ne<rfa,iıt IUJO 
reketin kol ııezdlli bır dt.1 ü/
keden ıonra, Tlirlllye 'nın /rom
,,,,u ile ne.",,1 lIo,ulları balt,
mından Tlirll/ye 'yle birçok ,.. 
çıdan kar,lhıştınlGbiı..cek 
Yuruıniıtan 'lG ıon buluyo,_ Politik cinayet 

ve ask-eri darbe 
YVROYVŞ'ün ,1.leeell ..... 

ylı,ndD "DünyadD Neo-faft.m 
DO'YGllI"nın Ilenel bır d.,.,.. 
lendlrm.ıine ye, lHI,ecelinl o
kuyueularımlZ4 duyll1'lI1'UL 

Spandidakia: Faşist Cuntonın 01-
boy14nndon __ _ 

ltt açar_ 'LUm s06yalist ve demok
ratlar ya bapse ti�makta ya da 
" yıkıcı faaliyette" bulundukları 
�rekçesiyle Y unan vatandaşlı
ltından aWrnaktadır_ Meteksas'ın 
ileri �Ien simalarına Karamanlis 
hükümetlerinin bakanlık koltuk
larında rastlanmaktadır. Işte 
1967' deki Cunta harekati Kara
manlis' bı başliakan oldultu dö
nemde kotarılmalta başlamıştir_ 

Bu dönemde örgütlenen faşist 
gruplar arasında en önemlileri: 
Anti-Kornüni;t Haçlı Seferi, Ulu
sal ve Toplumsal Saldırı, musal 
Falanj ve Irkın SavunmasL Bir de 
" gizli" faşist ör�t modası çıkti 
bu dönemde_ Bu yeralti örgütleri 
Sıyah Eldivenler, Yunan Halkı
nın Görünmez Koruyuculan gibi 
son derece gizemli adlar taşıyor
du. 

Karamanlls' in baş bakanlık 
yaptil\ı dönemde, fişleme bir Iii
kürnet politikası baline getirildi_ 
öyle ki, 1967'de Yunanistan' da 
faşizmin cuntalar eliyle yürütül
düj!ü bir başka dö nemde fişle
me Işinin boyutları dünya ölçü
sünde �mşletildL Karamanlis, 
faşizme karşı ülkenin baRınısızlı
Rı ul!runda savaşmı, dlremşçiler 
ve tüm Yunanlı IIericlierl fiş1e
mışti. Bu kişilerin Yunanlatan'da 
herbangi bir Işe girmelerl olanak
sız bale �Imişti. 1949'da topla
ma kamplarında yirmi bind::n 
fazla liikürWü vardı. Kamplar 
1962' de kaldınldı. Ancak poli
ök liikümlülerin bır kısmı "ka
mu suçu" lşledlklerl gerekçesiy
le adı mahkumlar baline �tlrII
dl. Böylece, zindaNarda sürün
melerini saltıayacak "yasal" 
dayanak da bulunmuş oluyordu. 
Yunan neo-raşlatlerl kendllerl 
lçbı eşsiz olan bu fırsab de!!er
Iendirme yolunda bareket �çtl-

ler_ Bunun sonucu bir dizi cina
yettir_ 

"Z" OLAYI: 
LAMBRAKls CINAYETI 

Bu cinayetler içinde biri Yu
nan halkı için bardaltı taşıran 
son damla oldu. Politik liiküm· 
lülerin içinde bulundultu kötü 
koşullara ilgi gösteren milletve
kili Lambrakis faşist salmrganlar
ca öldürüldü. Bu olaya balkın 
gösterd�i tepkinin liiyükii� 
karşısında Karamamis istifa et
mek zorunda kaldı_Giderken de 
" benden sonra Yunanistan'da 
anarşi alır yürür" tehdidini savur
maktan geri kalmadı. Bu kez, 
Yorgo papandreu'nun Merkez 
Birl�i'nin iktidarı kuruldu. Yeni 
iktidar politik tutukluların bir 
bölümünü serbest btrakti ve bazı 
neo-faşist örgütleri kapatti. An
cak hiçbir zaman " yıkıcı" dar
beyi indiremedi_ Sonuçta, sis
tem bu ılnnlı ve ürkek hükümeti 
affetmedi ve 1965 yılında ABD' 
nin ve CIA'nın parmaltının da işe 
karışmasıyta Papandreu düşürül
dil 1967'deki askeri darbeye dek 
ülkede bir anarşi ve kargaşa orta
mı yaşandı, Ladas adlı bir suba
yın başında bulundultu neo-nazi 
4 Altust06 Harekeö'nin kurulu
şu da bil dönemdedir_ Bu hare
ket, cunta yıllarında adından en 
çok söz ettiren neo-faşlst ö�t 
olacak br_ 

Cunta lideri PapadopulO6 �ç
miş Yunan gizli Istihbarat ör�tü 
olan KYP ile CIA arasında bir tiir 
irtibat subayı görevi yapmış br_ 
Bu niteli!!inin cuntanın başına 
�çmesinde Iiiyük payı oldultu
nu söylemek yanlış olmaz. 21 
Nisan 1967 sabalu Atina sokak
larında devriye �zen güvenlik 
�çlerinin yam sıra özel glystlerl 
içindeJd 4 A!!ust06 Hareketi üye
si neo-nazilere de rasIanmakta
dır. Bu sırada ö�tün başında 
Ladas ve Konstantin Pıevrıs var
dıL Bu adamların ipleri ise, as
keri polis örgütürun şefi general 
Yuannidis' bı ellerindedir. Yuan
nidis cunta yıllarımn güçIU adamı 
olacaktir. 

ırm-arnanlil: Fa,.t güçlerin e.
kimeyen luımiıi... 

1970 yılı sonunda Yuannidis 
buldultu parlak bir fikirle cun
tanın popülerl�ini arbrmayı dU
şünmektedir. İlk aşamada bir an
ti-komünist haber ajansı ·kurula
cak ve bu ajansın mubabirleri kı
sa sürede gizli ajan olarak yetişti
riecekör. Ikinci aşamada kurula
cak olan " Helen Devrimi D06t1a
rı" adlı demek tiim dünyada cu n
ta lehinde gösteriler düzenleye
cektir. 1971 yılında haber ajansı
mn kuruluş �rçekleşir_ Ajansın 
başına, bir fransız getirilir. Ajan
sın adım, bu fransız koyar 
"World Service" Fransız kendi 
adım da " Schönenberg" olarak 
de!!iştirir_ "World Service" adı 
Dr. Goobbels'ln "Weltdienst" 
ajansım çal!rışbrmaktadır_ 

AJAN YETIşTIRME AJANSı 

Gizli ajan yetiştirme ajansı az 
zamanda çok Işler yapar. tkl ay 
içinde çalışma alarunı 23 ülkeye 
yayar. 329 muhablrl YUdır. Bu 
"muhablr"lerin aktardıklan 
haber türleri son derece Ilgtııçtlr_ 
Sürgünde bulunan demokratik 
örgütler ve bunlann eylemleri 
hakkında bilgiler, bunlann gizli 
ve açık toplantılanna sızılarak 
hUırIanan raporlar ve bunlan 
Içten yılana yolunda girltimler_ 

Kolw: Cunt<ının ... MIt adDm14"ndDn. •• 

CIA'nın d& yardı.mlanyla ajans 
hızla büyümüktedlr_ 

Ajansın kuruluşunu izleyen 
aylarda Helen Devrimi Dostlan 
Deme�i'nin kuruluşu ile ilgili 
plan yürüriülte konur_ Tlim dün
yadaki aşın sa� ve neo-faşist ör
gütlerin desteltiyle yirmibeş bine 
yakın üye kaydedilir. Bu arada 
özellikle fransız ve italyan neo
faşistleri sık sık Yunamstan'a 
araştınna ve inceleme gezileri 
yapmaktadır_ Bu geziler sırasın
da, Yunan resmi makamları 
kendilerine olaltanüstü bir ilgi 
göstermektedir. Neo-faşistlere 
pasaport ve başka hiçbir belge 
sorulmadıltı gibi Dünya Servisi 
ve KYP görevlilerince havaala
nında karşılanmaktadırlar. 

World Service'in fişleme s0-
rumlusu başkan Schönenberg' 
dir. Yaptıltt çalışma bu "alan" 
daki örnek çalışmalardan biri 
sayılabilir_ Schönenberg, yInni
dört bın adı kapsayan dünyada
ki aşın saltcı neo-faşist örgüt ve 
yayınları ile ilgili bir d06y& ha
zırladı. Daha sonra, Schönen
berg'in görev yeri CIA tarafın
dan del!iştirilerek ıtalya'ya yol
Iandı. Bunun üzerlne bu "de!!er
li" dosya do!!rudan CIA'nın eli
ne geçmiş oldu_ Dosyanın ikinci 
bir kopyasına ise General Yuan
nldis'ln adamlarınca el konuldu. 
Yuannidis'in iktidarı ele geçir
me yolunda verdlRI mücadele sü
rüyordu. 

Yusnnidis, ılımIı olarak 
gördiiRü, Papadopulos ve çevre
slmn açlRını yakalayabilmek 
ıçın dlkkat kesilmiştl, öte yan. 
dan, büyük ölçüde yararlanmı, 
olduRu 4 A!!ustos Hareketini, 
emrindim çıkar gıbı oldulu m
da daRıtmak için hazırlıklı bulu
nuyordu. Papadopulos cuntası 
Yuanmdis'in kendllerlne kar,ı 
yönelttiRI komplonun varb�n
dab haberdardır. Buna kar .. 
tedblr almaya çalı,ınaktadır, Pa
padopulos, neo-faşlst gençlik ör
gütleri ve 4 Ai!ustos ıçınde etkı· 
alnı artırmak ıçın çaba ,öııterlr, 
Yine de 1973 yılında gelen dar
beden kendlm kurtaramaz. Pa
padopulos'la bırlıkte çok sayı
da cuntacı ve bu arada 4 Ap 
tas' cu Kosta Plevrll haı- atı· 
\ırlar. Yuanmdla'ln yaptılı bu 
ıatiıt darbe sonucu Yunanlat&n' 
da gerçek iktidar CIA o!JnakUı. 
dır. ı,ta, Kıbna koııUII\IICII 
MakattOl'1a çıklfIDI 19'7S'dIk! 
bu darbeden ıonıa lıatJamı,tır, 
Kıbnı'da EnOlll'I �,tIr
me yo1iuıcla neo-fatllt ç ..... ..  
t.ıı.r edılır. 4 AIUItOI'un çı
han batı olabılecek bul yö .. U· 
elleri lç8r\dedlr ama, üye.riııln 
bUyIIk blr kımıı KYP'n!n em
ri,. N1to. Sanıııaon 'la blrUkta 



EOKA-B satlannda çarpışmak 
üzere Kıbns'a gönderiUr. 

KARAMANlls: 
BÜYüK BURJ UVAZININ 

"DEMOKRATIK" TERCIHI 

Kıbns'da Türk toplumuna sai
dınlar yo�unlaşmakta aynca 
Rum keslmindekl geriUrn de git
gide yükselmektedir. 1974 yılı 
haziranında Makarlos'un lşinl bl
tlrmek üzere ne�faşistler ve 
KYP ajanlanndan oluşan bır çe
te Kıbns'ı gönderlUr. Sulkast gi_ 
rişimi başansızlıkla sonuçlanır, 
fakat hemen ardından 15 Tem
muz 1974'de Nikos Sampson' 
darbesi geUr. Ancak cuntanın 
son günleri yaşanmaktadır. 
Sampson 'la birlikte patronu Yu
annidis de alaşai!ı ediUr. Kara
manlis bu kez yeni bır "çebre" 
ile başbakanlık koltu�una kurul
muştur. 1974 yılında Yunanis
tan'da "demokrasi"nin kurtancı
Si olarak dört elle sanlınan Kara
maniis tam yirmi yıl önce faşist
lerin mutemet adamı olarak ikti
dara getlrilmiştl.Karamanlis 
1974'de başbakan olduktan son
ra Yunanistan'da olup bitenler, 
onun Yunanistan'da kabaran ile
rici muhaleCetln isteklerine set 
çekmede kullanılan bır aldatma
ca aracı oldu�unu ortaya koy
maktadır. 

Ne�faşistlerin Yunan ordu
su içindekl destek k�nma ve 
örgütlenme çabaları büyük bır 
hızla sürdürülmektedir. Kara
manlis geUr gelmez, politik � 
küm\illeri serbest bırakarak puan 
toplamak iatemiştir. Cuntacı ge
nerallerin da .... ı uzun süre sürün
cemede bırakılmış, önce ölüme 
mahkum edilmelerine karşın da
ha sonra bal!ışlanmışlardır. Bu
gün, Yunanistan'da politik cina
yetler yine gündemdedir. Lamb
rakis'e yapılanlar bu kez Pana
gulis'e yapılmıştır. 

tlerici milletvekili Aleko Pa
nagulis, 1 Mayıs 1976'da bir 
"trafik kazası "nda öldürülmüş
tür. Panagulis o sıralarda, Kara
maniis kabinelerinin de�şmez 
adamı ve günün savunma bakaru 
olan AveroCC'un Kıbns'daki 
1974 Sampson darbesinde par
ma!!ı oldu!!unu gösteren bazı 
belgeleri kamuoyuna açıklamaya 
hazırlaruyordu. öldürülmesinden 
birkaç gün önce AveroCf kendi
sine: "Panagulis, seni ezece�m" 
demiştir. Panagulls'in öldürülme
sinin ardında yine 4 A!!ustos 
Hareketi vardır. 

N�faşistler, Caili meçhul ba
zı cinayetlerle kamuoyunda ta
raftar kazanmaya çalışmaktadır. 
1975'de Atina'da hulunan bir 
CIA .janı ve 1976'da cunta yılla
nnın Işkencecilerinden Ma\lios 
öldürülmüştür. Söylentilere göre 
Welch, CIA'nın gözden Çıkardı!!ı 
bır .jan eskWdIr. İşkenced Mal
llos iae mahkeme önüne çıkıp 
konuşamadan "temizlenrniştlr". 
MalUoı ıçın düzenlenen cenaze 
törenlnde n�fa,iatler, "Y .... ın 
Papadopulos" ve "Komünistlere 
ölüm" ıloganlanyla, blzdeld Ca
fiat cenaze törenlerını anımsatan 
bır biçimde gazetecilere saldır
mı, ve kendilerine katılmak Iate
meyenler! Cecl şeld lde dömıUş
lerdlr. 

Neo-C.tIatler, emekleyerek de 
olaa demoJuul yolunda Ilerleyen 
Yuıwılatan'ı bu yoldan çevire
bilmek ıçın beqeyl yapmaya ka
rarlı eörünliyor. 

Peki n kimi 
hoşnut 

ediyor ? 
Bir uınan"'" bndglnl 

genç u'-l d.uhıu.rın dOltu 
iltın .ün ıruıocu Pelrln yörıe
timi, en ,erici emJ>UllalUt ç.tI
.. /eN Irımlulu il/flrilmni ge
/iftm,0I'. ABD ... Çin 1IrIIOIII
da aürqelen yalrınlat'"""" 
/uıyüdJlen ıon .ıt;ni""" ikri
cl diinya bmuoyundlı ciddi 
/uıygı,.". y ..... ttı. Şimdi bu 
iUılrJlerin .. /iftirilmeli için 
çalışıhyor_ 

ABD'mn, S06JIalUt üllteler
le ticaretin ıınırlllndınlmuına 
iliılrln Iranm, Çin için Iraldı
nlmoya çallfıhyOl'. Pelrln yö
netiminin ABD için ne denlı 
öMrlııi bir dOlt � ..wttelfk 
old"'u gMterlleCflk böylece. 
ABD iM Çin atıımıdalri ..,n 
politi/ı yalrınlat""" militmUl 
Japon ,eureluinin de " ,ıcak n 
ilgi6ini .ç.kti. l,.,ıltve hükü
m.tinln tutumu dD bu I/eliş
m.ler IrGTf"ındD .. rici �n,ril
te� ç • ....,lerinin lrayıtslZ bl
ıruıyacoğını gösteriyor. Em
peryalUt teblıerin çıwlarına 
uyıun olanıir, Çin'e "HanWr" 
ldılaf uçakları .. hlllllJOına ili,. 
ırın bir anlaşmo im:uıltınd. 

Bu anlaş""" aynı çe....,le
rin yalnlZco antilOvy.t bm
panyaya katlrıda bu"'mna" 
için Nazi Almonyıııı 'na ya� 
hkları yardımları hatırloh
yordu. O ıilnlerde emperya
lizmin yardımı yapıl_y
d� fOft.t ıoldırgonlar ötelri 
ü/kele� ...... , açacak gücü 
bulllıruıYIJCGklard. Aynı çeti
�ler bU.fÜn de, Çin 'in 10 ... , 
poldnliyeUnin arttınlllllJOl 
için e/birlili ettiler. Son ıııke
"yardımlar ve uerlum 8Özler, 
dünyada tehlikeli bir ıoldır
I/anlık odallı yaratmııya yöne
/iirtir. Bu ili,ki hiçbir zaman 
lek yanlı olanık do holmıyar. 
Pekin de, NATO ülkelerini 
SSCB ve öteki .o.yolt.t ülke
lere harfI kı,k!rtıyor. Ama
C� anmovyel ittifakı giiçlen
dirmek, Çin hegemonyacı/ı
ılının dDha ,eni, topraklar 
üz.rinde ,ale be çal"""InI ıoğ
IIlmolı. 

EmperyaUzmle ifbirll'� 
maocu liderlerin hel/emonya
Ci emellerinde bo",n Iıazan
moIonnl "'Ioyabilecelr mi' 
Bu IOruıwIl yanıtınııı olum
lU&' ol"",,� ilerici dllnya � 
muoyunun, ..,.yaUıt liUıe/e
rin, dOltlu/ı IIIIJOlıui ardındlı 
IoldlTıon amaç"'" giit/iilli ge
lI,melıle altın üllr.lerin poli
tUt .(meriyle mümlrUn olllbl
ur. Bu .. ferı .... , LO .... ' Irlflr ... 
heılll",ın ",mpiyon"".nu 
yaptılı, ,.,;d Peirin yiJfıAr�
nın tecrlt 0""'" ... lı.,. i!
Iı,_ı "-Itındınlaollrtır. 

amboçya halkı 
ci kez 

IÇamboçya ha\kmın, Kam- oluşan emekçi halkın u1....ı hak
boçya Birleşik Ulusal Cephesi lannı ııupetme yolunda da ciddi 
Önderliilinde ülkedeki Ilerici Pol adımlar attı. Hindu dinini benim
Pot yönetimine kar,ı başlattıilı .. yen toplu1ukIann yua\ haklan 
silablı mücadele taferle ıonuç- eDerinden alındıilı Ilibi, bunlara 
landı. Başkent Pnom Pen'den karşı düzenli silablı saldmlar yü
sonra ülkenin tüm topraldan dev- rütüldü. Şampa milliyetinin kö
rimci kuvvetıerin ve devrimci ik- künün kazınınası için aiotemli bir 
tidann kontrolüne geçü. Hel1ll bukı kampany .... başlatıldı. LIk
Samrin b .. kanbi!mda kunı!an okullardan üniversitelere kadar 
Halk Devrim Kon.oeyi bai!ımm:, hemen tüm öi!renim k� 
demokratik, bai!lantııız ve sosya- , ��patıldı, 13 ya,mdan �uyük 
lizme yönelen bir Kamboçya'nın tüm çoc� .ve �ı;n.çlenn or
yaratıImaaı için tüm halkın ıofer- duy. aIıııma.Sı ıçm gırışimler baş-
ber edildiilini açıkladı. latıldı. 

Kamboçya halkı, u1....ı ba
i!ımaızlıilmı Önce Fraımz, ıonra 
Amerikan emperyalizmine karşı 
uzun yıllar boyunca sürdürülen 
zorlu bir mücadele ile kazaııınış
tı. Sosyalist ülkelerin ve düDya
daki tüm bU\fçl llÜçlerin deste
iliyle yürütülen bu mücadele 17 
Niaan 1976'te kesin zaferle 10-
nuçlandı. Ne var kl bu zaferin 
ardından, ülkeyi kalıcı bir bai!tın
IlZlılla ve ıosyalist kuruluşa yö
neltebilecek bir iktidann kurul
l'tLUI gelmedi. ülkedekl yönetimi 
ele geçiren PaL Pot-Yel1ll Sary 
klilli, bir kuklaaı haline geldilli 
maocu Pekin yönetiminden kop
ye ettiııi yöntemierle Ilerici bir 
baskı rejimini oluşturmaya giriş
ti 

"DEV BİR 
TOPLAMA KAMPı" 

PaL Pot - Yel1ll Sary yönetimi
nin ilk girişimi, milyonlarca insa
nın kent merkezlerinden ıürüle
rek zorla çaIıştınImak üzere kır
lara gönderilmesi oldu. Bütün ül
ke dev bir "toplama kampma" 
dönüştürüldü. ''Paranın ve piy ... 
ekonomisilInin ka1dmlma.c libi 
maocu sahte devrimci aIoııanlar1ı. 
emekçi halkın yqam düzeyıne 
ai!ır darbeler indirildi. Pol Pot -
Yenıı Sary rejiminin Kamboçya 
balk.ını "hizaya getirmek" için 
başvurduııu yöntemierin aruın
da, yönetimin Jıuyruklanna bo
yun eilmeyenlerin kltle halinde 
katledilmesi de vardı. 

PaL Pot - Yenıı Sary rejiminin 
gerici diktatörlüi!üne karşı dire
nen gerçek devrimci ve yurtsevar 
wısurIar, ıosyalizm davuıııa ball
lı kadrolar, ailır baakılara ujlratıl
dı. Pek çoilu toplu halde öldürül
dü. Gerici rejim, ç�k çeşitU mil
Uyetlerden ve etnik gruplardan 

MAOCU GERlctı.lK 
IŞBAŞINDA 

Pol Pot - Yel1ll Sary grubunun 
sosyaliBt Vietnam'a kar,ı silablı 
provokasyanlara iilişerek ıürekli 
ama çatışmalanna yol açm&llJllJ1 
da arkasında, ülke içindeki baskı 
rejiminin özünü gizleme ve Pekin 
yönetiminin hegemonyaCl emel
Ierine sadakatini ispat etme ama
cı yatıyordu. Gerici rejim, Pekin 
yönetiminin sa1ıte devrimci ede
biyatını, kendisine aldatıcı bır 
görünüm kazandırabilmek ama
cıyla benimsemişü. Maocu Çin 
yönetimi, Güneydoilu Asya'da 
kendioine batlı bir köprübaşı el
de etmek için Pol 'ot rejiminin 
bütün uyguiaına1arlııa arka çıkı
yordu. Vietnam'a karşı iilişilen 
silablı saldınlarda da PaL Pot re
jiminin arkuanı koUayan yine 
Pekin yönetimiydi. 

Maocu Çin yönetimiyle PaL 
Pot - Yel1ll Sary rejimi arumdaki 

.işbirUili, özeUijde 1978'in Hezi
ran ayından ıonra aıkılqtı. Çin 
yönetimi, kukla rejimin ord\I.IU
na yeni ai!ır ailahlar ve askeri 

malzeıne sai!larnak için .. ferber 
oldu. Bu si1ah1ann kuUanJlm .. nı 
denetlemek ve ülkedeiri rejimi 
daha yakından yönlendirebilmek 
için Kamboçya'ya Çin'li uzman
lar akın etmeye b .. ladı. Bütün 
bu hazırlıklar, Pol Pot rejiminin 
Kamboçya'lı yurtseverlere karşı 
hazırlandıilı daha yoilun saldm
ların habercisiydi. 

ULUSAL CEPHE 
KURULUYOR 

Ne var ki, arkasına AMerikan 
ve Japon emperyalizminin de 
de.telini alan maocu Çin yöneti
minin bu çabaIan da, PaL Pot re-

K4mboçya IUIUII ıııınc,I u(erinl de ıUaha Idnlarıılı k_d ... 

Jımının, ulusal bai!ımm:hilı için 
ıonuna kadar dÖVÜ4me kararWı
ıımı defalarca ııöotermi, olan 
Kamboçya haliunm direnişini Itı
ramadı. Ülkenin bütiin bÖlııele
rinde faaliyette bulunan devrim
ci kuvvetler, 1978 yılııwı ıonuna 
doilru "uı....ı Kurtul", için 
Kamboçya Birleşik uı....ı Cep
heli"ni kurdular. Cephe, He.,. 
Sıımrin ve Ch.. Sim tarafından 
yönetiliyordu. 

. 1969'dan beri Kamboçya 
devriminin saflarında dÖVÜfell 
Henıı Samrin, geçüilimiz Mayıo 
ayına kadar doııu cephelindelri 
silablı kuvvetlerin kumarıdanlıAı
nı yürütüyordu. Hel1ll Samrin, 
.ynı Mayıa ayında PaL Pot rejimi
ne karşı bir ayaldaııma airitimiııi 
başlattıilı için görevinden alın
mıştı. Chea Sim de, Fraımz IÖ
miirgeciliııi yıllanndan beri dev
rimci yeraltı faaliyeti içinde yf!l: 
almıştı. Ch .. Sim, ıeçen Mayıa 
ayındaki .yaldaııma ııirifimine 
kadar doııu askeri böllleoindelri 
Parti Komitesi'nin Sekretediili'ni 
yürütüyordu. 

Kamboçya Bırletik Ulusal 
Cephesi, AraIık ııyuıda yayınWlı
iiı Bildirıe'sinde, politik ıöriitle
ri ve din.oel inançlan De oluna 01-
8UJJ bütün yurtae- llÜçieriıı, ''lil
Iıede bir demokratilı lUıLIı d.u/e
tinin kurul,"", Ile Kamboçyo' 
nın ,0lJ'alizme doR'" yiiriiyen 
Ixınfç� bağıllUIZ, demokratilı ... 
boRlanlU1z bir ülke haline döl1Üf
türiilrne.i" için birle,mesi çai!n
sında bulunuyordu. Ulusal Cep
he'nin Bildirıeııi'nde, bütiin kom
şu ülkelerle varolan ,nJ,,,,,lzhk. 
ların bai!ımaızIıIt, eıernenlik ve 
toprak biitünliii!üne .YIII temeli 
üzerinde çözüınleıııneııini ÖI1llÖ
rüyonlu. 

BU ZAFER, 
HALKıN ZAFERİDİR 

uı....ı Cephe'nin bayralı al
tında ıeU,en mücadele, Kamboç
l'a haliunm ezici çoRuoluRunun 
destei!ini ve katılımını lı:.azaııaraIt 
sonunda zafere ulattı. Bu zafer, 
bqta maocu Çin yöıietimi ol
malı:. üzere, u1ua1araruı Ilericilik 
IlÜÇleri ve sa\dırpn eQ>peryaliat 
adaklar arumda, bir panik yarat
mışa benziyor. Maocu yönetimi
nin ve emperyaliBt merkezlerin 
Iolya1iJt Vietnam'a karşı iili,ti
iii karalama ve tehdit kampanya
lı, bu panilli en somut biçimde 

. •  çıi!a vuruyor. Pekin yönetimi, 
tehditlerini, Kamboçya toprakla
nnı ve llid .... k Vietnam', hedef 
alan bir saldm yvaşmı b .. latma 
buırlıklannı ilan etmeye kadar 
vardmyor. Maocu heııemonya 
poUtikallDda açılan ıedilin ka
patıImaaı için, bÖlııedeki Tay-
1and, Malezya, Endonezya pbi 
ıerici rejimlerln aaııIama.tınl
mail ve öqür Kamboçya'ya kar
'I ıuş1urtılmuı için hazırlıklar 
yapılıyor. 

Kamboçya'da Ulusel Cephe' 
nin ve Halk Devrim KOJlMyI'nin 
zaferi, ülkedeiri bütün yurtaever 
llÜçlerin ve Kamboçya halkınm 
doeteıııııe dayaııına1ı:.tadıı. O ae
d ..... , bu zaferin ıeri aIıııma.Sı ve 
Kamboçya topraltlan iiMrIDde 
ıı.nd rejimin caııluıdınlmaa 
için iili,Oecek tüm komplolar 
b .. anaızhla mahltwnclUI_ 
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Boran.: 

"Tüm kosollarda emperyaıizme ve 
' . 

faşizme karşı mücadele edeceğiz" 

Türkiye Işçi Partisi·nin. 7 Ocak günü 
Ankara'da yapılan 8. n Temsilcileri Top
lantısı, Genel Başkan Behice Saran'ın 
bir konuşmasıyla açıldı. Boran, konuş
masında ülkedeki son durumu de�erlen' 
direrek hükümetin önündeki sorunla.ı: 
üze.rinde durdu. Faşist güçlerin tek bir 
merkezde odaklanışına dikkat çeken 
TIP Genel Başkanı. hükümetin. faşist te· 
rörü yok etmesinin, demokratik hak ve 
özgürlükleri korumak için kullanılmasını 
sa.ı1amasımn, kendisinin yerinde kalması 
için son şansı olduğunu belirtti. Boran 
aynca sosyalistlerin ..demokratik hak ve 
özgürlükleri her hal ve koşulda kullan· 
mak durumunda oıdu�unu ; bağımsızlık, 
demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin 
ber bal ve koşulda yürütülece�ini de vur
guladı. Boran'ın konuşmasının tam met
nini okuyuculanmıza sunuyoruz: 

"Türkiye'nin cumhuriyet döneminin 
en büyük bunalımını yaşadığı sözü adeta 
a�ızlarda sakız oldu. De�işik politik zıt 
görüşte insanlar bu tespitte birleşiyorlar. 
Türkiye'nin yaşadı�ı bunalım yalnız 
ekonomik de�il, aynı zamanda politik 
ve çok kısıtlı demokras:.si çetin bir sınav 
geçiriyor. Başbakan. azgelişmiş ülkeler 
arasında Türkiye'nin özgürlükçii çoğulcu 
demokrasiyle yönetilen tek ülke oldu�u
nu sık sık tekrarlıyor ama bu övünülen 
kısıtlı demokrasi kısa aralarla kazaya uğ
ramaktan kurtulamıyor. Türkiye emper
yalizme ba�ımh geri ülkelerde görülen 
politik sürecin dışmda değil, bir istisna 
oluştunnuyor. 

"Türkiye'de sıkıyönetim ola�an hal· 
lerden, ama bu seferki sıkıyönetim duru
mu daha öncekilerden farklı de�il. tık 
kez hükümet katında. geniş halk kitlele
rine düzen de�işiklilıi. hakça bir düzen. 
özgürlük ve esenlik vaadetmiş. bu vaad
lerle onlardan oy toplayıp iktidar olabil
me durumuna gelmiş bir parti. bir sosyal 
demokrat parti bulunuyor. Şimdi de bu 
parti ve kurdu�u hükümet sıkıyönetimin 
görevinin anarşiyi, yani terörizmi yok 
etmek. özgürlükleri korumak olacalımı. 
bu yönetimin özgürlükçü, demokrasi ve 
bukuk devleti kurallan içinde işleyece
�ini vaadediyor. 

·'Bu hükümet Vı! ona damgasını basan 
CHP. iktidar koltuğuna oturdu�u son 
bir yıl Meainde vaad1erinden hiçbirini 
yerine getirmedj, tersine iç ve dış büyük 
sermayeye güvence verme çabalannda 
oldu ıürekli. Kitlelere ne huzur getirdi. 
ne soıyal adalet. ne refah. 'Birden ııetire
mezdi' demek bir mazeret de�il. Getir· 
me yolunda adımlar atabilirdi atmadı. 
Şimdi bu vaadinde de durmayabilir. Oy
sa bu vaadinde olaun durmak. hüküme
tin yerinde kalabilmesi için son şanstır. 

"Can güvenliAi. normal koşullar altın· 
da y,..ayabilme güvenliAi ve özgürlüi!ü 
mutlaka ai!lanmalıdır. Sıkıyönetimin 
varlık nedeni budur. Ve bu güvenliııi 
sal'laına, terörizmi yoketme işi mümkün 
olan en kısa sürede ve sıkıyönetim kalk· 
tıktan sonra terörizm bir daha b,.. kaldı
ramayacak biçimde ııerçekleştirilmeli· 
dir. Bir başka deyi,le, sıkıyönetimin sıkı 
b .. kısı. kontrol ve müdahaleleri sonucu 
teröristlerin sinmelinin, reçici olarak te
rör olaylannı, saldan ve cinayetleri dllr
durmalannın bir deııeri olmaz. Teröriz· 
min iç ve dı, kaynaklanna kadar inmek, 
onlan etkisizleştirmek gerekir. Bunu ba
şarabilmek için de hükümetin. b,..ta iı· 
tihbarat ve ııüvenlik örgütleri olmak üze· 
re devlet aygıtının tüm birim ve kademe· 
lerine egemen olabilmesi. onlan yörı1en
�irebilmesi. tam kap";te işletebilmeıi 

•• :t1ak ,arttır. 

"Hükümet bu bir yıllık süresinde bu 
işi başarabilmiş de�ildir. Bunun çifte 
nedeni vardır. Birincisi, ülkede. kitlelerin 
demokratik hak ve özgürlüklerini. bu 
yönde mücadelesini, ilerici. sol, sosyalist 
hareketleri hedef alan terörizmi p1arı1a. 
yan, yürüten, uygulayan bir merkezin 
bulunm .... iktidann çift b,..lı hale gel
mesi, ikileşmesidir. Uç buçuk yıllık MC 
döneminde devlet kadrolannı yukandan 
aş�ı tüm kademelerine dolduran faşist 
unsurlar,' hükümetin ve onu oluljturan 
yönetim birimlerihin de�il. bu gizli, bi
çimi ve kapsamı açıkça bilinmeyen, ama 
varlı�ı şüphe götürmez iktidar od�ınm 
emri ve yönetimi altında hareket ediyor
lar. MC döneminde faşist güçler devlet 
aygıtında önemli mevziler edinmiş, yu
valanmıştır. Terörist eylemlerin. yerel 
faşist odakların ve kişilerin Jı:endi giri
şimleriyle yaptıklan birbirinden kopuk. 
d�mık olgular olmadı�ı. teiörizmin 
planlı. heaaplı. zamanJamalı bir biçimde 
gellştirildiiıi beıbellidir. Son bir yıl için
de terörizmin genişletilerek. şiddetlendi
rilerek oluşturdu�u tablo bu gerçe�i 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu yaptı�ı
nuz tahlili do�ru1arnaktadır. 

"Hükümetin devlet aygıtının tüm bi· 
rim ve kademelerine egemen olmaması
nın ikinci nedeni, ana çizgileriyle belirt
ti�imjz durumun üzerine etkin, sonuç 
alıcı biçimde gitmek cesaretini ve giriş-

-ken1iğini gösterememesidir. Başbakan 
Ecevit sa� kanadın kendisine ve partisi
ne yönettiA'i, 'aşırı solculan, komünistle
ri, anarşistleri koruma' suçlamasına kar
Şı çok duyarlıdır ve sürekli kendini sa· 
vunmak konumuna girmektedir. Buna 
ilişkin olarak terörizm konusunda da 
kendisinin ve hükümetin yansızlıiımı ka
rutıama çab ... ndadır. Bir yandan bu 
yansızlı�ı israrla. tekrar tekrar dile geti
rirken. öte yandan da sa� terörist o�y
larla goşist terörist eylemler aynı ç"l?ta. 
aynı güçte. aynı ölçüde tehdit ediciymiş 
gibi tavır almakta. bir denııeleme politi· 
k ... yürütmektedir. Oysa nesnel gerçek
likte faşist ve lıoŞiat terörist eylemler 
arasında bir dengelenme yoktur. Goşist 
terörizm, işçi aınıfı devrimcilili konu
sunda yanıltılınış. aptırılınış ııençlerin 
smırlı eylemleri olmaktan öte geçme
mektedir ve işçi sınıfının politik bareke
tini saptırma çabalanyla. aalında. saıım 
yaranna iş görmektedir. Malatya. E1azlıı 
Kahramanmaraş vb. ayaklanmalan ve 
katliamlan i .. faşist terörün ürünleridir. 
Ulke. faşizmin iktidan tam boy ele ge
çinnesi tebdidi altında ve tehlikesi için
dedir. Faşizmin az önce belirttiilimiz ör
gütlenişi. tek merkezde odaklanışı. dev
let aygıtının içine sokulabilmiş ve ülke 
çapında yaygın olma .. faşist terörü b .. � 
tırma ve yok etme yöntemlerinin daha 
başka, genişlemesine ve derinlemesine 
daha kapaarnlı ve daha güçlü olm ... nı ııe
rektirmektedir. Faşist terörle ııo,ist te
rör aruında nesnel gerçeklikte var olma· 
yan e,itlenme ve dengelenme terönzme 
karşı uygulanan politika ve yöntemlerde 
yapay olarak yaratılamaz. 

"Ba.şbakan ve partisi ise kar,ı tarafın 
solculuk luçlama1anndan duyduklan te
dirilinlik ve bunun doııurduRu çekinıen
lik Ue ve de yansızhkJannı kanıtlarnak 
kaygısıyla faşist terörün üzerine kararlı
lıkla ve tüm olanaklan zorlayarak lIide
memektedirler. Devlet aygıtını terörIz
min i, ortaklan faşist bozguncu1ardan 
tam anndırmak işini dahi başaramadılar. 
Bunca saldın ve cinayetlerın falli 'mec 
hul' kaldıilına veya göllerildiillne göre. 
istihbarat mekanizmuı da iyi 1.lem�· 
mekte veya bilinen falller koruıımakta
dır. 

"Sıkıyönetime bu koşullar altmda ııi
dildi. AP·si. MJIP'liyle ... ııcı güçler ııkı
yönetimi ıürekli işlemişlerdı ;  Ilkıyöneti· 
min 12 Mart dönemindeki gibi kendUe-

Tlirkiye Işçi Partisi Sekizinci Iı Temsilcileri Toplantısı geçtiğimiz hafta 
Ankara'da yapıldı. Toplantıya Türkiye Işçi Partisi tüzüğünün ilgili maddesi 
uyarınca çağrılı olan ii başkan ve sekreterleri, henüz il örgütü kurulmadığı için 
doğrudan Türkiye Işçi Partisi genel merkezine bağlı ilçe başkanları ve Merkez 
Disiplin Kurulu üyeleri katıldılar. Özürlü olmaları nedeniyle toplantıya katıla· 
mayan birkaç temsilcinin dışında tam katılım ile yapılan toplantı Genel Baş
kan Behice Boran'ın bir konuşmasıyla açıldı. Türkiye'deki siyasi ve ekonomik 
bunalımın kendisini büyük ölçüde hissettirdiği bir ortamda yapılan ve bu ne
denle de büyük önem taşıyan toplantı temsilcilerin görüşlerini belirtmelerinin 
ardından aynı gün sona erdi. 

Öte yandan Türkiye Işçi Partisi �erkez Örgüt Bürosu Sekreterliğinden alı
nan bilgiye göre, Partinin "Üye Kazanma Kampanyası" yerel örgütler tarafın
dan, öngörülen hedefler aşılarak sürdürülürken, yeni ii ve ilçe örgütlerinin ku
ruluşu çalışmaları da hızla ilerliyor. Son olarak TIp Aydın lı Örgütü ile Ay· 
dı-Kuyucak, Yozgat-8oğazhyan ve Kastamonu-Inebolu ilçe örgütlerinin kuru
luşu tamamlandı. Belirtildiğine göre birçok ii ve i lçede yeni örgütlerin kuru
luş hazırlıkları da sonuca yaklaşmış bulunuyor. 

rinden yana ola�ını ve işleyeceAinl 
• umut �e hesap ederek. Şimdi durumdan 

pek memnun ıörünmüyorlar. Sıkıyöneti
rrun korı;ıutan1ıklanna ve sıkıyönetim 
mahkemelerine yapılan atamalan beııen
memişe benziyorlar. Türkeş art niyetli. 
maksatlı atarnalardan söz ediyor. Demi· 
rel ııkıyönetim eşgüdüm başkanlıııma 
itiraz ediyor. Bir Yl\l1dan da saııcı basuı
da eşgüdüm başkanlı�ııim işlemediiline 
ilişkin haberler çıkıyor. Hükümet oıkıyö
netim ilanına kadar geçen bir yılda yap
madıkJannı ve yaparnadıklannı .. kıyöne
tim altmda yapabilecek mi, yapmak ka
ranm ve azmini gösterecek mi? lddia et
tiııi gibi sıkıyönetim. terörü yok etmek. 
demokrasiyi özgürlükleri korumak işle
vini görecek, bu sonucu gerçekleştirecek 
midir? Tutarlı demokrat alabilmenin ge
rekleri yaımıra. kitle taban1annı ve 

. onunla birlikte politik ııüçlerini hepten 
yitirmemek için de CHP ve genel başka· 
nı .. kıyönetimin böyle işlemesini. böyle 
bir ıonuca ula,masını "Alarnak. ııerçek
leştirmek zorundadırlar. Ecevit ve CHP 
hükümet oJmakla. bunalımı derinleşen 
dünya kapitalizmine bailımlı geri Türki· 
ye kapitalizminin bunalımını sırtIanna 
yüklendUer; bu yükü taşıma ve iktidarda 
kalabilme uııruna büyük burjuvaziye ve 
i, ortaııı emperyalizme sürekli güvence 
ve ödün verdiler. Hem büyük burjuvazi 
Ue emperyalizmin istedikleri oluyor, 
hem de kendi ıözde partileri kız�a çe
kilmiş kalarak. sol diye pelleyip bir türlü 
tam güvenemedikleri CHP ve Ecevit sil
keleniyor. yıpranıyordu. Bir taşla iki 
ku�. Şimdi de sıkıyönetimi kendi doıı
rultulannda. kendi amaçlan için -de
mokrasiyi hepten aakıya almak. bilinçle· 
nen kitleleri. Uerici, sol hareketleri b .. -
tırmak için- kullanmayı isterler ve bu
nun CHP iktidannda olmasını yeıılerler. 
CHP ve Ecevit iyice yıpranır. CHP eti· 
ketli Iktidar içi boşaltılmış kof kabuk
tan ibaret kalır ve Ilerçek Iktidar aaR uç· 
ta tekleşerek ıomutla,ır. Ecevit ve CHP 
başka hlçbir,ey için olm .. , kendilerini 
bu kıskaçtan kurtarmak için &ıkıyönetı· 
min lIanına neden olan f&fiat terörü yok 

. etmek .  demokratik bak ve özgürlükleri 
korumak Için kullanılınuııu alllarnak. 
bunu b&farmak zorundadırlar. KimI ııkı· 
yönetim kamu tanlıkJannı bır iki ıosyal 
yardım demeliinden ,ayn tüm dernekle
ri kapatma yoluna IIItmelerl bu bakım
dan hiç de umut verici dellUdir. Terörist 
eylemlerde. girişimlerde bulunan der
nekler kapatılmalı, diRerlerinin tüm de
mokratik hak ve özgürlüklerine &ahip 
olarak .. rbellçe çab,malanna eıııel 
olunmamalıdır. Hele pevlerln yıuak1arı. 
muı hiçbir ıu",tle haklı ııölterllemez. 
t.çUer hiçbir ıırevde ve diR er eylemlardı 
teröılzme baş vurmaını,lardır. Hükümet 
bilmelidir ki. demokratik bak ve özgür
lükleri yasaklayarak. demokratlk lIüçleri 
bastırarak demokr"; kurtanlaınaz. 

"Ama biz sosyaliatler ve tüm demok
ratlar, ilericiler, 801 uuurlar, demokratik 
hak ve özgürlükJerln konınırwıuıı yalnız
ca bükümetten bekleme durumunda de-
1Ii1iZ. Bu bak ve özgürlüklere ııüçlü bi
çimde &ahip çıkacak, her hal ve ko,ulda 
onlan kullana�ız. provokasyanlara 
dikkat ederek. maceracı girişimlarden 
uzak durarak. Provokaoyorı1ardan ve ma
ceracı girişimlerden kaçınmalt. hareket
siz kalmak. ellerimizi kavuşturup bekle
mek deııildir. Demokrasi ve özgürlükler. 
bun1ara dört elle aanlıp &ahip çıkılarak. 
korunına1annın ve lıeU,tIrilmelerinin 
mücadelesi verilerek. f,..izme karşı dire· 
nerek ve onu alt ederek yaşatı1ır ve ııe
liştirilir. İktidann nemel kaynai!ı sınıf
aal. kitle .. 1 güç olduiluna ııöre. f,..izme 
karşı. demokrasi i.Çin örııütlü kitle .. 1 mü
cadele hükümetin demokratik amaç ve 
girişimlerine de -varsa- deatek v. yardım
cı olur. Ama Ecevit ve CHP, o kadar sö
zünü ettikleri ve öyVÜaÜnü yaptıklan ballt 
kitlelerinin örııiitlü demokratik harelte
tinden. mücadelellinden ııerçekte m
mekta ve kaçmmaktadırlar. 

"Biz sosyalistler kaçınınayız. Suııfal 
ve lritle .. ı ;"ücadeleyi örııiitleme k  ve 
yönlendirmek aali ııö",vlmizdir. Bu lö
rev iki yörı1üdür. BiriIi ve daha ııeııel ola
DI, f .. izme kar,., demokruiden ve ba
ııımazhktan yana tüm güçleri ; hareket
leri. akımlan, kunılu,lan bütünle,tirip 
örııütlü birle,ik güce dönü.türmeye ça· 
lışmak ve bunu lecikmeden ııerçekle,
tirmektir. Ancak ballun örııiitlü birle,ik 
gücü !atizme yenilmez. onu yener. ötelri 
ııörevimiz. özgün olanı ise. Işçi sınıfını 
örııütleyip bUinçlendimıek. işçi sınıfı 
içinde kök vı dal budak Ialmak. i,çi ii· 
nıfının emperyalizme ve fatizıne kartı. 
balınwzlık, demokrasi ve sosyalizm için 
mücadelesini lıeU.tirmek ve güçlendir
mek; ber bal ve ko,ulda yürütmaktlr. BI
rinci lö",vIn ba...-ıImuı. demokrasi güç
lerinin örııütlü bırletik Süce dönilttlirüle
bilm_ Ikinci ,ö",vin bqanlmuıylz 
balJaııtWdır. 

"TMI)'8 1,ç1 PıırlI.ı bu ,örevJerlrı bi· 
lincinde ve yerine ,etirme çalı.aıaIarı 
Içindedir. Sıkıyönetiın altındaki kJIItla· 
ınaJar ve ellieDemeler çaJıtaıaları zorlq· 
tınyo_ da kararlılıllımız ve .... kimi. 
kınlmıyor. Ekim ayında açtıilımız ÖJIÜ· 
tU lllÜfletlP güçleııdlrme, yeni üyeler 
kazaııma kampaııyarnıs aiirilyor. Bu 
kampanyayı daha da uirnli . Mbat1ı. tut· 
tuRunu koparu biçimde yürütecelliz. Sa· 
yıca ÇOllalaCBıtıs. öqütçe yurt düzeyin
de yayılıp lıenltleJecelliz. PıırlI ..nannı 
ıakl.luıP. parti dı.ıpllııinl ıuçleııdlrece
IIZ. Uyelerin .e çalı.ma ekıplerinin bl· 
Unç, beceri, 1'ı.1iIt düzeylerini yiIbelta· 
clRiz. Emperyali..... ve fa.ız_ tar.ı 
ııkılmı, .. rt bır JlInwuk olzeal"'. Tüm 
ko,ullarda empery"me ... fqls_ 
karşı direnecek. mücadele edeceRiz. So· 
nunda zafer bizim olacaktır." 


	y_79_000033
	y_79_000034
	y_79_000035
	y_79_000036
	y_79_000037
	y_79_000038
	y_79_000039
	y_79_000040
	y_79_000041
	y_79_000042
	y_79_000043
	y_79_000044
	y_79_000045
	y_79_000046
	y_79_000047
	y_79_000048

