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tt CUMHURiYET ii, H DEMOKRATiK SOL" , \t YOROYl1$" OKUMAK 

Son gUnlerde tUm demokratik-ilerici gUçlere de, ve AVÖO'Un izinli bildirisini dağıtan öğrencilere 
kor�ı yapılan fo�jstsoldlrl ve anti-demokratik uyguloma- komandolor siiohio saldırdı. Yoldan geçen bir kadın 
lar yoğunlaımakta. Son örnek ODTÜ yurtlarında yapı- kurıunla yaralandı. Polis Salih Şimıek adlı ilerici bir 
lan arama. Dağıtımı serbest olon kitaplar, dergiler, öğrenciyi gözalt'ına oldı. Gözaltına olınan4UlkU ocok
ilerici gunluk .gazeteler bulundurduğu gerekçesiyle43 ııdan ikisi daha sonra serbest bırakıldı. 
öğrenci gözaltına alındı. Oysa 21 Haziran gUnU izmir Aynı bildirinin dağıtımı sabahleyin SBF'de de 
caddesinde 3 OTDÜ'IU öğrenciye saldırarak yaralayan- polis tarafından engellendi. Öğrenciler öğleden sonra 
lar hôlô serbest dolo�mokta; saldırgonlardan birinin ha- bildiriyi tekrar dağıtmaya bo)lodılor. Polis iki öğrenci
zıriık sınıfı öğrencisi Haluk Akıncı olduğu açıklandığı yi gözaltına olmak istedi. Öğrenciler izinli bir bildiri
halde. Saldırı sonucu HOiim Aydıncak adlı öğrenci ağır yi dağıtmak yüzUnden arkadailarının gözaltına alınma
yaraiandı. Kendisine kan vermek ve ziyaret etmek sına engel olmaya çallitılar. Bunun üzerine polis öğren-
Uzere giden bir öğrenci ise gözaltına alındı. cilerin üzerine ate� açtı. 6 öğrenci yaralandı. Öğren-

ön B SKINI 
cilerden birinin yarası ağırdı. Yapılan ameliyat sonucu 

AY A bir böbreği alı ndı. 
Ankara Yüksek Öğrenim Derneği ise anti�emok- Olay yerine çok sayıda polis ve ponzer geldi. 

ratik uygulamaların önemli hedeflerinden biri. 22 Ha- Gözya�artıcı ve sis bombaları kullanıldı. Polis mego
ziran sabahı polis ve jandarma Derneği bastı. 16 öğren- fonla Hvatan hainleri" diye anons yaptı. Öğrencilere 
ci gözaltına alındı. Yapılan aramoda Derneğin malla- yine megafonla yurtlara girmeleri ve olay yerinden 
rının bir kısmına el kondu. Diğerleri de tahrib edildi. uzaklaimaları söylendi. Öğrenciler yurtlaro girdikten 
.Götürülen e�yalar arasında bir teksir makinası, bir dak- sonra polis yurtları sardı. Yurtlardaki öğrenciler polis 
tilo,izin alınmli bildiri ve afiiler, 50 bin adet b� tek- tarafından arobolara bindirilerek göturüldUler. 
sir kağıdı, duvarda asılı tUm pano ve afiiler, Çeiitli ODTÜ'de ise AYÖD'un izinli bildirisinin dağı
boya ve zamklar vardı. Aralarında AYÖD Yönetim Ku- tımı jandarma tarafından engellenmek istendi. 7 öğrerr 
rulu Uyesi Abdullah Atalay'ın da bulunduğu 16 öğrenci ci gözaltına alındı. Aday öğrencilere dağıtılan bildiri 
polis ta�c:ıfından hergün dövulmekte ve iikence yaptl- jandarma tarafından tek tek toplandı. Bildiri dağıtmak 
makta. Oğrenciler bu durumu protesto amacı ile açlık için sıkıyönetimden izin olmak yetmiyordu anlaiılan. 
grevi ne bailadılar. 

AYÖD'ün üniversite giriı sınavları ile ilgili bil- ODTÜ CEPHESi 
dirisinin dağıtımı da engellenmek istendi. Oysa bildiri 
için Sıkıyönetim Komutanlığı'ndan izin alınmı�tı. DTCF' ODTÜ'de fa�ist saldırılar 3 öğrencinin yaralan-

masından sonra da devam etti. Universite giriı sınavla
rından bir gUn önce, bir kısım ooıU öğ�encisi olon 
ulku ocaklı bir grup Universiteye geldi. Universit�. 51-
navlarındaki yerlerini öğrenme bahanesiyle ODTUlye 
girmj�lerdi. Üniversite kapısında sıkı bir kimlik kontro
lu var oylardon beri. Ama gene de bu grup rahatça Uni
versiteye girebiidi. Tahrik edici davranıılorından son
ra çıkan olaylarda 4 ilerici öğrenci gözaltına alındı. 

Aynı gece ODTÜ yurtlarında bir komando ta
banca çekerek ateı etti. Bunun Uzerine öğrenciler silah 
çeken komandoyu jondormaya teslim ettiler. Komando
yu teihis etmeye giden ilerici bir öğrenci gözaltına 
alındı. Neden olarak olay çıkartmoya teivik edici söz
ler kullandığı iddia edildi. Komando daha sonra serbest 
bırakıldı, davası ise halen sürmekte. 

Aydınlıkevlerlde bir lise öğrencisi, komandola
rın saldırısına uğradı. Bıçakla yaralandı. "Gerici eği
time hayırlı yazılı afiileri yaplitırırken, 5 fa�istin sal
dırısına uğramlitı. Polisçe Büyük Ülku Oerneğ��ne ya
pı lan baskın sonucunda 5 komando yakalandı. Uzerle
rinde bol miktarda silah çıktı. 

BUtun bu olayların kısa bir süre içersinde ce
reyon etmesi elbette raslanh değil. MC, "onarıi hort
ladı" ortamını yaratmak için her alanda tahriklere baı
lamii durumda. Öğrenci kesiminde olay çıkartmak, 
tahriklere giriimek MC tipi iktidarların öteden beri us
tası olduğu iıler. Şimdi /YI C , daha büyuk bir oyunun 
pe�inde. Gerede, Diyarbakır olayları ve öğrencilere 
karıı giriıilen eylemler, aynı amaca yönelik bir savaı
to farklı olanlarda verilen muharebeler. 

NiŞANrAŞI Diş HEKiMuGI OKULUNDA ÖLÜM ORUCU 

İstanbul Nişantaşı Diş Hekimliğiinin 600 öğren
cisinin, İstanbul Üniversitestıne bağlı fakülte statUsu.. 
ne kavuşmak Isteği ile başlatıp sürdürdüğü boykot, 
2 Temmuzıda 80. gününü doldurdu. Boykotun yanısİra 
25 Haziran'da LO öğrenci ile başlayan "ölüm omculf 
da 9. gününe ulaştı. "ÖIUm Orucu"na başlayan 
10 öğrenciden 7'si hastahaneye kaldırıldı. 

YÜRÜYÜŞ'ün sorularını , "ölüm orucu"nu sür
dürmekte olan öğrencilerden, Genç Dişçtler Derneği 
II. Başkanı Selçuk Aydın cevapladı. 

• Yurütmekte olduğunuz boykotun amacı 
nedir? 

Boykotun amacı, okulumuzun özerk bir yöneti
me kavuıturulması, öğrencilerin demokratik haklarını 
kazanmalarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında 
bir yUksek öğrenim kurumunu bilimsel olarak geliitifme 
olanağı olamaz. Öğrencinin yönetimde söz sahibi olma
si siyasal iktidar değiıikliği, bu okulların yönetmelik 
dahil bUtun organlarında etkisini gösterir. Geri ci ikti
dar�ar istedikleri değiıiklikleri, siyasal baskı amacıyla 
bu okullarda yUrurlUğe sokmuılordır. Nitekim, Kasım 
ayında baııatıp 33 gUn sUrdUğumUzdireniı.12 Mart dö
neminde hazırlanan ve öğrencinin el inden tum demokra
tik hakları olon, dönemin okul dıı1ığını her satırında 
duyuran bir yönetmeliğe karııydı. Yönetmelikte yuksek 
okul statUsU göz önUnde bulundurulmamıı, orta öğretim
de uygulanan kısıtlayıcı hUkUmler getirilmiıtir. Öğren
ciler ilk plônda akademik sorunlarımıza çözUm getirilme
sini istedik ve bir ölçUde geçici bir baıarı bağladık. 

istanbul Diı Hekimliği FakUltesinde uygulanan 
yönetmenliği kabul ettirdik ve direniiimizi kaldırdık. 
Fakat Irmak hukUmeti Milli Eğitim Bakanı 'nın baıkanlık 
ettiği Akademilerorası Koordizasyon Kurulu, bu hakla
rın hepsini geri aldı ve eski yönetmenliği olduğu gibi 
bize gönderdi. Devletleıtirilen eski özel yuksek okul
ların böylece nasıl gerılci siyasi iktidarlar tarafından 
çıkarlarına hizmet edecek iekilde düzenlendiğini ve ii-
lediğini pratikdede görmUj olduk. _ 

Bu duruma köklu bir çözüm getirebilmek, ancak 
özerk bir kurului olon Universite bUnyesine alınmakla 
bir dereceye kadar mUmkUndu. Yuksek okullarda bilim
sel çalııma, doktora, tezi v.s olanakları olmadığından 
bunların geliime olonağıda yoktur. Öğretim üyeleri ve 
asistanlar kadrolu değildir. 

Baykotumuz 79 gUndUr. Okulun istanbul Üni",r
sitesine bağlı fakulte haline getirilmesi için sUrmekte
dir. Akademi, tatlı çıkarıcı elden bırakmamak için bu 
gUne kadar oyaladıkça oyaladı ve öğrenimi bile bile 
ihlôl etti. Bizler bunu kafalarımızdon kazınmıyacak ıe
kilde tecrube ile öğrenmiı bulunuyoruz. Anti-dem�kra
tik yasalar kaldırı Iıncaya kadar mUcodelemiz sUrecektir. 

.Y6netictlerle sürdürülen tllşkllerden alınan 
sonuçlar ve yönetimin tutumu nedır? 

Şimdiye kadar okul yönetimiyle sUrdUrulen i liıki ler
den alınan sonuçlar pek tatmin edici olmadı. Birinci 
direniıimizde okul yönetim kurulu öğrenci isteklerini 
kabul etmesine rağmen 'i. i. T. i.A bunlara yanaımedı, 
okul yönetim kurulu tekrar toplanarak korarında ısrar 
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SAHiBi: 
Nihat SARGIN ADRES: iLAN K OŞULLARI: 

etti. Bunlar koordinasyon kuruluna gönderildi bu sUre 
içersinde uygulamaya geçildi, epey öğrenci yararı ano
bildi fakat geçici oldu ve tekrar elimizden alındı. Bu 
son direni�imizde okul idaresi, öğrenci lehine ancak 
bir hafta önce, o do i� iiten geçtikten sonra, .. okulun 
fakülte olmasında sakınca bulunmadığı" �eklinde bir 
karar aldı. 

."NATO'ya Hayır", "141 - 142. maddeler 
kaldırılrnalıdırll, "Barış, Demokrasi ve 
Sosyalizm için Deri"ı "Bağımsızlık, De
mokrasi mifcadelesinde işçi-genç lik elele" 
vb. gibi sloganları kullanıyorsunuz. Bu 
sloganların isteklerinizle ilişkileri nedir? 

Kullandığımız sloganlarla isteklerimiz erasında ko
parı lmaz bağlar vardır. Demokratik Üniversite kavramı 
emperyalist kültUrden, onun ekonomik ve siyasal ablu
kasından kurtulmakle ve demokrasi için verilen genel 
mUcadelenin kazandığı zaferlerle mUmkundUr. Demok
rasi için mUcadelede hiçbir gUç kendisini ülkede genel 
olarak veri len mücadeleden soyutlayamaz. Soyutladığı 
takdirde örgutlu karil devrim cephesi tarafından yenil
giye mahkUmdur. Demokrasiden yana, bağımsızlık ve 
sosyalizm için mücadele veren gUçlerin ittifarkına olan 

inancımız sarsılmazdır. Bu mUcadelenin örgUt'sUz, bö 
luk, pörçUk baıarıya ulajoeağına inanmıyoruz, çunku 
dUnya pratiği her geçen gUn tlrgUtlU mUcadelenin boıa-
rı larını ispat ediyor, diğerlerinide baıorısızlığa mah
kUm ediyor. 

SORUMLU YÖNETMEN: 
Taner TUNCEL 

Konur Sokak 15/8 
Yeniıehir - ANKARA 
Tel: 1745 81 
ABONE K OŞULLARI: 

Arka K apok Renk ii 
Arka Kapok Siyah Beyaz 
iç sayfalarda sUlun santimi : 

7.500.- TL  
6. 000-. - TL 

20 .- TL  

Baskı: K araca Ofset Matboacdık 
Dağıtım: HUrriyet Gazete Dağıtım 

Telefon 28 50 20 ist. 
Kaynak gösterilmeden alıntı ya
pılamaz . Gönderi len yazı ve Fo
toğraflar iade edilmez. TEKNiK SEK RETER: 

Uğur OKMAN 
Yıllık: 200.- TL 
6 Aylık: 100.- TL 
Dıı Ulkelere abone bedel i 
iki katıdır. 

Iç sayfalardaki yayın ilanları: 
% 50 indirimi idir. 

K APAK DÜZENi 
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TEKELCI 
Kf\p·ITAUıM 

Kapitalist demokrasiyi 

aşmak 

Hindistan, kapitalist dUnyonın uzunca sUre vitrini oldu. Azgelijrnij 
bir kapitalist toplumda demokrasinin nasıl ijlerlik kazandığını göstermek için 
hep Hindistan kullanıldı. Emperyalizmin bağımsızlığını yeni kazanan toplum
lordoki uzantısı olon Nehru'nun kijiliğinde, gösteriıli bir vitrin bulundu. Bu 
vitrin, Nehru'nun kızı indro Gendi 'nin zamanında parçalandı. Kapitalist de
mokrasi, kopitolistlejme yolunda YOVOj adımlarla sUrUnen bir bUyUk ulkede 
bir yol ağzıno geldi. 

Hindistan'dan Yunanistan'a bir yol uzan,r, Bir zamanlar Musoddık'ın 
yönettiği ironidon, bir zamanlar 27 Moy.s'o sahne olon Turkiye'den geçen 
yol. 1967 yılında Yunanistan'da ihtiyar Popendreou, demokrasinin beıiği sa
yılan fakat hiç bir zanon demokrasiyi görmemi� olan Yunanistan'da, kapita
list demokrasinin olanaklarını kUtleiere göturmel( istedi. BoyUk mitingler yap
tı. Kutlelerin heyecanını harekete getirdi. Ancak birNisan gUnU kanlı faiizm 
gelince genç Papendreau, kotlelerin heyecanını hapishanede boıuna bekledi. 

ihtiyar Papendreau 'nun serOveni ve dramı hatırlonmaya değer. Anc.ak 
boıka hatırıanacak serUvenler de var. Komiu Bulgaristan'dan Aleksondır Is
tanbuliyskiy, bunların baıında. TUrkiye, 1920'lerin baıında Mustafa Kemal 
devrimin; ya�arken istanbuliyskiY'ıBulgaristan'da ilk demokratik hukUmeti kur
du. Orto ve kuçUk çiftçilerden gUç olon Çiftçi Birliği'nin lideri olorok. Bul
gar topraklarında ondukuzuncu yUzyılın kapitalist demokrasisini tekrar kura
bileceğine inanarak. Ancak hUkiJmeti uzun sOrmedi. Çok kısa zamanda bir 
faıist darbe 'Ie hayatını ve kapitalist demokrasi hulyalarını kaybetti. Arka
sında uzunca yı lIar sUrecek bir faıizm bırakarak. 

Yunanistan ve tjulgarıstan'ın yanında komıu TUrkiye var. Daha uzun 
bir demokratik mUcodele tarihine sahip TUrkiye. BugUnlerde yUzUncU yılını 
YOlıyor. Bu uzun tarihin ilginç duroklorı hotırlonabilir. 1908, 1920, 1950 ve 
1960. Hepsi kapitalist demokrasi yolunda kilometre taılarını gösteriyor. Bir 
tUrlu gerçekleıtirilemeyen kapitalist demokrasi yolunda rJtılan adımları sim
geliyor. 

TUrkiye'de 1960 deyince, 1961 ve 1971'i hatırlomamok mUmkUn değil. 
1960 yılında, demokratik birikimin vurucu gUcU rolOnO Ustlenen Ordu'nun 
mUdohol .. iyle 27 MoylS gerçekleıti. 1961'de yeni bir Anayoso yopıldı. Kopi
talist yapıya dayanan ve sosyalizme kppolı olmayan bir Anayasa. Böylece 
TUrkiye'de kapitalist demokrasinin yolları açıldı. Demokrasiyi, kUtleler için 
kullanmayı emaçlayan örgUtler su yUzUne çıktı, eylemler ba�lodl. Ve kapi
talist demokrasiyi kutleler için kullanma olanağı ortaya çıkınca, i�çi sınıfı 
ve onun mUttefik dostları 27 Mayıs'a sahip çıkınca, Ordu'nun en yUksek nok
tasındaki kiıinin ağzından, Toğmaçlın ağzından, demokratik hakların ekono
mik geli�meyi oıtığı ilôn edildi. 12 Mart 1971 tarihinde kapitalist demokrosi 
yeni bir darbe yedi. Darbecileri, Salozor Umitlerine boğarok. 

Şimdi bUtUn bu olayların nedenine inmek gerek. Neden kapitalistleı
me yolunda sUrUnen toplumlarda 19 uncu yUzyıl demokrasisi kurulamıyar? N� 
den kapitalist devrimle ortaya çıkan Batı demokrasisi taklit edilemiyor? De
mokrasinin bu denli gUncel olduğu bugUnUn TUrkiyelsinde bu soruyu sormak 
ve bu sorunun cevabını bulmak zorunlu. &ı sorunun cevabı ise tek: ButUn bu 
toplumlarda amaç, kapitalist demokrasiye yeti�mek. Yethmenin mUmkUn 01-
modığı, yetiımek için ancak oımanın zorunlu olduğu bir tarih aıamasında, 
kapitalist demokrasiye yetiımeye çalıımak olmayacak duaya emin demekten 
farksız. Oloylorın gösterdi�i gibi. Oloyların göstereceği gibi. 

"Yeti�mek ve �mak", kapitalizmin görece olarak geri yörelerinde 
kuru,lan sasyalist örneklerin en temelli kuruluı ilkesi oldu. Uzunca bir zaman 
kopitalist teknolojiye yetiımek ve bunu aımok temel slogon soyıldı. Bu slo
gan ba�arı Iı sonuçlar verdi. Herkesi n göz Un e batacak ıeki lde. 

KüçüK 

Ancak teknolojide yap ıl abi lenler siyasal yapıda yapılamıyor. T ekno
loji, bir dereceye kadar, daha tarafsız. Geliımenin belirli dUzeylerine ka
dar teknoloji ithal edilebiliyor. ithal edilmesi de kaçınılmaz oluyor. Fakat 
kapitalist yolda sUrUnen Ulkeler, siyasal yapıyı ithal etmede aynı ölçude 
ıanslı değil. Egemen sınıfların diğer ulkelerden artık transfer ettikleri ve ra
kip gUçlU kapitalist ulkelerin olmadığı bir ortamdaki kapitalist demokrasiyi, 
emperyolizmin kök soldığı bir dUnyoda kapitolizm yolunda yUrUyen ulkelere 
taıımanın mUmkUn olmadığı bugu,", açıkça ortaya Çıkrnıı durumda. 

Bu açıklığın anlamı ve uzantıları ne? Demokrasiden vazgeçmek mi? 
Kapitalist demokrasiyi bir kenara atmak mı? Kesinlikle hayır. Yapılacak iı, 
kapitalist demokrasiyi aımoya çalıımak. Baıka bir deyiıle', kapitalist demok
rasiye, aıarak yetiımeye çalıırnak. 

Bunun do anlamı ıu: Bir yandan, kapitalist demokrasiye yeti�mek için, 
kapitalist demokrasinin ilk kez ortaya çıktığı ekonomilerde olmayan dUzen
Jemeleri tamamlcmak. ButUn geri toprak dUzenine yayılan, cynı zcmanda ve 
kısa bir zaman aralığında sonuçlandırılan ve ilke olarak Uretim kooperatifle
rine dayanan bir toprak reformu, kapitalist demokrasiyi aıara!( kurmanın ge
reklerinden ilki. Ama bUtUnU değil. Bununla birlikte banka ve kredi sistemi
nin kamula�tırılması gerekli. Toprak reformu ile eıgudumlu bir ıekilde. Buna 
ek olarak ve yine bunlarla bağlantılı olarak, bUtUn dıı ticaretin kamula�tı
rılması. Ve bunun da UstUnde yatırım malları Ureten sanayilerin bUlUnUyle 
kcmuya mal edi Imesi. 

Bu dUzenlemeler, kapitalist demokrasiye a�arak yetiime ile doğrudan 
doğruya ilgili. şu anlamda: Bu dUzenlemelerle, kapitalist demokrasiye yetiı
meyi, onu ya�atmoyı engelleyen kapitalist gUçlerin direncini kırmak mUmkUn 
olacak. Kapitalist demokrasiye direnç gösterenler, sadece bunlar değil. Fa
kat kapitalist demokrasiyi a�mak için gerekli ve mUmkUn olanlar bunlar. Şim
dilik. 

Yalnız bu dUzenlemelerin gerekliliğini sadece kapitalist demokrasiyi 
aıma görevi ile sınırlandırmamak gerekli. Buna ek olarak, Uretim dUzeyini 
arttırma sorunu var. Bir zamanlar, 1960 hareketiyle birlikte piyasada gUç 
toplayan tez �imdi eskidi. O zamanlar, kalkınmayla demokrasinin biri birini 
çeldiği çok ileri sUrUldU. Şimdi bunun tom tersini söylemek zorunlu. Üretim 
dUzeyini arttırmak için gerekli olon temel dUzenlemelerle kapitalist demok
rasiye aıarak yetiımek için gerekli alan dUzenlemeler birleımi� durumda. Bu
gUnUn gUçlUğu de koloylığı da buroda. Kopitalist sınıflor için gUç, onlorın 
karılSındakiler için kolay olon bir paralellik var. Ortada. 

Fakat bir "yalnız" daha. Bu "yalnız", bUlUn bu temel dUzenlemelerin 
tek baıına yetmeyeceğiyle ilgili. Eğer, bu dUzenlemelere iıçi sınıf, sahip 
çıkmazso, eğer bu dUzenlemelerin dıpnda iıçi sınıfının örgUtsel dUzeyi gelii
tirilmezse, hiç bir ıekilde kapitalist demokrasiyi aıarak kurmak mUmkUn ol
maz. Kapitalist demokrasiyi aiarak kurmanın "olmazsa olmaz"ı iıçi sınıfının 
örgutsel gUcUnde yotor. Boıko yerde de�il. 

i�çi sınıfının örgutsel dUzeyi sorunu ortaya çıkınca söylenecekler var. 
Bu da �u: Kapitalist demokra�iye a�arak yetiımek için sosyalizmi emaçlamak 
zorunlu. Tarihin akı�ını, tarihin sosyalizme doğru yöneli�ini, kimse durduro'" 
maz. Ancak sosyalizmi ufukta görmeden de kimse kapitalist demokrasiyi aıa
rak kuramaz. BugUnUn açmazı burada. Bu açmaz ise kafalarda değil olayla
rın, tarihin geli�iminin, somutundo. Kapitalist demokrasi, bir geçiı dönemi 
niteliğini kazanmı� durumda. Kapitalist sınıfların, kapitalist demokrasiyi yo-
10tmamaya kararlı olmalarının nedeni, bu açmazı anlamıı olmalarından ileri 
geliyor. Zaman, bu açmazı, sade demokratlarlo, demokrasi kurulduktan son
ra sosyalizm için çalııma gerekçesiyle bugUnU uyuyarak geçirenlerin de anla
maları zamanı. Çok gecikmeden . 
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TDRKIYE' DE YORDYDŞ 

Söke direnişi • 
• tarım 

"Her köyde, her kırsal yerleşme birimlnde, 
tarım Işçileri, fakirleşmiş köylUler ve tarım işçi
lerini Istihdam edip sürekli toprak satın alan zengın 
köylüler vardır. Bu zengın köyliller de bu birimle
rin üyesidirler. Ancak onlara egemendirler; çUnkü 
gilçlUdUrler. Fakat biz. zenginlere alt ve onların 
egemenliğinde bır blrUğe muhtaç mıyız? Kuşkusuz 
hayır. Biz zenglnlerle mücadele ıçın birliğe mu h
tacız. " 

proletaryası 
örgütleniyor 

V.1. Lenin 
Toplu Eserler 
Cılt. 6 S. 381 

Söke'deld işçilerin direnişi üzerıne YÜRÜYÜŞ bir muhablrini Söke
nin Sazlıköy'Une. gönderdi. Muhabirimizin işçilerle konuşmalRrını aynen 
yayınlıyoruz. Sazlıköy'de direnen işçilere öyle baskılar yapılıyor ki (Sen
dikacılar Sazlıköy'den dışarıya çıkamıyorlar) karakoıda ne yapılacaf:ını 
bildiğimiz için, muhabirimizin konuşmalarını banda aldığı işçilerin adla
rını vermedik. 

Ülkemizde Ege bölgesi, Ege'de Söke ovası. Söke ovasında Sazlıköy, 
tarımda kapitalizmin en gelişmiş olduğu yer. 

Sazlıköy'de altı yüz otuz hanenin altı yüzünün hJç toprağı yok. iki 
yüz hane kirada oturuyor. K'6y halkı çeşitli bölgelerden gelip buraya yer
leşmiş. Ağrı'dan, Kars'tan, TuncelPden ... Sadece emekleriyle geçini
yorlar. Geçen yıllara kadar Hilmi Fıratfın çiftliğinde dayıbaşılar aracılı
ğıyla çalışmışlar. Bu yıl Toprak-İş Sendikası kurulmuş. Toprak-İş, işçi
ı�re � civ�rdaki çiftliklerden iş buluyor. Bu yıl çapa mevsiminde ise ar
tık dayıbaşıları tanımıyorlar. (Dayıbaşı, her işçiden onlara iş bulduğu 
için gilnde yirmi beş liraya kadar para alıyor.) İşe gitmiyorlar. Sazlıköy
lüler kırk lira gündetlkte çalışırken patronun, dışarıdan yüz lira giindelik
le getirdiği işçiler de çiftliğe gelince Sazhköy'lülere katılıyorlar. Patron 
da işçileri dayıbaşılar aracılığıyla istediği zaman istediği fiata çalıştı-
rabildiği için sendikayı tanımıyor. 

. 

Tarım işçilerinin ücret isteği S:>ke ovasındaki ücretin çok altında. 
Patron istenilen ücreti vermeye dünden razı. Ama sendika belini büküyor. 
"Sendika aradan çıksın" diyor. Direniyor. Dayanmasının iki nedeni var: 
Birincisi. patronun ortakçıları var. Dönüm başına kararlaştırdıkları pa
rayı ortakçılardan nasıl olsa alacak. İkincisi ve bizce daha önemlisi. 
öbür patronlar Hilmi Fırat'ı sıkıştırıyorlar, "Zararını biz öderiz'I diyor
lar. Çünkü biliyorlar ki. Sazlıköy'de kurulan sendika gelecek yıl bütün 
Söke ovasında örgiltünü kuracak. Gelecek yıl artık Söke'de dayıbaşı kal
mayacak. Patronlar işçileri boğaz tokluğuna çallştıramayacaklar. Karşı
larında ekonomik mücadele için örgiltlenmiş 'işçi sınıfını bulacaklar. 

S:>ke ovasi. Büyük �1enderes 
nehrinin beslediği verimli bir ova. 
Türkiye'nin en verimıt ovalarından 
biri. Kuzeyde İzmir-Aydın karayolun 
dan. gilneyde Bala gölüne dek uzanı
yor. Ovanın verimi. binlerce yıl ön
ce burada çeşitli uygarlıkların kurul
masını sağlamış. Aynı verim bugün 
birkaç büyük toprak sahibinin kasası
na milyonlar dolduruyor. 

Bölgenin en büyük topr�k sahJp
lerinden biri �Ulml Fırat. Fahrl Tan
manldan sonra ikinci geliyor. Fırat'ın 
toprakları ovanın kuzey'inde. Söke'nin 
birkaç kilometre kuzeyindeki Sazlı
köy çevresınde. 

Sazlıköy bugilnlerde sabahın en 
erken saatlerinden gece yarılarına 
kadar cıvıl cıvıl. Traktörler, knm
yonlar. bekleşen kadınlarla. huzur
suzlukları her hallerinden belli olan 
erkek ve çocuklarla dolu. Bunlar. 
Sazlıköyun HilmI Fırat'a karşı dire
nen halkı. Kimisi dopdolu; derdi nı 
dökecek. kinini haykıracak insan arı
yor. Kimisi daha çekıngen; yabancı
lardan korkuyor. konuşmak istemiyor. 
Çevresindekilere birşeyler anlatan, 
ölkesl her hallnden belli olan genç 
bır köylünün yanına yaklaşıyoruz: 

"Direni şinizin nedenini anlalır
mısınız ?" 

"Bizler Sazlıköy halkındanız. 
Koskoca çiftlik var burada. İş de var. 
Ama bey bize Iş vermiyor. Ta dışa
rılara gidip çalışıyoruz. Bey de dışa
rıdan Işçi getirtip çalıştırıyor. Onla
ra 100 lira verıyor. aize kırk Ura 
veriyor. Biz onun topra�ı"a sahıp 
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çıkmıyoruz ki. Biz ondan toprak is
temiyoruz. Bizimld ekmek davası. 
Aç kalmamak davası. Burada nüfus 
3 bin. Ne verse çalışmaya mecbur 
kaıaca�ımızı biliyor. Onun için az 
veriyor .. , 

Sazlıköy halkı. çeşitli yöreler
den gelip buraya yerleşmIş. Şiveler 
çok değişik. Direnişi yürUten Toprak
İş sendikası kurucuları Ise Sazlıköy
ün halkından değiL. 

Çevremlzde toplananlRrdan bi
rine sendikalı olup olmadığını soru
yoruz. Sendikalı olmasına rağmen," 
sorumuzu "sendikacı" olarak anladı
ğından başını Lk.J yana sallıyor ve 
''ktiyün çapacısıyım" diye ekliyor. 

Bu arada kalabalıktan biri ya
nımıza yaklaşıyor. Toprak-İş sendi
kası avukatı olduğunu öğreniyoruz. 
Söyledikleri şunlar: 

"Hilmi Fırat'ın Sazlıköy çevre
sinde 35 bin dönüm topraj!;ı var. Dl
renlştekl Işçilerin asıl talebi. gilnde
liklerinin Söke ovasındaki dığer çlft
liklerdekl kadar olması. Çünkü dığer 
çıftllkler 70 llra gilndelik verirken 
Sazlıköy'de 40 llra veriliyor. Dire
nIş bunun ıçın başlatıldı 26 Haziran
dan bu yana i şçiler direniyor. Dire
nişin kararlı sürmesinde başka fak
törler de rol oynuyor. Meseıa, Sazlı
köy halkına karşı baskı özellikle yo
ğun. Köylü bu topraklardan bir tut am 
ot dahi olamaz. Alırsa ... 

Blzl dinleyen Işçilerden biri 
atılıyor hemen: 

"Doğrudur. vermez. Bır tutam 
ot vermez bize. Bır Işe de yaramaz 

otlar. Orada sıcaktan kurur gider i 
bizim hayvanlarımız da açlıktan ge
berir gider. Neyml ş. biz topraf:ını 
işgal etmışiz. İşgal nerede? Biz o
nun toprağını elinden almıyoruz ki. 
Yevmiye Istiyoruz. açlıktan hayvan
tanmız ölmesin istiyoruz. 'I 

Avukat sözlerine devam ediyor: 
" ... Çok haklı ve kararlı bır 

direni Ş bu. Özelllkle kadın Işçiler 
çok azlmli görünüyoriar. Diln kay
makam geldi. Hilmi Fırat'ın elllbeş 
lira gilndeliğl kabul ettllllnl bildirdi. 
Biz altmış lira ıstlyorduk. Ama yine 
evet dedik. Toplu sözleşme yapıla
caktı ki bu sefer gelmediler. Anlaşı
lan. dışarıdan işçi getlrerek çalış
tırmak yolunu seçttler. Ama bura
daki Işçiler yolları tuttular. Dışar·. 
dan gelen işçilerin çalışmasına izin 
vermeyecekler. İşçilerin bır Isteği de 
dayıbaşı lığın kalkması. .... 

"Nedır darıbaşılık?" diye so
ruyoruz. Cevabı genç bir işçi veri
yor. Aynı zamanda Toprak-İş Sendl
ka"ı Işçi temsilcisi. Adı �1. Tüfekçi. 
Şunları söylüyor: 

"Darıbaşı. ağa ile Işçi arası�
daki aracı. Sendık. olunca dayıbaşı
lık arAdan kalkıyor tabi. Sendıkayı 
istemiyenterin arasında bunlar da 
var. Sendikanın 600 Uyesl var. Bun
dıın korkuyorl.r. Sendika oradan çık
sın. Istediğinizi verelim. dıyorlar 
halka. Sendikalı oldultunuz sürece si
ze Iş vermeyiz diye tehdit ediyorlar. 
Bu da stikrneylnce dışarıdan Işçi ge
tiriyorlar. Acarlar köyünden Işçi ge
tlrdiler. Gidip söyledik. yapmayın 

dedik. Jandarma başçawşu dışarı
dan gelen işçilere "benim nezaretim
de işe gideceksiniz" dedi. Ama on
lar gitmediler. Bize sarıldılar. ağ
laştık. Olan biten bu. Köy 600 hane. 
Kimsenin topı'ağı yok. işçiyiz yani. 
Sendikasız çalışmayız. Beş kuru,a 
;alışırız ama sendikalı çalışırız. " 

Toprak-İş Sendikası başkanı 
Şamil iıter yanımızda. Onun da dire
niş haklandaki görüşlerini alıyoruz: 

"İsteklerimiz şunlar: Tarım iş 
kanununun çıkarıt'ması. sekiz saatllk 
lşgiinUnUn tarım ve orman işçilerine 
de uygulanması, eşit işe eşit Uc ret. 
Iş gilvenUlti. dayıbaşı ve elçilerin 
aradan çıkarılması ... Sendikanııı ku
rulalıdan bu yana çeşitli baskılara 
uf:radık. Tarım lşçııerlnln daf:ınıklı
ğından. örgiltsUzlUf:Unden nilardır 
yararlanan ağ. lar sendık. g;,rçeğin
den korktular. i' 

"DirenişinIze son vermeniz 
hangi koşullara bağlı ?" 

ı'önce, sendikanın istediği Uc
retin kabulünü. yanı k.dın erkek ça
p, ücretlnın 60 Ura olm.sını istiyo
ruz. Sendil;\:nnın tanınmasını istiyoruz. 
Diller Isteklerimiz ise özel olarak 
Sazlıköy'le ilglll: Dayıbaşılıllın kal
dırılmasını ve bu çlftlikte sadece 
Sazlıköy halkının çalışmasını lsUyo
nız." 

"Direnişinizi. ekonomik ve si
yasal hedefleri açısından değerlen
dirlr mısınız?" 

"Elbette kı mücadelemiz eko
nomik mücadeleden Ibaret kalınaya
cak. Ştırasını blUyoruz id ıulml Fı-

Ülkemizde Ege bölgesi, Ege'de Söke ovası. Söke ovasında Sazlıköy, 
tarımda kapitalizmin en gelişmiş olduğu yer. 

Sazlıköy'de altı yüz otuz hanenin altı yüzünün hJç toprağı yok. iki 
yüz hane kirada oturuyor. K'6y halkı çeşitli bölgelerden gelip buraya yer
leşmiş. Ağrı'dan, Kars'tan, TuncelPden ... Sadece emekleriyle geçini
yorlar. Geçen yıllara kadar Hilmi Fıratfın çiftliğinde dayıbaşılar aracılı
ğıyla çalışmışlar. Bu yıl Toprak-İş Sendikası kurulmuş. Toprak-İş, işçi
ı�re � civ�rdaki çiftliklerden iş buluyor. Bu yıl çapa mevsiminde ise ar
tık dayıbaşıları tanımıyorlar. (Dayıbaşı, her işçiden onlara iş bulduğu 
için gilnde yirmi beş liraya kadar para alıyor.) İşe gitmiyorlar. Sazlıköy
lüler kırk lira gündetlkte çalışırken patronun, dışarıdan yüz lira giindelik

getirdiği işçiler de çiftliğe gelince Sazhköy'lülere katılıyorlar. Patron 
da işçileri dayıbaşılar aracılığıyla istediği zaman istediği fiata çalıştı-
rabildiği için 

işçileri 
için 

işçileri dayıbaşılar 
için 

dayıbaşılar 
sendikayı tanımıyor. 

. 

Tarım işçilerinin ücret isteği S:>ke ovasındaki ücretin çok altında. 
Patron istenilen ücreti vermeye dünden razı. Ama sendika belini büküyor. 
"Sendika aradan çıksın" diyor. Direniyor. Dayanmasının iki nedeni var: 
Birincisi. patronun ortakçıları var. Dönüm başına kararlaştırdıkları pa
rayı ortakçılardan nasıl olsa alacak. İkincisi ve bizce daha önemlisi. 
öbür patronlar Hilmi Fırat'ı sıkıştırıyorlar, "Zararını biz öderiz'I diyor
lar. Çünkü biliyorlar ki. Sazlıköy'de kurulan sendika gelecek yıl bütün 
Söke ovasında örgiltünü kuracak. Gelecek yıl artık Söke'de dayıbaşı kal
mayacak. Patronlar işçileri boğaz tokluğuna çallştıramayacaklar. Karşı
larında ekonomik mücadele için örgiltlenmiş 'işçi sınıfını bulacaklar. 

Büyük �1enderes 
verimli bir ova. 

verimıt ovalarından 
İzmir-Aydın karayolun 

gölüne dek uzanı
verimi. binlerce yıl ön

uygarlıkların kurul
Aynı verim bugün 

toprak sahibinin kasası
dolduruyor. 

büyük topr�k sahJp
Fırat. Fahrl Tan

ikinci geliyor. Fırat'ın 
kuzey'inde. Söke'nin 
kuzeyindeki Sazlı

bugilnlerde sabahın en 
saatlerinden gece yarılarına 

Traktörler, knm
kadınlarla. huzur

hallerinden belli olan 
çocuklarla dolu. Bunlar. 

Fırat'a karşı dire
dopdolu; derdi nı 

haykıracak insan arı
çekıngen; yabancı

konuşmak istemiyor. 
birşeyler anlatan, 

hallnden belli olan genç 
yaklaşıyoruz: 

şinizin nedenini anlalır

çıkmıyoruz ki. Biz ondan toprak is
temiyoruz. Bizimld ekmek davası. 
Aç kalmamak davası. Burada nüfus 
3 bin. Ne verse çalışmaya mecbur 
kaıaca�ımızı biliyor. Onun için az 
veriyor .. , 

Sazlıköy halkı. çeşitli yöreler
den gelip buraya yerleşmIş. Şiveler 
çok değişik. Direnişi yürUten Toprak
İş sendikası kurucuları Ise Sazlıköy
ün halkından değiL. 

Çevremlzde toplananlRrdan bi
rine sendikalı olup olmadığını soru
yoruz. Sendikalı olmasına rağmen," 
sorumuzu "sendikacı" "sendikacı" olarak anladı
ğından başını Lk.J yana sallıyor ve 
''ktiyün çapacısıyım" diye ekliyor. 

Bu arada kalabalıktan biri ya
nımıza yaklaşıyor. Toprak-İş sendi
kası avukatı olduğunu öğreniyoruz. 
Söyledikleri şunlar: 

"Hilmi Fırat'ın Sazlıköy çevre
sinde 35 bin dönüm topraj!;ı var. Dl
renlştekl Işçilerin asıl talebi. gilnde
liklerinin Söke ovasındaki dığer çlft
liklerdekl kadar olması. Çünkü dığer 
çıftllkler 70 llra gilndelik verirken 
Sazlıköy'de 40 llra veriliyor. Dire
nIş bunun ıçın başlatıldı 26 Haziran
dan bu yana i şçiler direniyor. Dire
nişin kararlı sürmesinde başka fak
törler de rol oynuyor. Meseıa, Sazlı

otlar. Orada sıcaktan kurur gider i 
bizim hayvanlarımız da açlıktan ge
berir gider. Neyml ş. biz topraf:ını 
işgal etmışiz. İşgal nerede? Biz o
nun toprağını elinden almıyoruz ki. 
Yevmiye Istiyoruz. açlıktan hayvan
tanmız ölmesin istiyoruz. 'I 

Avukat sözlerine devam ediyor: 
" ... Çok haklı ve kararlı bır 

direni Ş bu. Özelllkle kadın Işçiler 
çok azlmli görünüyoriar. Diln kay
makam geldi. Hilmi Fırat'ın elllbeş 
lira gilndeliğl kabul ettllllnl bildirdi. 
Biz altmış lira ıstlyorduk. Ama yine 
evet dedik. Toplu sözleşme yapıla
caktı ki bu sefer gelmediler. Anlaşı
lan. dışarıdan işçi getlrerek çalış
tırmak yolunu seçttler. Ama bura
daki Işçiler yolları tuttular. Dışar·. 
dan gelen işçilerin çalışmasına izin 
vermeyecekler. İşçilerin bır Isteği de 
dayıbaşı lığın kalkması. .... 

"Nedır darıbaşılık?" diye so
ruyoruz. Cevabı genç bir işçi veri
yor. Aynı zamanda Toprak-İş Sendl
ka"ı Işçi temsilcisi. Adı �1. Tüfekçi. 
Şunları söylüyor: 

"Darıbaşı. ağa ile Işçi arası�
daki aracı. Sendık. olunca dayıbaşı
lık arAdan kalkıyor tabi. Sendıkayı 
istemiyenterin arasında bunlar da 
var. Sendikanın 600 Uyesl var. Bun

dedik. 
dan gelen 
de işe 
lar gitmediler. 
laştık. 
Kimsenin 
Sendikasız 
;alışırız 

Şamil 
niş haklandaki 

kanununun 
lşgiinUnUn 
de uygulanması, 
Iş gilvenUlti. 
aradan 
rulalıdan 
uf:radık. 
ğından. 
yararlanan 
den korktular. 

hangi 

retin 
p, ücretlnın 
ruz. Sendil;\:nnın 
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Sazlıköy 



rat ve onun gibilerin yenllmesl ıçın 
siyasal mücadele şart. " 

Şamil İlter ve arkadaşlarından 
aynlarnk başka bir grup Işçinin ya
nına yaklaşıyoruz: 

"Sen sendikalı mısın?" 
"Yok, yok. Ben sendikalı değl

Um. Benim sendika ile Işlm yok. " 
"Niçin girmiyorsun 1" 
'IGirmiyorum. KArım vardır 

bu işten. Ama girmlyorum. Oğlum 
girdi, komünist dediler. Devrimci 
dediler, karakola götürüp dövdUler. 
Sonra bir de ben dövdüm. ii 

"Niye? Sonra üzillmedin mi?" 
"Uzillrnem mi? Ciğerim yanar 

durur hnl:ı. " 
Arkadaşlarından biri söze ka

rışıyor: 
"Ben topraksızun, kirada otu

nJYoruz. ikiyüz hane kirada oturuyo
ruz. Perişanız. sefiliz, mağduruz. 
Bir kaç ay evvel bir vatandaş geldi 
buraya. Gelin sendikaya üye olun 
dedi. Biz bilmiyorduk sendika nedi:. 
Cahiliz. Biz calıil olduğumuzdan saga 
sola sorduk. Nedir bu sendika dedik. 
Bu arada sendika kuruldu. Köyümü
zUn gençleri hemen girdiler. Dayı
başılar bizi otuz liraya, 28 liraya 
çalıştırırlar. Üstünü kendileri alır
lar. Onlar sendika istemezler. Bey 
de istemiyor. Ortakçıları kabul etse 
bile bey istemiyor. ii 

Avukat yanımıza geliyor yine 
ve bir kaç gün önce olup bitenleri 
anlabyor: 

"Grevin başladığı gün sekiz ki
şi göz altına alındı. ffike'ye, kara
kola götürdüler. Halk hep birlikte ffi
ke'ye giderek arkadaşlarını karakol
dan aldJLar. Göz alhna alınanlar ara
sında kadınlar da vardı. " 

Çevremizdekilerden birkaçı 
bemen atılıyor: 

"Salıi, kadınları da aldılar. 
Böyle bir baskı altında vatandaşlık 
ml bu? Zulümdür. merhametsizlik
tir. Ekmek istiyoruz, komUnist di
yorlar. Hakkımızı isteyince komU
nist mi olduk?" 

Daha sonra Belediye Başkanı 
Ile görüşmeye gittik. Belediye Baş
kanı Mustafa Satıh olayları şöyle an
lattı: 

"İşçi arkadaşlar devamlı ola
rak ağaların baskısı alhrıda. Ben de 
işçi arkadaşlardan yanayım. Her iki 
taraf için bir uzlaşma yolu aradık. 
İşçiler kabul etti. İşverenler etmedi. 
İşçiler, kadınlar için GO, erkekler 
Için 70 Ura gündelik Istiyordu. 5:>n
ra 55 liraya razı olundu. Gerçekte 
işverenler de bu ücrete karşı değil
ler ama uzlaşmaya yanaşmamaları
nın nedeni ba"'a. ii 

"Nedir?" 
"İşverenler sendikayı bir tilrlU 

kabul edemiyorlar. Sendika Ile an
laşma yapmayız diyorlar. Oysa sen
dikalar gayet normaL. işverenlerin 
de kendi örgütü var. Sendika olmazsa 
işçiler sömürülür: " 

"Seçimlerdeki oy dağılımı hak
kında bilgi verir misiniz?" 

"Burada CHP hep ılel'Idedir. 
1973 seçimlerinde 500 oy aldık. (1973 
genel seçimlerinde, Sazlıköy'de CHP 
480, diğer ·partilerln tümü toplam 
288 oy almış. ) 

"Sazlıköy kaç hane? Ne kadarı
nın toprağı yok? 'i 

"623 hane. 600'UnUn hiç topra
ğı yok. Benim de hiç topraitım yok. 
Evim de yok. Kırada oturuyorum. 
Köyün 200 hanesi kirada oturur. 

Kadınlar, ellerinde çapaları, 
Hilmi Fırat'ın çiftliğine giden köprü
den dÖnüyorlardı. Öğrendik ki kadın
lar öğleye kadar köprUbaşlarında, nö
bet tutuyor, dışardan gelen işçileri 
tarlalara sokmuyarlar. Yanlarına 
yaklaştık. Hiç "akınmıyorlardı, öf
kellydiler: 

"Hakkımızı istiyoruz. Tarım
eıyız. Tarırncı hakkımızı istiyoruz. 
Vermiyor. (UçüncU tekil şahıs mut
laka Hilmi Fırat'tır Sazlıköy'de) 

"Niçin venniyor?" 
"Ucuz kölelik yaptırmak isti

yor. Senelerden beri zaten bunu ya
pıyoruz. Artık bezdik. Bizi .ııah 
korkusu. sırat, bilmem ne diye ça
lıştırdıl.r. Hastayım,haftada üç dört 
gün çalışırım. Sonumuz ne olacak? 
Açlıktan kendimizi Menderese ata
cağız bu hainen. 11 

"Sendikalı mısın?" 
"TabiiII 
"Ne zamandır?" 
"Daha yeni. Biz eskiden sendi

ka mı bilirdik. Ama öğrendik. İpe 
götürseler gideceğiz. ii 

CHP ilçe başkanı yanımıza gel
di. Onunla Söke'ye döndük. CHP 5)
ke ilçe başkanı Sazlıköy direni şine 
ilişkin olarak şunları söylüyordu: 

"Sazhköy'deki grev Türkiye'de 
ilk defa tarım işçilerinin örgütlü bir 
hareketidir. Patronun bu örgütlen
meye tahammülü yoktur. Bu kavga 
işçi ile işveren (İşveren kelimesini 
Belediye Başkanı ile C HP ilçe baş
kanından başka kimse kuııanınıyordu) 
arasındaki fiyat kavgası değil; örgüt 
kavgasıdır. İşveren işçinin örgüt
lenmesine tahammül edemiyor, me
sele bu. ii 

"Sizce işçiler bu direnişi ne 
kadar sürdUrebilirler? Patron buna 
ne kadar dayanabilir?1I 

ılİşverenin tahammülü bitmek
tedir? J;amuğa yapılması gereken ça
pa günü geçiyor. işçilerinse sonuna 
kadar dayanacaktarına inanıyorum. " 

Türkiye 5:>syalist İşçi Partisi 
Söke İlçe Başkanı Orhan Çubukçu Ile 
de görüştük. Çubukçu, Sazlıköydeki 
direnişi ''kendiliğinden'' bir hareket 
olarak niteliyordu: 

"Yeni yeni örgütlenmeye ve bi
linçlenmeye başlayan işçilerin hare
ketini baştan ezmek Istiyorlar. Ça
tışma buradan doğmaktadır. Hareke
ti yalnızca ekonomik bir mücadele 
olarak değerlendirmek en dqğrusu 
olur. İşçilerin pek az bır bölümü si
yasal bilinç düzeyinde. Bu noktada, 
ekonomik mUcadeLenin yetmezliğini 
ortaya koymak gerek. II 

Sazhköy'den ayrılırken "kadın
lar, yaşlılar, gençler, çocuklar" 
"çıplak ayaklarıyla yüreğime basa
rak" öfkeli bekliyorlardı. &ike ovası 
yanıyordu i sıcaktı. 

"Orda en yumuşak en sert/ 
en tutumlu en cömert/ 
en/seveni en bUyük, en güzel/ 
kadın: / TOPRAK/ neredeyse 
doğuracak/ doğuracaktı. " 

KORUTÜRK ECEVIT 

VE "SABıR" 

• "SAYIN CUMHURBAŞKANI, BİZİM ZAMANIMIZ
DAKİ KARARNAMELERİN BAZILABINI ÇOK GEÇ 
İMZALAMışTm, BAZıLARINI Hiç İMZALAMAf\,lIŞ
Tm. CUMHURBAŞKANI şİMDİ HUKUKA UYGUNLU
GU TARTIŞILABİLEN BAZI ATAMA KARARNAME
LERİNİ VEYA SAKINCASI TARTIŞILAMAYACAK 
KADAR AÇIK BAZI ATAMA KARARNAMELERİNİ 
BİLE TEBEDDUTsUZ İMZALIYOn. .. " 

Her hafta Bo�bakan" her hafta Genel Kurmay 
Bo�kanını kabul ederek "yurt sorunları" hakkında bilgi a
lan Cumhurba�kanı Korutork 'Un Ana Muhalefet Partisi Li
deri Ecevit ile görU�mesi, bazı çevrelerde iyimser yorum
lara yol açtı. Cumhurbo�kanı'nın her hafta bir de Ecevit'i 
dinleyerek yurt sorunları konusunda dengeli bir görü�e sa
hip olmaya çalı�acağı ileri sUrUldU. Ancak oradan geçen 
zaman bu tür iyimser değerlendirmelerin gerçekle ilgisi 
olmadığını gösterdi. 

Cumhurba�kanı ile görU�en Ecevit de iyimser izle
nimlerle ayrılmadı. Ecevit, di le getirdiği eleıtiri lerin kar
ıılığında Cumhurba�kanı'ndan sadece lisabırI! öğütonü 

i aldı. Bu öğUte kar�ı tepkisini de artık haftalık bir heyecan 
kasırgası halinde geçen yurt gezisinden dönerken me�hur 
otobüsU içinde açıkça belli etti. Otobüste dönerken gece 
saat onbirde Ömer Naci Bozkurt'un Ankara Valiliğine 
atanma kararnamesinin onaylondığını i�iten Ecevit, birden 
ayağa fırlayarak "görüyorsunuz, bir de bize sabır tavsiye 
ediyorlar" diye bağırdı. 

Ecevit, Ankara Valiliğine Bozkurt'un otanma ka
rarnomesinin onayını Meclis kürsUsünde'de dile getirdi. 
Ancak Korutürk, komandolarla yakın ili�kili olduğu ileri 
sUrulen Bozkurt'u geçen hafta Çankoya KÖjkUnde kobul 
ederek kendisinden bilgi aldı. 

Bülent Ecevit, Korutürk'le görü�mesi s,rasında 
Cumhurbo�kanına MC Hükümetinin hozırlomı� olduğu ata
ma kararnamelerinin bir biri arkasından onaylanmasından 
duyduğu endi�eleri açıkladı. Cumhurbo�kanı Ecevit'e 
"bo�ka ne yapabileceğini" sordu. Ecevit'in cevabı kesin 
ve tereddütsüz oldu: "Bize uyguladığınız yöntemin" uygu
lanmasını önerdi. Ecevit, Cumhurbaıkonı'nın kendi ba�
bakanlığı zamanında bir çok kararnomeyi imzalamayorak 
tuttuğunu hatırlattı. KorUtUrk, bunun üzerine Ecevit'e 
I!sabır" önerisi nde bulundu. 

Cumhurba�kanı Korutürk'ün devamlı onayı, selefi 
Sunay', hatırlatıyor. Ordu içinde çe�itli komite ve cunta 
çalı�molarındon Çankoya'ya gelen Sunay, zaman zaman 
denge kurmak ihtiyacını duyuyordu. Kontenjan senatörle
rinin seçiminde bile belli bir denge arayı�ı vardı. Koru
türk'ün seçimleri için aynı �eyi söylemek mümkün de�iI. 
Kontenjan senotörü olmadan önce CH P'ne girmek e�ilimi
ni belli eden fakat Korutürk'ün rieosı Uzerine bunu bir sU
re erteleyen Botur hariç, di�er bUtun seçimler aıarı sağ ile 
sağın ortası arasında yer alıyor. Son olarak seçilen, A P  
ile CGP orasındo bir yere sahip olon Şerif Tuten oldu. 
Tüten, Ankara'da 19 N\oyıs gösterilerini iptal eden kimse. 

Sunay ve Korutürk örnekleri, kontenjan senatör
lerinden Cumhurbajkanı seçmeninsonuçlarını ortaya koyu
Y"'. Eğer sobredilip de seçimler gelecek yola kolocak o
lursa, yeni Meclis, aynı zamanda yeni Cumhurba�konını 
seçmek durumunda kalacak. Bu durum, kontenjan senatör
lerinden Cumhurba�konı seçme uygulamasına da son ver
me imkônını yaratıyor. 
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Sazlıköy'de CHP 
toplam 

di. Onunla Söke'ye döndük. CHP 5)
ke ilçe başkanı Sazlıköy direni şine 
ilişkin olarak şunları söylüyordu: 

"Sazhköy'deki grev Türkiye'de 
ilk defa tarım işçilerinin örgütlü bir 
hareketidir. Patronun bu örgütlen
meye tahammülü yoktur. Bu kavga 
işçi ile işveren (İşveren kelimesini 
Belediye Başkanı ile C HP ilçe baş
kanından başka kimse kuııanınıyordu) 
arasındaki fiyat kavgası değil; örgüt 
kavgasıdır. İşveren işçinin örgüt
lenmesine tahammül edemiyor, me
sele bu. ii 

"Sizce işçiler bu direnişi ne 
kadar sürdUrebilirler? Patron buna 
ne kadar dayanabilir?1I 

ılİşverenin tahammülü bitmek
tedir? J;amuğa yapılması gereken ça
pa günü geçiyor. işçilerinse sonuna 
kadar dayanacaktarına inanıyorum. " 

Türkiye 5:>syalist İşçi Partisi 
Söke İlçe Başkanı Orhan Çubukçu Ile 
de görüştük. Çubukçu, Sazlıköydeki 
direnişi ''kendiliğinden'' bir hareket 
olarak niteliyordu: 

"Yeni yeni örgütlenmeye ve bi
linçlenmeye başlayan işçilerin hare
ketini baştan ezmek Istiyorlar. Ça
tışma buradan doğmaktadır. Hareke
ti yalnızca ekonomik bir mücadele 
olarak değerlendirmek en dqğrusu 
olur. İşçilerin pek az bır bölümü si
yasal bilinç düzeyinde. Bu noktada, 
ekonomik mUcadeLenin yetmezliğini 
ortaya koymak gerek. II 

Sazhköy'den ayrılırken "kadın
lar, yaşlılar, gençler, çocuklar" 
"çıplak ayaklarıyla yüreğime basa
rak" öfkeli bekliyorlardı. &ike ovası 
yanıyordu i sıcaktı. 

"Orda en yumuşak en sert/ 
en tutumlu en cömert/ 
en/seveni en bUyük, en güzel/ 
kadın: / TOPRAK/ neredeyse 
doğuracak/ doğuracaktı. " 

ÇOK 
İMZALAMışTm, BAZıLARINI Hiç İMZALAMAf\,lIŞ
Tm. CUMHURBAŞKANI CUMHURBAŞKANI CUMHURB şİMDİ HUKUKA UYGU
GU TARTIŞILABİLEN BAZI ATAMA KARARNAME
LERİNİ VEYA SAKINCASI TARTIŞILAMAYACAK 
KADAR AÇIK BAZI ATAMA KARARNAMELERİNİ 
BİLE TEBEDDUTsUZ İMZALIYOn. .. " 

Her hafta Bo�bakan" her hafta Genel 
Bo�kanını kabul ederek "yurt sorunları" hakkında 
lan Cumhurba�kanı Korutork 'Un Ana Muhalefet Pa
deri Ecevit ile görU�mesi, bazı çevrelerde iyimser 
lara yol açtı. Cumhurbo�kanı'nın her hafta bir de 
dinleyerek yurt sorunları konusunda dengeli bir görü�e 
hip olmaya çalı�acağı ileri sUrUldU. Ancak oradan 
zaman bu tür iyimser değerlendirmelerin gerçekle 
olmadığını gösterdi. 

Cumhurba�kanı ile görU�en Ecevit de iyimser 
nimlerle ayrılmadı. Ecevit, di le getirdiği eleıtiri 
ıılığında Cumhurba�kanı'ndan sadece lisabırI! 

i aldı. Bu öğUte kar�ı tepkisini de artık haftalık bir 
kasırgası halinde geçen yurt gezisinden dönerken 
otobüsU içinde açıkça belli etti. Otobüste dönerken 
saat onbirde Ömer Naci Bozkurt'un Ankara Valiliğine 
atanma kararnamesinin onaylondığını i�iten Ecevit, 
ayağa fırlayarak "görüyorsunuz, bir de bize sabır 
ediyorlar" diye bağırdı. 

Ecevit, Ankara Valiliğine Bozkurt'un otanma 
rarnomesinin onayını Meclis kürsUsünde'de dile 
Ancak Korutürk, komandolarla yakın ili�kili olduğu 
sUrulen Bozkurt'u geçen hafta Çankoya KÖjkUnde 
ederek kendisinden bilgi aldı. 

Bülent Ecevit, Korutürk'le görü�mesi 
Cumhurbo�kanına MC Hükümetinin hozırlomı� olduğu 
ma kararnamelerinin bir biri arkasından onaylanmasından 
duyduğu endi�eleri açıkladı. Cumhurbo�kanı 
"bo�ka ne yapabileceğini" sordu. Ecevit'in cevabı 
ve tereddütsüz oldu: "Bize uyguladığınız yöntemin" 
lanmasını önerdi. Ecevit, Cumhurbaıkonı'nın kendi 
bakanlığı zamanında bir çok kararnomeyi imzalamayorak 
tuttuğunu hatırlattı. KorUtUrk, bunun üzerine 
I!sabır" önerisi nde bulundu. 

Cumhurba�kanı Korutürk'ün devamlı onayı, 
Sunay', hatırlatıyor. Ordu içinde çe�itli komite 
çalı�molarındon Çankoya'ya gelen Sunay, zaman 
denge kurmak ihtiyacını duyuyordu. Kontenjan senatörle
rinin seçiminde bile belli bir denge arayı�ı vardı. 
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Kontenjan senotörü olmadan önce CH P'ne girmek 
ni belli eden fakat Korutürk'ün rieosı Uzerine bunu 
re erteleyen Botur hariç, di�er bUtun seçimler aıarı 
sağın ortası arasında yer alıyor. Son olarak seçilen, 
ile CGP orasındo bir yere sahip olon Şerif Tuten 
Tüten, Ankara'da 19 N\oyıs gösterilerini iptal eden 

Sunay ve Korutürk örnekleri, kontenjan 
lerinden Cumhurbajkanı seçmeninsonuçlarını ortaya 



S S K  genel 
eda edilen 

kurulu • 
• 

bir namaz 

Takvimlerde 30 Hazıran 1975 pa
zartesi günü okunurken, DSİ Toplan
tı Salonu 'nda önem li kı şller lçtima 
ebnlşlerdl. HükUmet erkanı, Işçi 
temsilcileri (!), işveren temsltcileri, 
prof. 'lar, genel müdürler, büyük 
bürokratlar, ulema takımı, ünlü sen
dikacılar, ünlü ve de kıdemli bakan
lar. basın mensupları ... Bir de mi
safirler, bir de tabloyu ibretle izle
yenler. 

Salonda na�larçakıyor, televizyon 
kameralar! dolaşıyor, tebessUmler 
teat! ediliyor, koklaşmalar, kucak
laşmalar sürüyor ve pek sıcak olma
yan bır yaz sabamnda çehrelerden 
mutluluk fışkırıycrdu. 

Hatırlatalım ki, toplantı, SSK Ge
nel Kurul toplantısıdır. Yanl işçi sı
nıfının yarınlarını korumakla yükUm
ıu ve Işçi primleri ile ayakta duran 
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun. 

NAMAZ BAŞLIYOR 
Ve bu keyıni, mutlu fısıldaşmalar, 

gülüşmeler arasından MSP'li Çalış
ma Ahmet l\1ahlr Ablum beye
fendi kürsüye geldi. kapItalizm kıb
lesine durdu ve nutkuna başladı. 
"Muhterem zevat"a hürmetlerini bil
dirdikten sonra, 'lmüreffeh, katkı
nan Türkiye" ve "Sosyal Güvenliğin 
ulviyett" eIhamını okudu. Sonra zam. 
Bureleri sıraladl. İşte. genel sağlık 
sigortasının gereği. işçi - memur 
ayırımının sağlanması, kooperattfle
re 1 milyar yardım ... İşte. ödenme
yen prim gelirlerinin takibi, SSK ge
Lirlerinin artı rılması vb. vb . .. 

Sonra kürsüden ayrılırken Genel 
Kurul başkanlığı için birde aday gös
terdi. Aday gösterdiği zat-ı muhte
rem. Marko Paşa'nın kurucusu bu
lunduğu bır derneğin genel başkanı 
AP milletvekili Rıza Çerçel'di. Bu 
nasıl bir genel kuruldur, demokrasi
dir filan demeyin. Bakan yaptı ve de 
oldu. SeçimBiz. tercihsiz. bakan be-
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yefendlnln bır nevi rIca-U! emri ile. 
Böylece sözü, divan başkanlığına ge
len çelebı tavırlı Çerçel almış oldu. 
Çerçel, başkan yardımcılarını bir 
nevi tayin ettikten sonra, salondaki 
devlet ve mllletlmlzln "hadlml" du
rumundaki UnIU!eri tanıttı, kendile
rine teşekkürü borç bildi, 

SÖZLEŞMİŞLİ K 
Divanın teşekkülünden sonra Işçi 

ve işveren temsilcilerinln yüksek fi
kirlerI salonu doldurdu. Memleket 
menfaatlerine tam ve kılı kılına uy
gun görüşler benlmsendi. İşçi ve iş
veren temsilcileri delege tarafından 
hararetle alkışlandı, beğenildi, övUI
dü. 

Mesela işverenler adına TUrkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
Genel Sekreteri Refet İbrahlmoltlu, 
"işçi ücretlerinın alabildiğine yüksek 
olması yUzUnden yatırnn ların durdu
ğunu, ekonominin zaafa uğradığını .. " 
söylüyordu. Ve de tUm delegeler ta
rafından alkışlanıyordu. Hele konuş
masını bitirip Türk-İş Genel Başkanı 
Halil Tunç tarafından tebrlk edi lip ö
pülmesi Işin tUy dikme faslını tamam
lıyordu. 

Bakan beyefendinin konuşmasında 
değindiği önemli konular (ne hikmet
se) işverenler adına konuşan İbrahJm
oğlulnun konuşmasında da, işçiler 
adına konuşan Türk-İş Genel Sekre
teri Saclık Şlde'nln konuşmasında da 
aynen yer alıyordu. SankI sözleşmiş
lerdi. Tıpkı, aynı numarayı yapan 
sihlrbazlar gibiydiler. Kimbilir, bel
ki "son bağımsız Türk DevletPnin 
"ali menfaatleriII bunu gerektiriyor
du. Ki zaten işçilerle işverenler ve 
de devlet büyükleri arasında bır çe
lişki. bır zıtlaşma söz konusu değildi. 
Olamazdı, olmamalıydı. 'lKomUniz
me", "anarşizme" ve de bilmem ne· 
izme böylesi nezih. seçkinler toplan
tısında pirlm verilemezdi! 

YİGiDi ÖLDÜR 
HAKKıNı YEME 

Yalnız Türk-İş genel sekreteri, 
eski Sosyal GUvenlik Bakanı Sadık 
Şlde'nin bır aykırılı� oldu, Bir-iki 
noktada bakan beyefendinin ve İbra
himoğlU'nun görüşlerinden ayrıldı, 
Yahut onların değlnmedlklerlne cesa
retle ve de liyakatle değindi. Hakkını 
yemeyeUm. 

Bakan beyefendi sosyal güvenliğin 
ülkemIzde yaygınlaştı�nı ezcUmle 
belirtiverirken "nUfusumuzun beşte 
biri SSK kapsamındadır" deyivermiş
tl, Bu rakam hatalıydı. Bakan beye
fendi rakkamı mUtevazl olarak ele 
almıştı. Oysa gerçek rakam dörtte 
bIrdi. Yanl 7-8 milyon değil, LO-LL 
milyon insan SSK'dan yararlanmakta 
idi. Böylece Şide, "sevgili, adaletli" 
bakanının hatasını dUzelbnlş oluyor
du. 

İkinci önemli konu ise SSK gen�l 
kurulu için çoğunluk meseleslydi. 
DİSK, SSK Genel Kurulu'na delege 
yoJla�amazdı. Çünkü çoğunluk Türk
İş'teydi. Bilmem ne kanununun bil
mem ne maddesi ve de teamUle göre 
SSK'nın horozu Türk-İş'ti, Ba�a bi
rileri de olamazdı. Demokrasinin 
çoğunluk ilkesi demek, azınlıkta ka
lanların hakkını yemek, boynunu wr
mak demektL. Dünyada (herhalde açık 
faşIzmin uygulandıltı Ulkelerde) de
mokrasi bu demektL. Öyleyse DİSK 
bozgunculuk ve de anarşistliky.pıyor
du. Buna 'hlç bır şekilde, ve hiç bır 
zaman imka.n veri lmemeHydi. 

Sadık Şide; işverenlerin. Işçi tem
silcileri (!) delegelerin, Cephe Ikti
darı üyelerinin büyük bi r memnuniyet 
içinde izledikleri. alkı�ladıkları ce
saretli ve de liyakatU konuşmasını, 
SSK içinde yolsuzluk haberlerini 
sızdıran Hhain"ler UstUne getirdi. 
Bunu yap.nlar. müdürler kurulu üye
si dahi olsalar, mukaddes ittifakı de
şifre ediyorlar. düşmana silah veri-

yoriardı. SSK'da hiç bır USUlSU2IUk 
yoktu, Kendlsl bakan Iken bu tUr 1ftI
ralar yüzünden müfettişler yol1arruş, 
her şeyin kitabına uygun olduğunu 
öltrenmlştl. 

Ve divan başkanı Çerçel, Sadık 
Şlde'nln bu cesaretli, liyakatli hizme
tini, Arapça-Amerikanca - TIlrkçe 
karışımı, uzun ağdalı cUmlelerle ku
rulu bır konuşmayla kutladı, Teşek
kür etti. Sadık Şldegibi Işçi temsilci
leri var oldukça "milletimizin" kılına 
bile halel gelmeyecektı. 

HALVET OLDUlAR 

Sadık Şide, bir diğer adıyla İmam 
Sadık, yerine oturunca derhal eski 
Çalışma Bakanı ve yenl Milli Eğitim 
Bakanı Ali NaiU Erdem'le halvet ol
du. AU NaiU Erdem'in bir yanında 
Sadık Şide, obür yanLnda Halil Tunç 
genel sorunları gözden geçiriyorIardı. 
Genel sağlık sigortası üstUne hemfi
kir miydiler? Evet. SSK yapı koope
ratinerine i mılyar li ra ek kaynak 
sağlamak konusunda görüş arrılı� 
var mıydı? Yok. DiSK komünist miy
dı? Elbette. Devrimciler gebertllsln 
miydi? Haybay. SSK gelirlerinin ser
maye sınıfına finansman kaynağı ol
ması doğru muydu? Tabii. İşçiler 
oyunu çaksınlar mıydı? Zinhar. 1961 
den beri SSK kayıtları denetimden 
geçmemi�. geçsin miydi? Yok ca
mm. SSK yönetiminde bir aksarna 
var mıydı? Asla. Üçlü konuşmalar
da aksi tesadüf olmuş muydu? Hayır, 
Tamam. tamam, tamam ... 

Mutlu. anlaşmalı, arkadaşça, 
dostça. ortakça. tatlı bir halvet, 
Memnunlyet içinde. güıüemeler. I!Ü
lUmsemeler, okşamalar içinde hal
vetlik hali sürüp gittI. Gidecek .. , 

NÜKTEDAN BiR iŞVEREN 

GUndemin bilmem ne maddesine 
gelmişti sıra. Divan başkanlı�ndakl 
zat-ı muhterem. SSK MUdUrler Ku
rulu üyeliği için bir işveren temsil
cisinin seçileceğini açıkladı, Daha 
önce, üç yıl boyunca. kıymetli hiz
metlerde bulunmuş olan Refik Bay
dur'un hızmet süresi bitmişti. Mü
dUrler Kurulu'nun "i şverenler" kon
tenjanından bir temsilcinin seçilme
si gerekiyordu. Ba�an usulen sordu: 
Adayınız var mı? Aday gösteriniz!. 
Delegelerden biri kalktı. eski temsil
ci Refik Bayelurlun yeniden seçilme
sini /:inerdi. Ba�ka aday göslerilme
di. Ve "kabul edenler". "etmeyen
ler" sorularının cevabından Refik 
Baydurlun l\lüdUrler Kurulu üyeliğine 
seçildlği anlaşıldı, Ve de Baydur. 
leşekkür babındaki konu�masını yap
mak Uzere. kUrsüye "mtiteveccihen" 
yürüdü. Bu sırada birilerinde kaşın
tı emareleri belirdi. linlll Tunç. Sa
dık ŞJde ve erknnı. div81, ba�nnlığı
na seslendiler. Znpta geçen seçim 
sonuçl.rını "tavzlh" edeceğizdediler 
ve ettiler: Refik Baydur. işveren de
legeleri tarafından ve sadece onların 
oyu Ile seçilmiştir! .. Başkıının gil
!Ucüklü yiiEü gölgelenmeden mesele 
halledildL. Ve "/:iz Refik Bayılur" ve
rildi. O da kürsUnUn Imknnlal'lnı. şe
kilcılerin teşhlrl 1�ln. ııUkledr.n bii 
eda ile kullanıverdl; "Ben Inanıyoru.., 
kı' elter seçime Işçi delegelerInIı 
k"ıılması mümkün olsaydı. baeta 11.\ 
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bakanının hatasını dUzelbnlş oluyor
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İkinci önemli konu ise SSK gen�l 
kurulu için çoğunluk meseleslydi. 
DİSK, SSK Genel Kurulu'na delege 
yoJla�amazdı. Çünkü çoğunluk Türk
İş'teydi. Bilmem ne kanununun bil
mem ne maddesi ve de teamUle göre 
SSK'nın horozu Türk-İş'ti, Ba�a bi
rileri de olamazdı. Demokrasinin 
çoğunluk ilkesi demek, azınlıkta ka
lanların hakkını yemek, boynunu wr
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du. Buna 'hlç bır şekilde, ve hiç bır 
zaman imka.n veri lmemeHydi. 

Sadık Şide; işverenlerin. Işçi tem
silcileri (!) delegelerin, Cephe Ikti
darı üyelerinin büyük bi r memnuniyet 
içinde izledikleri. alkı�ladıkları ce
saretli ve de liyakatU konuşmasını, 
SSK içinde yolsuzluk haberlerini 
sızdıran Hhain"ler UstUne getirdi. 
Bunu yap.nlar. müdürler kurulu üye
si dahi olsalar, mukaddes ittifakı de
şifre ediyorlar. düşmana silah veri-

Çalışma 
Bakanı 
du. AU 
Sadık 
genel 
Genel 
kir miydiler? 
ratinerine 
sağlamak 
var 
dı? 
miydi? 
maye 
ması 
oyunu 
den 
geçmemi�. 
mm. 
var 
da aksi 
Tamam. 

Mutlu. 
dostça. 
Memnunlyet 
lUmsemeler, 
vetlik 

NÜKTEDAN 

GUndemin 
gelmişti 
zat-ı 
rulu 
cisinin 
önce, 
metlerde 
dur'un 
dUrler 
tenjanından 
si gerekiyordu. 
Adayınız 
Delegelerd
ci Refik 
sini 
di. Ve 
ler" 
Baydurlun 
seçildlği 
leşekkür 
mak 
yürüdü. 
tı emareleri 
dık 
na seslendiler. 
sonuçl.rını 
ve ettiler: 
legeleri 
oyu 



. " BASKı VE Ş;DDEf HAUCJM'ZI S;ND;REM;nCEIa;R 

rip Merkez Yönetim Kurulu istanbul 'da toplandı . TUrkiye 'ni" genel 
polit ik  durumunun göruıu1dUğu toplantı sonunda Porti 'nin göruıleri bir bi ldiri  
i le açıkland ı .  

Bildiride özetle L U  g1SrUıler yer al ıyor : 
S ı kıyönetimin uzatı lması Anayasa'ya aykır ıdır:  " Sık ıyönetim hangi 

nedene bağl ı  olarak i lôn edi lmiıse ancak aynı nedenin devamı halinde uzat. � 
l.:ıbi l i r . "  Anayasanın 124. maddesindeki " sovaıı gerektirecek bir durumun baJ
göstermesi" nedeniyle i lan edilen sı kıyönetim i )imdi Anayasa'da hiç yeri o L
mayan bir nedene dayanı larak, ii içte onorıik olaylor" gerekçe gösteri lerek, 
uzatılmakt adır. Tipte göre " Sıkıyönetimin uzatı l ması , baskı ve sindirme po
l itikası n ı n  yeni bir uygulaması olacaktırı! • 

S ı kıyönetim dııı ndaki i l lerde Cephe HukUmetinin aynı baskı ve s i n
dirme polit ikasını uyguladığını  belirten Tip Merkez Yönetim Kuru lu ıöyle 
devam etmektedi r :  I IHalklmlz onayasal demokrat i k  haklarını ku l lanamaz du
ruma getirilmeye çalııı lmaktad ı r .  ırkç ı ,  ıoven , bölUcU baskı ve terör kol 
gezmeye baılanıııtır .  En i l ke l  demokratik istekler bi le önlenmek istenmekte
dir" . "TUrkiye iıçi Partisi her turlu böl uculUğe, baskı ve teröre, kısaca fa
ıizme karıı demokrat i k  mUcade lesini amansızca sUrdUrecektir . "  

İşçİ sıNıFı A BASK I LA R  

iıÇi s ın ıf ının e n  devrimci kesimini içinde bar ındıran DiSK'e bağ l ı  
sendika Uyesi olon iıçilerin temsil  edilmediği SSK Genel Kuru lunu " göster-

R ı Z A  Ç E R Ç E L  : A T A N A N  K O N G R E  B A ş K A N ı  

III Thnç almak üzere bütün işçi tem
sllcis! delegeler de beni seçerlerdi. " 
Ve sözlerine ktbar. alaylı bir reve
ransla şunları ekledi: " Sizlerin de 
emrindeyim! ., 

ÇATLAK SESLERE 

Belki kafalarda şöyle bir soru be
IIrnılştir: SSK Genel Kurulu nıçın ya
pılıyor ? Evet. tabıı . . •  Fakat cevabı 
yok değiL. hemdebasıt: Usulen! . Ge
nel Kurulun denetlm yetktsl yoktur. 
MUdUrler KuruluTnun. hJzmet dönem
leri bittlkçe. işçi ve IflVeren temsil
ci Uyelerlnl seçecekterdır. Ve de hep
si bu! Denetim ml nasıl oluyor. di
yorsunuz! . Ohoo! . Ne gereği var? 
1961 yılından berl SSK kayıtları dene
timden geçmedı de ne oldu ? Hiç! . 
Yahut. gök kubbe altlıxla bl r tek yurt
taş b1llyar mu denetim raporlarını ? 
Var mı Id ? ! ? 

Fakaaat. fakat . . .  Bu böyledir diye 
hiç ktmse. SSK genel kuruluna gerek 
yoktur. diyemez. Çok (aydası var 

SSK genel kurulunun. Bir kere. dele
geler gelirler, yılda bır defa olsun, 
dostlukları tazelerler. l şçi-I şveren
hUkUmet temsilcileri yenı ve de ortak 
programlarının taslağını öğrenirler. 
Az şey ml bu? Sonra, gelenler Içini 
boşaltır, döker . . .  Genel Kurul ağla
ma duvarına döner . . .  İstekler. öz
lemler birbirini kovalar. Taşradan 
gelenler başkentteki i şlerını bilvesile 
görUrier. kotarı rlar. Az şeyler ml 
bunlar? Sonra. komUnist ve de boz
guncuların "SSKyönetiminin adaletala, 
kanuneuz tutumu. ,  ",  "İşçi düşmanlı
ğı yaptığı. .  ",  "sıgorta plrtınlertnin 
burJuvazlye peşkeş çektiği . .  " yolun
daki Iftiralarını (! ) .  gerçek dışı be
yanlarını (!) ayblrll�1 Ile protesto e
derek karara baıtlar. Az şey ml bun
lar ? Hiç ml delterl yak ? Vatanın ve 
milletin bUtünlUğU başka nasıl sağla
nır? . . .  

İşte bUtün bu Işleri SSK Genel Ku
rulu başarı r. Tom ve de eksiksiz.  
Di lekler, özlemler belirtilirken. du
alar okunurken. salon altınına duvarı
na çevrilirken aynı şeyleri söylemek
te bu yüzden sayı lamayacak kadar 

mel i k  olarak niteleyen Tip  Merkez Yönetim Kurul u ,  Turk-iı ' in  ancak 400 
bin kadar Uyesi bulunduğunu , dolayısıyla milyon 800 bin Uyeni n  ;;denti 
verdiği SS K'da i�çileri temsi l  edemeyeceğini belirtmekted i r .  

B i  Idiri ıöyle devam ediyor: 
IIPartimiz , Tarım iı Yasası'n ın  bir on önce ç ı karılması , sayıları mi l 

yonları bulan tarım iıçilerinin örgutlenme ve sosyal gUvenlik haklarına ka
vuımosı mUcadelesini sUrdUrmeye kararl ıdır.  i i  

REFERANDUM HAKKıNA SAH İ p  çıKıLACAK 

Anayasa'dan doğan haklarını kul lanarak oylarıyla kendi sendikalar ı 
nı seçen iıçilerin b u  haklar ın ın  e l l erinden a l ı nmaya çal ı ıı lmasını k ı nayon 
Tip bildirisi , bu konudaki son gel i ımey i ,  referondurnun llsermaye sı nıfı  i le 
ortak sarı sendikacı l ığ ı  s i l i p  sUpUreceği" yolunda egemen s ınıfların duyduğu 
endiıe i l e  oçı klamakta, daha sonra " Sonuçta referandum hakkını hukuken 
ortadan kaldırmaya yöne l i k  yargı kararlar ı ,  hukukun genel i l kelerine de 
Anoyasamıza da ters doğrultudad ı r ;  değiıtiri lmesi gerekir.  T i p  bu yolda ya 
pı lacak hukuki ve demokrat i k  giriıimlerin yanı nda olacaktı r ;  bUtUn olanakla
rıyla destekl iyecektir . .. demektedir.  

11 8UtUn (bu) olayların ardında burjuvazi ve i ktidarları n ı n ;  geliıen iı
çi s ın ıfı ve hareketleri karıısı nda dUıtUğU buyuk korku yatmaktadır" diyen 
Tip Merkez Yönetim Kuru l u ,  8 Temmuz 'da yeniden toplanarak göroımelerine 
devam edecektir .  

çok fayda vardır. Takdir edersiniz! . 
DİSK neden çağrılmıyar oraya ? çat
lak sesçıkarmasın diye. DİSK'e bağ
lı sendikalar neden çağırılmıyar ? 
!lakeza! . Bunlar I flVerenlerle. hUkU
metlerle ortak Iş yapamazlar kl. . .  
Sonra DİSK'e bağlı işçiler Işçi değil
ler Id, solcu. sosyalist fllandırlar! . 
Eee-:-:-neğn ml ? 

Dobra dabra. bilinmelidir kt. SSK 
Genel Kurulunda çatlak sese yer yok
tur. önlenmelidir, tedbır alınmalıdır. 
·'Cesaretll. liyakatli . .  " konuşmalar
dan başka polisiye tedbirlerde yürUr
IUğe konmalıdır. MalOm, polis hUkU
metin emrlndedlr ve de hUkUmet dev
leti yönetir. Öyleyse mesele yoktur. 

KiBAR MUHBiRLER 
Çatlak seslere mukayyetlik. pUr 

dıkkat yürUWldU. Baışkanlık dlvanı. 
başkanlık dlvanına yardımcı bUtUn de
lege ler. dığer yardımcılar projektör
ler gibi ortalığı taradılar. Ve ertesı 
gUnU bır çatlak scsi yakaladılar. lş
çııer. Işçilerin sesini duyuran. SSK
dan taleplerini bildiren. SSK yöneti-

mini e leştiren bir bUlten dağıtıyor
lardı .  Delegelere. özelllkle işçi tem
silcisi (! ) delegelere durumu duyur
mak Istiyorlardı .  Billtenlerden biri 
divanbaşkanı Çerçel'ln ellnede ulaş
tı .  Çekti önüne Çerçel bUltenl ve In-, 
celedı.  Bildiri So.yal-İşlindl. Ydne
tim eleştlrillyardu. Ve tabiatıyı" bu. 
bir çatlak sestl. Kafasıyla bırlıkte 
sağına döndü ve alçak sesle: "Polis. 
polis . .  i i  dedi. "Polise haber verin! " 
Derhal aya�a kalktı adam. emlrl fı
sıltll'la salona yaydı .  polise ulaştır
dı. SSK genel kurulunda fiktr tartış
ması yapılabilirdi şüphesiz. fakat 
böylesi fikirlere yer yoktu . Işçilerin 
sesine Izin verilemezdi. ÇUnJ..ii va
tanın ve milletin bütilnlüğU bozulurdu. 
Polis, emre bır başüstüne çektikten 
sonra. işçileri yakaladı. hem de suç 
UstU <!l. ve de ıröz altına alıverdI. 
Artık asayiş. berkemaldl .  . .  

NETİCF. _ İ  KELAM 

SSK Genel Kurolu çağrı abdestiy
le başlar. kapıtalızm kıblesine dur
mayla gelişir. "işverenlerin huzuru 
ve çıkarı" elhamıyln devam eder. 
Zam sOreleri ise gene bu minval Uz
redır. Talepler. özlemler. dualar 
hep aynı makamdan okunur. Cemas
Un mürninlerinde inanç farklıla$ma
Sı ise zaten mUmkUn değildir. Yani 
ki. "durduk ı ... ıbleye. uyduk imama! .' f  
Bu da namaz için yeterlidir. SSK Ge
nel Kurulu ne ki. . .  

Bır namaz daha eda edildi. 
Genel kuı'ulla namaz arasında bir 

ilinti alabilir ml? İlk bakışta hayır! 
İspanyol nezlesl ile belfıtığı arasında 
ne kadar mikrobik ilinti V8_rsa_o ka-.. 
dar . .  denebilir. Ve soru tebessümle 
geri çevrilebilir. 

Fakat SSK Gbnel Kurulu Ile bır va
kit namazı arasında ilinli vardır. Ha
yır. şaşırtıcı gelmesin! Yıllar yılı 
SSK genel kurullarını izleyenler. 
SSK'nın lera faaliyetlerini bilenler 
bunu hemen anlar. 

Namaz kılmak için abdest alınır, 
kıbleye durulur "nllnhüekber" denir 
ve besmele ile bır elham okunur. 
Sonra. bir de zam Bure. Yani ek bir 
sure. Bu. değişik rekaUarda. delilşık 
olUl', Gerçi şort değildir ama. ola
bilir. Zam surelerln sayısı d. 15-20 
yi geçmez. Ve bu milvni rukun varı
lır. rekstlar tekrarlanu'. dualar ooi
tır ve de namAZ biter. SSK Genel Ku
ruııarı Işte böylesi bl,. !(Ün Izler. Iz
Iemektadır. 
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A T A N A N  K O N G R E  B A ş K A N ı  
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SSK genel kurulunun. Bir kere. dele
geler gelirler, yılda bır defa olsun, 
dostlukları tazelerler. l şçi-I şveren
hUkUmet temsilcileri yenı ve de ortak 
programlarının taslağını öğrenirler. 
Az şey ml bu? Sonra, gelenler Içini 
boşaltır, döker . . .  Genel Kurul ağla
ma duvarına döner . . .  İstekler. öz
lemler birbirini kovalar. Taşradan 
gelenler başkentteki i şlerını bilvesile 
görUrier. kotarı rlar. Az şeyler ml 
bunlar? Sonra. komUnist ve de boz
guncuların "SSKyönetiminin adaletala, 
kanuneuz tutumu. ,  ",  "İşçi düşmanlı
ğı yaptığı. .  ",  "sıgorta "sıgorta "sıg plrtınlertnin 
burJuvazlye peşkeş çektiği . .  " yolun" yolun
daki Iftiralarını (! ) .  gerçek dışı be
yanlarını (!) ayblrll�1 Ile protesto e
derek karara baıtlar. Az şey ml bun
lar ? Hiç ml delterl yak ? Vatanın ve 
milletin bUtünlUğU başka nasıl sağla
nır? 

çok fayda vardır. Takdir edersiniz! . 
DİSK neden çağrılmıyar oraya ? çat
lak sesçıkarmasın diye. DİSK'e bağ
lı sendikalar neden çağırılmıyar ? 
!lakeza! . Bunlar I flVerenlerle. hUkU
metlerle ortak Iş yapamazlar kl. . .  
Sonra DİSK'e bağlı işçiler Işçi değil
ler Id, solcu. sosyalist fllandırlar! . 
Eee-:-:-neğn ml ? 

Dobra dabra. bilinmelidir kt. SSK 
Genel Kurulunda çatlak sese yer yok
tur. önlenmelidir, tedbır alınmalıdır. 
·'Cesaretll. liyakatli . .  " konuşmalar
dan başka polisiye tedbirlerde yürUr
IUğe konmalıdır. MalOm, polis hUkU
metin emrlndedlr ve de hUkUmet dev
leti yönetir. Öyleyse mesele yoktur. 

KiBAR MUHBiRLER 
Çatlak seslere mukayyetlik. pUr 

dıkkat yürUWldU. Baışkanlık dlvanı. 
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Kooperatifçilik : 

Emperyalizm oıamasındeki kapitalizmin iliıkiler 
�I içinde bulunan yurdumuzdo ; sözU edilen olgunun 
t:J�ol sonucu yo§unloıon siyasal, sosyo i ve ekonomik 
baskıların etkisinde YOJoyon insanlarımız, bu darbciğaz
don ancak etkin bir siyosal mUcodele ile çıkabilecekler. 
dir. Ancak siyasal u?jroı1n boıorıyo uloıabi Imesinin bi
rinci koıulu, korıı korııyo bulunduğumuz sorunları iyi 
bilmek ve somut ç�zUm yollorı orteyo koyobilmektir.  

Özellikle torım kesiminde goni ıkopsamlı birgö
rUnUme ulaımıı bulunon ve burjuvazi yararına iıleyen 
kooperotifc;ili ğimiz, siyasal uğroıto kesinlikle ilgilen
memiz ve doğru yakloıımlarda bulunmamız gereken ko · 
"uları" en ağırlıklı olonlarından biridir. Bu konu özel
likle Ekim 1973 seçimleriyle birlikte kazandığı gUncel
liğini çoğaltarak sUrdUrecektir. Aydın kesim, uzun yıl
lar boyu konuyu guncel soymomonın bir sonucu olarak 
bugUn yapılan tartıımaların ,dlJında kalmakta ve kamu
oyu, daha çok bUrc>I<rasi içinden yetivniJ ve Idevletin 
elli yıldır dağru alarak benimsediği 9örUıleri savunan 
birtakım kiJiler tarafından oluJturulmaktadır. içeriği 
açısından; CHP'nin getirdiği ve eylemin siyasal boyut
lar kazanmasına neden olan görOJI eri n de, SözU edilen 
kamuoyu oluvnasında pek fazla değiJik etkisi bulunma
maktadır. Ayrıntıların belli olma""asına karJın gtsrUnUJ
te CHP bugUn geçerli dUzenle daha hızlı bUtunleıecek 
bir kooperatifçilik anlayl Jının savunucusu durumundadır. 
Özellikle devlet mUdahalesi ve örgutlenme konularını 
buna örnek olarak gösterebiliriz. 

Bilindiği gibi, bir orada yaJama gereği kiJilerin 
birtakım öZ değerlerinden kamu yararına vazgeçmeleri, 
uygarlığın tarih öncesi aJamaları sırasında baJlayan ve 
bugUn de sUren bir olaydır. ilkel komUn döneminden 
baııoyorak insanlığın bUtun evrel-erinde, kamu yararına 
d�i,ik oranlarda esirgemezlik örnekleri bvlunulabilir. 
Olayın özelliği nedeni ile iJin baJından beri bu iJler 
örgUtlu alerak yUrUmUıtUr. Kooperatif kuruluı, bu hal
kaların bir yerinde oldukça geliJmiJ bir örgUtlenme bi
çimi olarak karJımızda durmaktadır. 
• Kooperatif Öf'"gut biçiminin ortaya çıkması, hiç, 
kuJkusuz kolay olmanıitır. Geliime çizgilerini bugUn 
oldukça yeterli olarak bilebildiğimiz batı toplumların
da bUtun evrelerde etkin bir roloynayan bireycilik, fe
odal dUzenin yıkılması ve kapitalist Olamanın bailangı
cında doruğuna ulaiırken, özde kendi sonunu hazırlaya
cak emek-sermaye çeliJkisini de belirginleitirmiitir. 

Doğal olarak, batı toplumlarında görUlen geliı
me sürecini belirli çizgilerle birbirinden ayırma olanağı 
yoktur. iç içelik ve karmaJı k  bir görUnUm sUregelmiJtir. 
19 uncu yuzyılda çoğımıza damgasını vuran bir uğraiın 
d�Unsel temelleri ortaya konulurken, bu dU$Unce kay
nağından esinle�en yığınla yan UrU n de kendisine uygula
ma alanı bulobilmiJtir. Kooperatifçilik bu yan UrUnle
rin ilginç olanlarından biri olarak değerlendirilebilir. 
Daha açık sBylemek gerekirseı kooperatif örgUt biçimi i 
kopitalist sisteme karil gösterilen tepkilerin eylemli ör
neklerinden biridir , 

Çıkıı noktası yukarda belirtilen kooperatifçili
ğin, kapitalist sistemin bugUn egemen olduğu ulkeler
deki geli�me sUrecini incelediğimiz zaman, nasıl kar�ı 
olduğu sistemle bUtUnle�mi� olduğunu ve özUnden kap
tuğunu kaloylıkla görebiliriz. Bu aluıum hiçbir zoman 
akıldon çıkarmomomız gereken bir özelliği ortaya koy
maktadır. Kooperatifçilik eylemini bir dUnya görU�U 
olarak ortaya koyma olanağı bulunmamaktadır. Bu ey
lem turU iç inde bulunduğu ortamın siyasal i sosyal ve 
ekonomik ko�ul ları çerçevesinde biçim almakta ve bir 
araç olmaktan, öteye geçernemektedir. 

Evrensel dUzeyde kooperatifçiliğin ulaıtığı bo
yutlar ve uygulamalar çerçevesinde yapılan tartı�mala
rın ortaya gerçeklerin önemli bir bölUmUnUn 
bugUn ulkemizde hiçbir biçimde gözönUnde tutulmadığı
nı belirtmek gerekir. Örneğin kooperatiflerin Uretim 
araçlarının toplumsalla�ması sUrecinde alacakları yer , 
olumlu-olumsuz etkileri tartııma konusu bile yapılmo
maktadır. Kooperatif eylemin özUnde çak dikkatli dav
ranmomız gereken noktalar vardır ve mUlkiyetin kamu 
yararı no do ho çok kullonılması uğraılarında bu nokta
lardan çıkan engelleri bugUnden gözönUnde tutmak zo
rundayız , Halk yararına çallJmasl amaçlanan bir eylem ı 
belli bir sUre sonra halkı sömUren örgUtlerle bizi karı i 
korııyo bırakabi lir, ortaklarında ba� edi Imesi gUç .eği
I imler yaratabilir .Özellikle Devlet- Kooperatif iliıkile
ri bu açıdan bUyUk ağırlık taıımaktadır. 
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Devlet müdahalesi 

Cumhuriyet döneminde; toplumsal yapıdan do
ğan gerekler, devleti her geçen gUn özellikle tarımsal 
kooperatiflerle ilgilenmeye zorlomı�tır. Ancak devlete 
hôkim olan 9örUıUn doğurduğu yaklaıım biçin:ıleri doğal 
olarak yanlı� sonuçlar vermi�tir. BugUn devlet mUdaha
lesi tartı�ıl ırken sözU edilen temelolgu gözden kaçırı 1-
makta ve yanııı çözUmlemeler öne sUrulmektedir. Kır
sal alanda köylU sınıfının örgUtlenmesorunlarından ba�
loyarak tUm sorunların çözUmUnde devlet olayın içinde 
bulunacaktır. Ancak burada devlet kavramı ile anlatıl
mak istenen �eyin geçmi� uygulamalarda görUlen örne
ğin dııında alacoğı dogaldır. 

BugUn kar�ı çıkılan devlet mUdahalesi kavramı 
çok dar çerçeve içinde ele alınmaktadır. Örneğin bir 
Tarım Satı� Kooperatifleri Birliği'nin ba�ıno genel mU
dUrUn devlet tarafından otanması, Tarım Kredi Koope
ratiflerinde dUne kodar surdUrUlmU� bulunan vesayet 
sistemi bu arada sayılabilir. Bu örneklerin geçerli du
zen içinde bile ba�arılı sayılmayan sonuçlar vermesi; 
devletin birtakım olanakları hazırlaması dı�ında olay
dan çekilmesini, eylemin kendi ba�ına bırakılması yo
lunda göru�ler ortaya atılmasını ve bu görU�lerin CHP 
tarafından benimsenmesi sonucunu doğurmu�tur, Bu ge
,I i �mede 1960'lardan sonra bajlayan ve yurdumuzda ta-, 
bandan gelen kooperatifçi eyleme örnek gösterilen Koy 
Kalkınma Kooperatiflerinin buyUk etkisi gözlenmekte
dir. Bu eylem içinde yeti�mi� politikacıların 14 Ekim 
1973 seçimleri öncesinde kırsal alanda sağladıkları et
kinlik sonucu CHP içinde ağırlık kazanmaları, eyle -'  
min sloganlarını CHP'ye mal etmiJtir. Ancak bugUn Köy 
Kalkınma Kooperatifleri örgutlenme sorunundon bCila
yarak eylemle ilgili tUm sorunlarda ba)arısız bir çizgi
ye gelmiılerdir. Tabandan geldiği öne sUrulen K�y Kal
kınma Kooperatiflerinde ortaklar yönetimden uzak tu· 
tulmu�lar i sermaye biri kimi gerçekıe�ememi�, özel! ik
le tarımsal sanayi dalında ba�latılan yatırımlar tamam
lanamamıı ve gerçek bir israf bilônçosu ortaya Çıkmıı -
tır. 

GUnUmUzde kooperatif eylemi n en gUncel soru
nu,örgUt biçimi ve örgUtlenmenin geni� kapsamlı olma
sı konusunda ortoya Çı kmaktadır . Geniı kapsamlı örgUt-

• •  •• 

cozum � 
• 

lenme ise a§ırlığı olan sorunlc.-Ia karıı kar'Jıyodır ve 
devlete dUıen ödevler bu noktadan boıloyacaktır. Dev
let mUdahalesinin sınırları da uygulama sonucu ortaya 
çıkacak olan gereksinmelerle çizilecektir. Ülkemizde 
tarımsal yapıda bUyuk toprak sahipliği kader kUçuk ve 
cUce iıletmelerden doğan sorunler do ağ ır lı k tCiır. Top
rak Reformu uygulamaları, kesinlikle kUçUk ve cUce 
iiletmelerin de sorunlarını çözmeye yönelik olmalıdır. 
Bu Ciomodan sonra kooperatif örgütler içinde en uygun 
iıletme bUyukluğu sorunlerı çözUmlenecek ve belli o
randa iktisadilik sağlanacaktır. Demokratik kOjuller 
içinde tUm özendirme giriıimlerini devlet gerçekleı
tirmek zorundodır. Ama ii özendirme giri�imleriyle
bitmemekte , olayın geli�me sUreci içinde de devletin 
varlığını sUrdUrmesi birinci koıu' olarak kar�ımızda 
durmaktadır . 

Toprak reformu ve kredi dUzeninde yapılacak 
halk yararına dUzenlemeler, bugUn kooperatif örgUt
lenmenin gereği gibi olmasını önleyen bUyuk tOp'ak 
sahiplerini, aracı ve tefecileri etkisiz kılacaktır. Bu
nun sonucu eylemin motor gUcU gerçek Ureticiler ola
caktır. Alt yapı ve Uretim iliJkilerini yeniden dUzen
liyen devlet bu �omodan sonra teknik bilgi, tarımsal 
girdi, tarımsal makina, araç ve gereçlerin sağlanması 
ve pazarlarno konularının <;özUmünde devreye girecek
tir. &..J geli�me çizgisi i devleti n  görevlerinin sUreklili
ğine tutarlı bir örnektir. 

Devlet mUdahalesi konusundaki sözlerimizi 
özetlersek: 

o) Ulkemiz kOjullarına uygun kooperatif örgut
lenmenin gerekli temel dUzenlemelerini dev
let gerçekle�tirecektir. 

b) Devlet, iıleyiıi soğloyıcı tUm olanakları 
- kredi i girdi, makina, araç ve gereç, 
teknik bilgi yardımı, pazarloma olanakları 
gibi -hazırlayacaktır. 

c) Olayın sosyalist içerik kazanma sUrecini kı 
saltıcı etkinliklerde bulunma görevlerinin 
bir �IUmUnU devlet yüklenecektir. 

Kooperatifler bankası 
BugUn Kooperatifler Bankası konusunda yağun 

bir tartlima sUrdlJrUlrneJ..tedir. Aslında bu konunun te
melinde bir turlu çözUmlenemiyen kaynak sağlama ve 
kredi lerne sorunları yatmaktadır. Kooperatifçi i i kte kay
nak sağlama ve kredileme konusuna kesinlikle Uç ana 
noktadan çıkarak yakla�abiliriz. Bunlar sırası ile; kre
dinin yöneleceği birimlerin nitelikleri, kaynaklar ve 
krediyi dağıtocak örgUt sorunudur. Kooperatifler Ban
kası konusuna öncelik verilmesi, ilk iki sorunun önce
liklerinin anla�ılmadığı kanısını uyandırmaktodır. 

BugUn tarımsal kooperatiflerimiz kendilerine 
yönelen kredi ve diğer akçalı olanakları en uygun bi
çimde kullanma yeteneklerini yitirmiılerdir. Eldeki ve
riler kredi olanakları ne kodtY çoğalırsa çağalsın,bu 
kurulu�lar tarafından yapılacak giriJimlerin Uretimin ve 
verimliliğin artırılmasında bcqorı kazanamayacağını ve 
en önemlisi ortakların borçluluk durumlarının artarak 
sUreceğini göstermektedir. Tarım kredisinin yöneleceği 
birimlerin nitelikleri bu açıdan ağırlık kazanmaktodır. 
Kredi ve diğer olanaklorımızı , onları en iyi biçimde 
kullanacak organizasyonlara yöneltmenin bir yolunu 
bulmak zorundayız. 

Kaynaklar \ıle kredi olanaklarının sektörler ara
sındaki bugunkU ters dağılımını dUzeltmek ikinci adım 

kazanmasına neden olan görOJI eri görOJI eri görOJI n de, SözU edilen 
oluvnasında pek fazla değiJik etkisi bulunma
Ayrıntıların belli olma""asına karJın gtsrUnUJ

geçerli dUzenle daha hızlı bUtunleıecek 
kooperatifçilik anlayl Jının savunucusu durumundadır. 

devlet mUdahalesi ve örgutlenme konularını 
örnek olarak gösterebiliriz. 

indiği gibi, bir orada yaJama gereği kiJilerin 
değerlerinden kamu yararına vazgeçmeleri, 

öncesi aJamaları sırasında baJlayan ve 
bir olaydır. ilkel 

aJamaları 
ilkel 

aJamaları 
komUn döneminden 

insanlığın bUtun evrel-erinde, kamu yararına 
oranlarda esirgemezlik örnekleri bvlunulabilir. 

nedeni ile iJin baJından beri bu iJler 
yUrUmUıtUr. Kooperatif kuruluı, bu hal

yerinde oldukça geliJmiJ bir örgUtlenme bi
karJımızda durmaktadır. 

Kooperatif Öf'"gut biçiminin ortaya çıkması, hiç, 
olmanıitır. Geliime çizgilerini bugUn 
olarak bilebildiğimiz batı toplumların

evrelerde etkin bir roloynayan bireycilik, fe
yıkılması ve kapitalist Olamanın bailangı

ulaiırken, özde kendi sonunu hazırlaya
emek-sermaye çeliJkisini de belirginleitirmiitir. 

olarak, batı toplumlarında görUlen geliı
belirli çizgilerle birbirinden ayırma olanağı 

içelik ve karmaJı k  bir görUnUm sUregelmiJtir. 
yuzyılda çoğımıza damgasını vuran bir uğraiın 
temelleri ortaya konulurken, bu dU$Unce kay
esinle�en yığınla yan UrU n de kendisine uygula
bulobilmiJtir. Kooperatifçilik bu yan UrUnle

anlarından biri olarak değerlendirilebilir. 
sBylemek gerekirseı kooperatif örgUt biçimi i 

sisteme karil gösterilen tepkilerin eylemli ör
biridir , 

noktası yukarda belirtilen kooperatifçili
sistemin bugUn egemen olduğu ulkeler

sUrecini incelediğimiz zaman, nasıl kar�ı 
bUtUnle�mi� olduğunu ve özUnden kap

kaloylıkla görebiliriz. Bu aluıum hiçbir zoman 
çıkarmomomız gereken bir özelliği ortaya koy

Kooperatifçilik eylemini bir dUnya görU�U 
koyma olanağı bulunmamaktadır. Bu ey
de bulunduğu ortamın siyasal i sosyal ve 

ları çerçevesinde biçim almakta ve bir 
öteye geçernemektedir. 

Evrensel dUzeyde kooperatifçiliğin ulaıtığı bo
uygulamalar çerçevesinde yapılan tartı�mala

gerçeklerin önemli bir bölUmUnUn 
ulkemizde hiçbir biçimde gözönUnde tutulmadığı

gerekir. Örneğin kooperatiflerin Uretim 
toplumsalla�ması sUrecinde alacakları yer , 

etkileri tartııma konusu bile yapılmo
Kooperatif eylemin özUnde çak dikkatli dav
gereken noktalar vardır ve mUlkiyetin kamu 

çok kullonılması uğraılarında bu nokta
engelleri bugUnden gözönUnde tutmak zo

yararına çallJmasl amaçlanan bir eylem ı 
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Devlet müdahalesi 

Cumhuriyet döneminde; toplumsal yapıdan do
ğan gerekler, devleti her geçen gUn özellikle tarımsal 
kooperatiflerle ilgilenmeye zorlomı�tır. Ancak devlete 
hôkim olan 9örUıUn doğurduğu yaklaıım biçin:ıleri doğal 
olarak yanlı� sonuçlar vermi�tir. BugUn devlet mUdaha
lesi tartı�ıl ırken sözU edilen temelolgu gözden kaçırı 1-
makta ve yanııı çözUmlemeler öne sUrulmektedir. Kır
sal alanda köylU sınıfının örgUtlenmesorunlarından ba�
loyarak tUm sorunların çözUmUnde devlet olayın içinde 
bulunacaktır. Ancak burada devlet kavramı ile anlatıl
mak istenen �eyin geçmi� uygulamalarda görUlen örne
ğin dııında alacoğı dogaldır. 

BugUn kar�ı çıkılan devlet mUdahalesi kavramı 
çok dar çerçeve içinde ele alınmaktadır. Örneğin bir 
Tarım Satı� Kooperatifleri Birliği'nin ba�ıno genel mU
dUrUn devlet tarafından otanması, Tarım Kredi Koope
ratiflerinde dUne kodar surdUrUlmU� bulunan vesayet 
sistemi bu arada sayılabilir. Bu örneklerin geçerli du
zen içinde bile ba�arılı sayılmayan sonuçlar vermesi; 
devletin birtakım olanakları hazırlaması dı�ında olay
dan çekilmesini, eylemin kendi ba�ına bırakılması yo
lunda göru�ler ortaya atılmasını ve bu görU�lerin CHP 
tarafından benimsenmesi sonucunu doğurmu�tur, Bu ge
,I i �mede 1960'lardan sonra bajlayan ve yurdumuzda ta-, 
bandan gelen kooperatifçi eyleme örnek gösterilen Koy 
Kalkınma Kooperatiflerinin buyUk etkisi gözlenmekte
dir. Bu eylem içinde yeti�mi� politikacıların 14 Ekim 
1973 seçimleri öncesinde kırsal alanda sağladıkları et
kinlik sonucu CHP içinde ağırlık kazanmaları, eyle -'  
min sloganlarını CHP'ye mal etmiJtir. Ancak bugUn Köy 
Kalkınma Kooperatifleri örgutlenme sorunundon bCila
yarak eylemle ilgili tUm sorunlarda ba)arısız bir çizgi
ye gelmiılerdir. Tabandan geldiği öne sUrulen K�y Kal
kınma Kooperatiflerinde ortaklar yönetimden uzak tu· 
tulmu�lar i sermaye biri kimi gerçekıe�ememi�, özel! ik
le tarımsal sanayi dalında ba�latılan yatırımlar tamam
lanamamıı ve gerçek bir israf bilônçosu ortaya Çıkmıı -

cUce iıletmelerden doğan 
rak Reformu uygulamaları, 
iiletmelerin de sorunlarını çözmeye 
Bu Ciomodan sonra kooperatif 
iıletme bUyukluğu sorunlerı çözUmlenecek 
randa iktisadilik sağlanacaktır. 
içinde tUm özendirme 
tirmek zorundodır. Ama 
bitmemekte , olayın geli�me 
varlığını sUrdUrmesi 
durmaktadır . 

Toprak reformu 
halk yararına dUzenlemeler, 
lenmenin gereği gibi 
sahiplerini, aracı ve 
nun sonucu eylemin motor 
caktır. Alt yapı ve 
liyen devlet bu �omodan 
girdi, tarımsal makina, 
ve pazarlarno konularının 
tir. &..J geli�me çizgisi 
ğine tutarlı bir örnektir. 

Devlet mUdahalesi 
özetlersek: 

o) Ulkemiz kOjullarına 
lenmenin gerekli temel 
let gerçekle�tirecektir. 

b) Devlet, iıleyiıi 
- kredi i girdi, 
teknik bilgi 
gibi -hazırlay

c) Olayın sosyalist 
saltıcı etkinliklerde 
bir �IUmUnU 

Kooperatifler 
BugUn Kooperatifler 

bir tartlima sUrdlJrUlrn
melinde bir turlu çözUmlenemiyen kaynak 
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nak sağlama ve kredileme 
noktadan çıkarak yakla�abiliriz. 
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riler kredi olanakları 
kurulu�lar tarafından yapılacak 
verimliliğin artırılmas
en önemlisi ortakların 
sUreceğini göstermektedir. 
birimlerin nitelikleri 
Kredi ve diğer olanaklorı



ama nasıl ?  

ULKEMl zDE KOOPERATIFÇILI K KONUSUNDA SON YıLLARDA GÖRULEN 
GELIŞMELERIN CHP içiN SOSYAL DEMOKRAT BiR TABANıN OLUŞMASı 
iLE NOKTALANACA(:;INA iNANMAMAK GEREKiR. SiYASAL HAREKETLi
l iK, KÖYLUL�RiMiziN. I?EVRiMCi BiR Ç !ZGiDE BiRLEŞ�ELERi VE iLER i 
ATı lıMLAR ıÇiN KENDI IŞLEVLERININ USTLENMELERI ILE SONUÇLANA
CAKTıR. 

olmal ı d ı r .  Bu gerçekleıtiri l emez ise, tarım kredisinde 
yetersizli  k sürecek ve örgUt! enmeden isteni len sonuçlar 
ol ı ncrnayocoktır . Tarımsal kesim ulusal gelire katkısı 
oranında kaynaklardan poy olmalıdır . Kaynakların kul 
lanı m ı n ın  üretken olmayan s ı n ı f  v e  tabakalara koymosı 
kesi n l i kle  önlenmelidir . 

Soy ı l an iı1er gerçeklejtiri lme yoluna sokulduk
tan sonra krediyi dağı tacak örgütün biçimi ve nite l i k 
leri ö n  plôno ç ı kabi l i r .  O değiiim içinde, bugün temel 
görevlerinden uzakloirnıı bulunan Ziraat Bankası ının 
yeniden düzenlenmesi ve gerçek üreti ci ler yararına ço
I ı ımas ı n ı n  Sağlanması iı inin ele a l ı nması , Kooperatirıer 
Bankası konusundan daha çokgerekli olabil ecektir . UI
kemiz gerçeğinde, SözU edilen örgUtU kenara iterek ye
ni bir örgüt aramanın pek akı l l ı  bir yol olmodığı orta
dad ı r .  Tarım kredisinin % lOO'üne yakı n bir bölümünü 
dağıtan ve bu i�i yaparken büyük toprak sahipler in in  
ve gel i �m i �  tarım i�letmelerinin kredi gereksinmelerini 
ön pl anda tutan , bunun yanında özel l ik le  büyük burju
vazinin  ti cari kredi konusundaki gereksinmelerini de 
karıı lomayı ihmal etmeyen bu örgüt , tarımla i l g i l i  her 
uğrai1a gündemin önem l i  maddeleri arası nda yer olma
l ıd ır . 1950'lerde Demokrat Porti 'nin kendi açısından 
akı l l ı ca değerlendirdiği ve kul l andığı Ziraat Bankası 
konusunda bizler de duyarlı olmak zorundayız . ..  

Üret i m  planlaması 

Kooperatifçi l i k l e  i lgi l i  sorunlar tart ı� ı l ı rken, 
yeni yeni sözü edi l en bir kavram unutulmamal ıd ır .  Üre
tim planlaması kavramı son y ı l larda oldukça i lgi  çekti 
ve Urfa i l inde uygulomosına ba�lanan Toprak ve Torım 
Reformu gereği kurulacak Toprak ve Torım Reformu Ko
operatiflerinin i�leyi�inde ono unsur olarak kabul edi l 
di . Her ne kadar Cephe HükUmet inin  bu konuda nası l  
bir tavır takı nacağı bel l i  ise de , uygulamanın eıiğinde, 
bu konudo birkaç söz söylemek gerekmektedi r .  Diğer 
taraftan kooperati fçi l  i k konusunda söz söyleyenlerin 
üretim planlamasın ın  kooperatifçi anlayl�la boğdoşmodl 
ğını öne sürmeler i , tartı�mayı zorunlu kı lmaktodır .  Yu 
k�da sözünü ettiğimiz devlet müdahalesi kavramıyla 
konunun i lgisini bu orada gözden kaçırmamak gerekir.  

" Devlet, üretim planlamasının  s ın ır larını  ç ize
cektir . Kooperatif  bir imden ba�layarck üst kuru lu�ları 
devlete bağl ayan yapıda yer olacak olon esnekl i k  ve 
tabandan gelen i�birl iği anlayı�ına, devletçe yapı la
cak en ağır l ı kl ı karıımo, tarımsal üretimin genel kal 
kınma planın,da yer olacak i l ke v e  niceli klere göre 
gerçekleıtiri Imesi konusunda olacakt ı r .  Çünkü bu konu , 
kooperatiflerin gücünü aıan teknik sorunları beraberi n 
de getirmektedir .  Kooperati flerin , kendi leri ne ver i len 
hedeflere uygun üretimde bulunmaları n ın  sağl ayacağı 
yararı burada bel irtmek gereği yoktur. Zaten devlet , 
makro düzeyde üreıime engel olon bUtün güçlüklerle 
baıo ç ı kmaya çal ı ıacoktı r .  Örneğin sul ama projeler i , 
elektrifi kasyon, erozyonla sava) gibi  . • •  Giderek ya
ratı lacak ortamda, veri lecek üretim hedeflerini gerçek
le�tirmeye çal ı �mak antidemokratik n i tel iği  olmayan, 
kooperati fç i l i k l e  ters dÜimeyen bir davranı ı olarak de
ğerlendiri Imel idir . " 

Üretim planlamas ı n ı n yukarda sayılanlar yan ı n 
d a ,  kooperatif  örgütün hal k  yararına çalııan b i r  örgül 
gel iımesini sağl ama açıs ından do önem l i  katkıları ola
cakt ı r .  iktisadi l i k ve sosyalist içerik b i r l i kte geli)ecek
ı i r .  Bu gel iıme çizgisi i ç j nd�,  tekel le)me eğ i l im i nde 
olon ve ortakları dıı ı nda kolon emekçi s ı n ı f ları sömü
ren kooperatif adl ı  garip yaratıklar doğal olarak görü
lemeyecekt i r .  Örneğin bir TAR i ş  bu konuda bugUnden 

AYRıNTıLARıN BELL i OLMAMASı NA KARŞ ıN GÖRUNUŞTE CHP BUGUN 
GEÇERLi DUZENLE DAHA Hızlı BUTUNLEŞECEK BiR KOOPERATiFÇiLiK 
ANLAYıŞ ıN ıN SAVUNUCUSU DURUMUNDADıR. 

sinyol vermeye ba} l amııt ır .  Bir Çukobir l i k ,  Bir Fisk�
bir l i k  daha ayrı m i ı  bir durumda deği ldir . 

Kooperatiflerin sosyal işlevleri 

Tarımsal kooperatiflerin yuklenmeleri gereken 
sosyal iı levlerin, ülkemiz kOiu l larında en önem l i  doğu� 
nedenlerini aracı tüccar, tefeci-köy l ü  i l iıki lerinde 
aramak gerekir .  Kırsal olanların sosyal gUven l i k  sorun
larına bugüne kadar tutarl ı  bir çöz Um getiri lmemi) oL

maSı , sözü edi len i l i �ki lerin yayg ı n l ı ğ ı nda etkin olmu�-; 
tur . Bu yayg ı n l ı k ,  tarımsal kooperatiflerin baıarısı z l ı k
larında ağırl ı kl ı  rol aynamııt ı r .  

Ağa, aracı ve tefeci üçlUsü; kooperatif  eylem 
açısı ndan hep i ktisadi yönleri ağır basan kurumlar ola
rak değerlendir i lmiı ,  bunların sosyal açıdan toplum ya
pısı i ç i nde yüklendikleri iılevler gözden ırak tutulmui
tur . Bu eksik değerlendirmenin en somut sonuç ları ; ko
operati f  eylemin genii köylü kit leleri nce benimsenme
mesi , ortakl ı k  bi l i ncinin bütUn çabalara kar)ın doğma
ması ve giderek tefeci i iğin,  araedığı  n ve kd i k deği�t i

ren toprak oğal ığ ın ın  toplum yapısı i ç i nde güçlenmele"" 
ri biçiminde görülmekted i r .  

Tarımsal kooperatiflerle i l g i l i  yeni değerlen
dirmelerin yapılması gereksinmesinin  ortaya ç ı ktığı bu 
günlerde, kırsal alanlarda yaiayan insanları m ı z ı n  so
runları nı iyi bi Imek özell i kle  örgütlenme konusunda iı i
mize yarayacakt ı r .  Değerlendirmeyi tutarl ı  biçimde ya
pabi l irsek, toplum yapısı içinde zararl ı  olarak nitelen
dirdiğimiz sosyo-ekonomik kurumların ortadan kaldırı l 
ması v e  kooperatif  eylemin geni� hal k  y ı ğ ı nlarınca be
nimsenmesi , uygulamada bir sorun olmaktan ç ı kacak, 
kalkınma sorunlar ın ın  çözümünde gere kl i  olon sosyal 
yapı deği�i k l i klerine katkıda bulunulacak t ı r .  

Kı rsal olanlarımız özel l i k le sosyal güven l i k  
açıs ı ndan tom anlamı i l e  ihmal edi lmi}tir .  Köylümüz 
sosyal güveni iği ,  toprak oğasını  n himayesinde yaıarnak
to, aracı tüccarı n ,  tefecinin vereceği ve karıdığ ın ı  
kat kat çı kardığı üç kuru�ta aromı�tı r .  Bu kurumlar,  
köy lünün mülki  idare i le  ve teiki lôtlanmıı kredi kurum
larıyla olon i l i�ki ler i nde ono bir anlamda yol gösteric i  , 
arka ç ı k ı c ı  olmuılar bütün bunların kar) d ı ğ ı nda kendi 
sömürü düzenlerini tek tük istisnalar d ıı ında gUrültUsüz 
sürdürebi IfTli� lerdi r .  Daha da i leri giderek bu olu�umun, 
uzun y ı l lar boyu köylülerimizde olumsuz bir bi l incin 
doğmas ında etkin olduğunu söyleyebi i iriz , 

Kırsal olana sosyal güvenl i k  doğal olarak bir 
örgüt aracı l ı ğ ı  ile götUrUlecektir. Ü l ke ve genel olarak 
kırsal olan ı n  ko�u l ları baılangıçta, i)ç i l er iç in  geçerli 
Sosyal Sigortalar benzeri kurum ların örgütlenmesini en
gel lemektedi r .  O zaman yapıl acak tek iı, bu alanda 
iktisadi açıdan etki l i  ve sosyal iılevleri olon bir örgüt
lenme biçimine el atmak olacakt ı r .  Kooperatif örgUt 

biçimi ,  bu açıdan en elveriıli nitel ik lere sahip bulun
maktad ı r .  Ancak memleketimizde sürdürülen uygulama
l ar ı n  yarattığı  etki l eri büyükbirer engel olarak görmek
te yorar vard ı r .  KöylUmUzUn kafasında yer eden olum
suz görUntünUn nas ı l  s i l ineceğini dU)Unmek zorunday ı z .  
Bize göre ö n  yarg ı l arı  si lme görevi bütünü i le koopera
tif örgüte dUımektedi r .  Örgütün i� lerl iği  i l e  baılayacak 
olon eğitim süreci ,  daha kolay sonuç a l ı nmasın ı  sağ/a
yabi lecektir . 

Eğitim kavram olarak, toplum üzerinde etkin l i 
ği olon bir kurumdur . Ancak bi l i ndigi gibi eğitim kuru
mu , toplumun iç inde bu lunduğu a l t  yapı ve Uretim i l i ı 
ki lerince bel i r lenmekted i r .  Toplumumuzda yerleıik de
ğer yarg ı ları , bizl ere eğitimi her ıeyin temeli gibi gös
'erme eği l imindedir . Bu değer lendirme; b i l i nen bir dü-

ıUnce biçiminin doğol sonucu olarak, Cumhuriyet dö
nemi boyunca iı lenmiı ve öze l l i kle  okvmuıların �art-' 
Ianmosına çalıı ı lmııtır . Böylelikle sürekl i  clarak eği 
t im,  yapılan iıten soyutlanmli v e  uygulanan eğitim 
programları i le yapılan i ı  arasında organik bağlar ku
ru lamamııt ır  . 

Toplumumuzda eğitim konusunda geçerli düıUn
celer, eğitimin bel l i  s ı nıfların çı karlarına hizmet edici 
biçimde sürdUrülmesi n i  sağlamaktad ı r .  Bu nedenle de 
eği tim çabaları nın yaygı nlaıtırı lması olanağı bu luna
mamaktadı r . 

Kooperatifç i l i k  açısı ndan bUtUn sorunumuz ko
operatif ortaklar ın ın  ve geniı hal k yığınlarının konu i l e  
i l g i l i  eğitimlerinin sağlanmasıdır. Bu iıi  yaparken, ono 
görevi ki�iye geçimini sağlamak olon " Ha l k  Eğit imi n  
konusunda ortaya konulmu� bulunan bi l imsel veri lerden 
yararlanma olanağı nı do bulabi leceğiz . Soruna bu açı 
dan �okmak biz i ,  i ı  baiında eğitim yöntemlerinden ya
rarlanmaya götermektedir . Bu konuda bize özgü uygu
lamalarım ı z  vardır ve elde ettiğimiz birikimi koopera
tifç i l i k  eğitimi konusunda do kul lanabi l i riz . 

Eği t im sorunla-ına belirti len açıdan bakmak, 
doğal olarak kooperatif örgüt sorununa ağır l ı  k verd i r i r .  
Kooperatif örgütün kooperatifçi l i k  eğitiminin ayrılmaz 
bir parçası olduğu gerçeği bugüne kadar ul kemizde ge
reğince anla�ı lamodığı i ç i n ,  konuyla i lg i l i  yan l ı �  uygu
lamaların ısrarla sürdürülmesine çal ıı ı lmaktad ı r .  Yurdu
muzda kooperatifçi l i k  konusunda yapılan i l k  gir iıimler 
oldukça gerçekçi ve kooperatif örgülün eğiıim konusun
daki i) levini gerçekle�tirebi lecek nite l i kte idi . Sonra
dan balı etkisi nde kolon uygulamolarla bu çizgiden 
uzakla�ı lmııt ır  . 

Eğitim konusunda yukarda anlat ı lanlar, koope
ratif örgütleri ulke kal k ı nmasına katkıda bulunacak bi 
çimde yeniden örgütlememiz gereğ i ni , eğitim sorunla
r ın ın  çözümü açıs ından da zorunlu kı lmaktad ı r .  

Sonuç 

Bugün U l kemizde kooperatifçi l i k  konusunda yo
ğun tartı�malar yapılmakta ve etkin bir siyasal eylem, 
konu i le i l g i l i  öneri lerini sürekli  olar:ık halka duyur
maktad ı r .  Bu öner i lerin gerçekle�mesini n ne gibi sonuç
lar getireceği konusunda ise bugünkü düzenin sürme
sinden yana olanların dı) ında eleı'i r i l er görülmemekte
dir .  CHP'nin devlet müdahales i ,  örgütlenme, Kooperatif
ler Bankası gibi konul arda öne sürmü� olduğu görüıleri 
tartıımak ve daha tutarlı olanlarını önermek , sosyal ist
ler için kaç ı n ı l maz bir görevd i r .  Bu görevin gerçeklei
tirUmes i ,  kı rsal alanda sürdürülen"siyasal uğraiın tutar- i 
I ı l ığ ı nı soğ l ı yocağı gibi , köyl ülerimizin bi l inc; lenme hı , 
z ı na katkıda do bulunacaktır.  Köylülük , kendi so
runlarını çözemeyen çok örnek görmUıtur. Kendi sorun
larıyla i lg i l i  doğru yaklaıımla-a kes i n l i kle duyarlı dav
ranmaktad ı r .  Ülkemi zde kooperatifç i l i k  konusunda son 
y ı l l arda görülen gel i )melerin CHP iç in  sosyal demokrat 
bir tabanı n  oluımasıy la  naktalanacağına i nonmamak ge
reki r .  Siyasal hareket l i l i k ,  köylü lerimizin devrimci bir 
çizgide birleımeleri ve i l eri atı lımlar için kendi i � lev
leri ni Ustlenmeleriyle sonuçlanmaktadır.Gerçekte. bugün 
burjuvalar, sözü edi len gel iımeye engel olma uğraiı 
içindedir ler.  

Yukarda kooperatifçi l i kten söz ed i l i rken, soru
na sUrekl i  tarımsal kooperatifler açısından bakı lmtıtı r .  
Kent kesiminin kooperatifçi i i  k sorunları d o  kırsal alan
dakiler kadar önem l idir . Öze l l i k l e  tUketim kooperatif
ç i l iği konusunda i�çi s ın ıf ın ın  yapacağı giri)imlerin ta
ı /d ığ ı  ağı r l ı k  hiçbir zaman unutulmamal ıdır  . Ancak, bu
gUn siyasal al anda tortı)ı l an kooperatifçi l i k  konusu da
ha çok tarımsal kooperoti flerle i lgi l idir ve köy l ül ü
ğün bugünkü durumu bizlerin de bu konuya özel l i k l e  
eğilmemizi gerektirmekted i r .  

Geçer l i  üretim i l i ı k i l eri Uzerinde yüksel en top
lumsal kurumlar ın  tUmünUn oluıturduğu yapı iç inde yer 
olon kooperatif lerin biçimi , i ı l evler i , i ı leyi� leri ve en 
önem l isi  bu i� ley iıten yararlanan s ın ıf  ve tabakal arın 
nite l ik leri bir bir ortaya konulmal ıdır . Tarihsel gel i�im 
ve bugün var ı l an nokta, a l ı nacak ders ler ve ne yapmalı 
sorusunun kar� ı l ı k ları ancak böyle doğru biçimde ortaya 
ç ı kacaktı r ,  Bu yol la da, bugUn halka sunulmakta olon 
yan ı l i  görüılerin yon ı ı ı  çözümlemeleri getirdiği gerçe
ğinin daha kolay anlaı ı l ması soğlanabi lecekti r .  

örgüt i l g i l i  
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rti 'nin kendi açısından 
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ması ve giderek tefeci i iğin,  araedığı  n ve kd i k deği�t i
ren toprak oğal ığ ın ın  toplum yapısı i ç i nde güçlenmele"" 
ri biçiminde görülmekted i r .  

Tarımsal kooperatiflerle i l g i l i  yeni değerlen
dirmelerin yapılması gereksinmesinin  ortaya ç ı ktığı bu 
günlerde, kırsal alanlarda yaiayan insanları m ı z ı n  so
runları nı iyi bi Imek özell i kle  örgütlenme konusunda iı i
mize yarayacakt ı r .  Değerlendirmeyi tutarl ı  biçimde ya
pabi l irsek, toplum yapısı içinde zararl ı  olarak nitelen
dirdiğimiz sosyo-ekonomik kurumların ortadan kaldırı l 
ması v e  kooperatif  eylemin geni� hal k  y ı ğ ı nlarınca be
nimsenmesi , uygulamada bir sorun olmaktan ç ı kacak, 
kalkınma sorunlar ın ın  çözümünde gere kl i  olon sosyal 
yapı deği�i k l i klerine katkıda bulunulacak t ı r .  

Kı rsal olanlarımız özel l i k le sosyal güven l i k  
açıs ı ndan tom anlamı i l e  ihmal edi lmi}tir .  Köylümüz 
sosyal güveni iği ,  toprak oğasını  n himayesinde yaıarnak
to, aracı tüccarı n ,  tefecinin vereceği ve karıdığ ın ı  
kat kat çı kardığı üç kuru�ta aromı�tı r .  Bu kurumlar,  
köy lünün mülki  idare i le  ve teiki lôtlanmıı kredi kurum
larıyla olon i l i�ki ler i nde ono bir anlamda yol gösteric i  , 
arka ç ı k ı c ı  olmuılar bütün bunların kar) d ı ğ ı nda kendi 
sömürü düzenlerini tek tük istisnalar d ıı ında gUrültUsüz 
sürdürebi IfTli� lerdi r .  Daha da i leri giderek bu olu�umun, 
uzun y ı l lar boyu köylülerimizde olumsuz bir bi l incin 
doğmas ında etkin olduğunu söyleyebi i iriz , 

Kırsal olana sosyal güvenl i k  doğal olarak bir 
örgüt aracı l ı ğ ı  ile götUrUlecektir. Ü l ke ve genel olarak 
kırsal olan ı n  ko�u l ları baılangıçta, i)ç i l er iç in  geçerli 
Sosyal Sigortalar benzeri kurum ların örgütlenmesini en
gel lemektedi r .  O zaman yapıl acak tek iı, bu alanda 
iktisadi açıdan etki l i  ve sosyal iılevleri olon bir örgüt
lenme biçimine el atmak olacakt ı r .  Kooperatif örgUt 

biçimi ,  bu açıdan en elveriıli nitel ik lere sahip bulun
maktad ı r .  Ancak memleketimizde sürdürülen uygulama
l ar ı n  yarattığı  etki l eri büyükbirer engel olarak görmek
te yorar vard ı r .  KöylUmUzUn kafasında yer eden olum
suz görUntünUn nas ı l  s i l ineceğini dU)Unmek zorunday ı z .  
Bize göre ö n  yarg ı l arı  si lme görevi bütünü i le koopera
tif örgüte dUımektedi r .  Örgütün i� lerl iği  i l e  baılayacak 
olon eğitim süreci ,  daha kolay sonuç a l ı nmasın ı  sağ/a
yabi lecektir . 

Eğitim kavram olarak, toplum üzerinde etkin l i 
ği olon bir kurumdur . Ancak bi l i ndigi gibi eğitim kuru
mu , toplumun iç inde bu lunduğu a l t  yapı ve Uretim i l i ı 
ki lerince bel i r lenmekted i r .  Toplumumuzda yerleıik de
ğer yarg ı ları , bizl ere eğitimi her ıeyin temeli gibi gös
'erme eği l imindedir . Bu değer lendirme; b i l i nen bir dü-

ç i l i k  eğitimi 
Eği t im sorunla-ına belirti len 

doğal olarak kooperatif örgüt sorununa 
Kooperatif örgütün kooperatifçi l i k  eğitiminin 
bir parçası olduğu gerçeği bugüne kadar 
reğince anla�ı lamodığı i ç i n ,  konuyla i l
lamaların ısrarla sürdürülmesine çal ıı ı
muzda kooperatifçi l i k  konusunda yapılan 
oldukça gerçekçi ve kooperatif örgülün 
daki i) levini gerçekle�tirebi lecek nite l i k
dan balı etkisi nde kolon uygulamolarla 
uzakla�ı lmııt ır  . 

Eğitim konusunda yukarda anlat ı
ratif örgütleri ulke kal k ı nmasına katkıda 
çimde yeniden örgütlememiz gereğ i ni , 
r ın ın  çözümü açıs ından da zorunlu kı lmakta

Sonuç 

Bugün U l kemizde kooperatifçi l i k  
ğun tartı�malar yapılmakta ve etkin bir 
konu i le i l g i l i  öneri lerini sürekli  olar:ık halka 
maktad ı r .  Bu öner i lerin gerçekle�mesin
lar getireceği konusunda ise bugünkü 
sinden yana olanların dı) ında eleı'i r i l e
dir .  CHP'nin devlet müdahales i ,  örgütlenme,
ler Bankası gibi konul arda öne sürmü� 
tartıımak ve daha tutarlı olanlarını öner
ler için kaç ı n ı l maz bir görevd i r .  Bu görevin 
tirUmes i ,  kı rsal alanda sürdürülen"siyasal 
I ı l ığ ı nı soğ l ı yocağı gibi , köyl ülerimizin 
z ı na katkıda do bulunacaktır.  Köylülük 
runlarını çözemeyen çok örnek görmUıtur. 
larıyla i lg i l i  doğru yaklaıımla-a kes i n l i
ranmaktad ı r .  Ülkemi zde kooperatifç i l i k  
y ı l l arda görülen gel i )melerin CHP iç in  
bir tabanı n  oluımasıy la  naktalanacağına 
reki r .  Siyasal hareket l i l i k ,  köylü lerimizin 
çizgide birleımeleri ve i l eri atı lımlar 
leri ni Ustlenmeleriyle sonuçlanmaktadır
burjuvalar, sözü edi len gel iımeye engel
içindedir ler.  

Yukarda kooperatifçi l i kten söz 
na sUrekl i  tarımsal kooperatifler açısın
Kent kesiminin kooperatifçi i i  k i i  k i i  sorunları 
dakiler kadar önem l idir . Öze l l i k l e  tUketim 
ç i l iği konusunda i�çi s ın ıf ın ın  yapacağı 
ı /d ığ ı  ağı r l ı k  hiçbir zaman unutulmamal ıdır  
gUn siyasal al anda tortı)ı l an kooperatifçi 
ha çok tarımsal kooperoti flerle i lgi l idir 
ğün bugünkü durumu bizlerin de bu 
eğilmemizi gerektirmekted i r .  

Geçer l i  üretim i l i ı k i l eri Uzerinde
lumsal kurumlar ın  tUmünUn oluıturduğu 
olon kooperatif lerin biçimi , i ı l evler i , 
önem l isi  bu i� ley iıten yararlanan s ın ıf  
nite l ik leri bir bir ortaya konulmal ıdır . 
ve bugün var ı l an nokta, a l ı nacak ders



Geçtiğimiz hafta TUrkiye Ile Sov
yetler mrtiği arasında bir kredi an
laşması imzalandı. Cephedler buna 
ilişkin haberleri, özenle kamuoyunun 
dikkatinden kaçırınaya çalıştılar. Ko
nuyla ilgili açıklom. Dışi şleri Bakan
lığınca akşamın geç saatlerindeyapıl
dı. Amaç. habe,rin gazete ve haber 
bUltenlerİnde geniş yer almasım en
gellemektl. Cephecıler. olanakları 
elverdiği ölçüde haberin yayılmasını 
önlemek istedi ler. Ancak. anlaşma
nın açıklanması da bir zorunluluktu. 
Kendilerince en uygun zamanı seçe
rek bu zorunluluğu yerine getirdiler. 
ANLAŞMANIN KAPSAMI 

Taraflarea parafe edilen anlaşma. 
çeşitli projeler için TUrkiye'ye 500 
milvon dolarlık kredi verilmesini ön
görÜyor. g}z konusu projeler. İsken
derun Demir-Çelik Tesisleri itretim 
kapasitesinin -ı milyon tona çıkarıl
masını, Seydişehir Alüminyum Kuru
luşlarının genişletilmesini , Çanakka
telnin Çan ve Bursa'nın OdıaneU il
çelerinde 400 biner kilovatlık linyit 
santrallarının kurulmasını içeriyor. 

Ayrıca. Türkiye Elektrik Kurumu
nun buhar ve su türbinleri. jeneratör. 
alternatör gibi proje önerilerine. 
Sovyetler Birliği'nin ilgi duyduğu da 
verilen haberler arasında. Bu konu
da uzmanlar düzeyinde çalışmalar 
yapılacak. Bu projlerin mali tutarı 
Ise 51. 5 milyon dolar. 

Sovyetler Birliği. söz konusu ya
tırımlar için gerekli makine, malze
me ve techizatı sağlayacak:. Açılan 
kredinin vadesi 10-12 }'ll. Faiz oranı 
yüzde 3-4 dolayında olacak. Sovyet-
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Sovyet 
yardımı 

ler Birliği, açtığı kredinin tarım il
rünleri ııe. Seydişehir Alüminyum 
kuruluşunda Uretilen mamuııerle ve 
çeşitli sanayi UrUnledyle ödenmesini 
istiyor. Bunların ötesinde bir koşul 

·yok. 
ANLAŞMANIN ÖZELLİKLERİ 

S>zkonusu anlaşma. devletten dev
lete verııen bır kredi özelliği taşı
yor. Bu çeşit kredııerin. emperyalist 
ilikelerin. azgelişmiş ülkelere sağ
ladıkları kredilerden önemli farklı
lıkları var. Emperyalist ilikeler ola
naklarını çoğunlukla sermaye sınıf' 

na yöneltmeyi uygun görüyorlar. Em
peryalist ülkeden, TUrkire'deki ser
maye sınıfına koşuııu kredi olanakla
rı sağlanıyor. Ayrıca. kredinin öden
mesi konusunda devlet. teminat da 
veriyor. Emperyalizmin amacı. eko
nomik ve politik bağımlılık sağlamak. 
kendine bağımlı i şbirlikçi burjuvazi 
yaratarak ve destekleyerek dünya 
üzerindeki egemenliğini sürdürmek. 
Sosyalist ülekelerin verdiği krediler. 
nitelik ve amaç açısından emperya
list ülkelerin verdiği kredilerden ta
mamen farklı. 

Sovyetler Birliği 'nden sağlanan 
kredinin önemli bir özelliği de, üre
tici güçleri gelişti rmeye yönelik ol
ması. Demir-Çelik yatırımları ağır 
sanayinin temelini oluşblrur. Yan 
sanayi lerin doğmasına neden olur. 
Bu tür yatırımlar. işçi sınıfının ni
telik ve nicelik yönünden geli şmesl
ne doğrudan katkıda bulunur. 

Alınaelik kredinin geri ödeme ko
şuııafı da sonderece önemlı' TUrki
ye'nin ihracatında bir tıkanma var. 

• •  • 

uzerıne 

Geçen yıla göre 1975 sanayı UrUnlerl 
Ihracatı % 27 daha az. Tarım ürün
letti ihracatında da önemli sorunlar 
var. Genel olarak ihracat azalıyor. 
Bunun yanında. döviz sıkıntısnun 
başladığı ve giderek arttığı da bır 
gerçek. Bu koşullar altında kredinin 
tarım ve sanayi UrUnleri ihracıyla ö
denmesinin sağlayacağı kolaylıklar 
açıkça gÖrUlUyor. Sovyet kredisi yal
nız üretici güçlerin geIJşmeslne kat
kıda bulunmakla kalmıyor. TUrkiye'
nin ihracat sorununun çözülmesinede 
yardımcı oluyor. 

öte yanda. anlaşma uyarınca ku
rulacak elektrik sant:ralları ham mad
de yoluyla dışa bağımlı olmayacak. 
Emperyalist ilikeler, TUrkiye'yi ken
dııerine daha da bağımlı kılmak ıçın 
ülkede ham maddesı petrole dayalı 
elektrik santralları kurdurdul.r. Da
ha da kurulmasını istiyorlar. Linyit
le' çalı şacak Elbistan elektrik santra
lı projesinin finansmanına katılacak 
Dünya Bankası'nın. söz konusu kredi
yi bilinen nedenlerle geciktirmesİ de 
hatırlanırsa iki dUnya sisteminin ver
diği krediler arasındaki farkı kavra
makdaha da kolaylaşır. Elbistan pro
Jesi gecikeceğe benzer. Bu açıdan, 
Sovyet kredisiyle yapılacak iki yeni 
elektrik santralı. emperyalizmin fi
nanse edeceği Elbistan projesının 
gecilanesinden doğacak enerji açığını 
belirli ölçülerde de ols,,; kapayabilir. 

ANTİ-KOMÜNiZM VE SOVYET 
KREDİSİ 

Birleşik sermaye cephesi. komü
nizme karşı kuruldu. Komünizme kar-

şıtlığın yaygarası, kuruluş sırasında 
günlerce sürdü, halen de sUrUyor. 
Sermaye suuhııın 9ÖmUrtisU, anti ko
münist propagandayla maskelenmek 
ve sürdürUlmek Isteniyor. İşte bu 
ortamda, Sovyet yardımı cephecııer
ce kedi pisliğini örterceslne geç lşti
rilmek Isteniyor. Gerçekte, sağlanan 
koşullarla, alınan kredinin utanılacak 
ya da gizlenecek bır yönü yok. Ama 
MC bır taraftan "Kahrolsun komü
nizm! " diye bas bas bağırırken Sov
yetler Birliği'nden kredi almayı "onu
runa" yediremiyor. 

Cephecııer, muhakkak ki Ameri
kan kredisini Sovyet kredisine tercih 
ederlerdi. Ne var ki güvendikieri 
dağlara karlar yağdı. Erbakan'ın 
müslümanlığı da Suudi Arabistanıdan 
yardım almaya yetrtıedi. Cephecııer 
dış ilişkilerde giderek bir yalnızlığın 
içine düşüyorlar. Kısa dönemli çı
karları için yatırım yapmaları gerek. 
Ama finansman sıkıntısı içindeler. 
Cankurtaran simldi gibi Sovyet kre
diBine sarılmatarının gerçek nedeni 
bu. Anca.ll uzun dönemde bu tUr kre
dilerin getirebileceklerininfarkında 
değiller. 

SOVYET KREDİsiNiN DÜŞÜNDÜR
DÜKLERİ 

Sovyet kredisinin getirecekleri 
konusu belki çok açık deği ı.  Sovyet
ler Birliği'nin bu tür kredilerinin 
anlamını kavramada genellikle güç
lük çekiliyor. Yüzeyde bir yaklaşım
la. gerici bir iktidara yapılan yardım 
gibi görünen bu kredi anlaşmalarının 
gerçek anlamını belirlemek gereki
yor. Pratiğin getirdiklerine bakmak 
bu soruna bir yanıt verebilir. 

Sovyetler Birliği TUrkiye'ye ilk 
kez yardımda bulunmuyor. TUrldye'
nin KurbJluş Savaşına Sovyetlerin 
katk1sl. burjuvazinin tüm gizleme 
çabalarına rağmen artık herkesçe 
biliniyor. Savaş sonrası dönemlerde 
de Sovyet kredileri devam etti ve 
Türkiye'nin en önemli sanayi tesisle
ri bu kredilerle kuruldu. Sovyetler 
BirIJğ1 1971 öncesi Demirel ffühiimet
lerine de kredi yardımında bulundu. 
İskenderun Demir-Çelık. Seydişehir 
Alüminyum Tesisleri Sovyetler Birli
ği kredilerlyle gerçekleşt,irildi. 

İskenderunla kurulan bir demir 
çelik fabrikasının yörede doğurduğu 
somut sonuçları görmek gerek. On
binlere varan i şçi sınıfı yoğunlaşma
sı; suİıfsal hareketlilik; kırsal yöre
lerin pasifizminden. i şçi sınıfının 
dinamizmine ulaşma; işçi sınıfının 
objektif varlığına katkı. İ şte somut 
sonuçlar._ 

Seydışehır Alümlnyum Tesisleri
nin lşlebneye açılmasıyla ortaya çı
kanlar da İskenderun'dan farklı deği L .  
Konya gibi kırsal bır yörede, tutucu
luğuyla ün salıruş bır ilde, yoğunla
şan Işçi sınırı , tümüyle DİSK'e katı

' lıyor. berici demokratik kitle örgilt
leri, Konya'dan önce onun ııçesi Sey
di şehir'de öncelikle kuruluyor ve ge
lişiyor. 

Başta Sovyetler Birliği olmak üze
re bütUn sosyalist ülkelerin verdik
leri krediler, Işte bu önemlı yönleri 
Ile emperyallzmln sözde kredilerln
den ayrılıyor. ilerlcııer ve sosyalist
ler, TUrkiye Işçi slDıfının gelişmesi
ne katkıda bulunan ve TUrkiye'nln 
emperyalizme olan bağımlılığını 
azaıbnaya yönelık bu tUr kredııere 
kar" deitildlrler. 
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işçi KlDEM TAZMiNATlAR' ÜSTÜNE OYUN 
ÖZCAN 
BugUnlerde herkes soruyor. Nolacak bu k,dem tazminot, .orunu? Bu 

soruyu soranlorın bUyuk bir çoğunluğu soruna salt 30 gUnluk sUre açıs ından ba
kıyor. Kıdem toıminotı her y ı l  30 gUne Çı  kocok mı , Çı  kmayocok mı ? 

Sermaye memnun bu sorulardon. iıçi leri n bu sUre oyunu i l e  i lgi lenme
leri iıine gel iyor . Böylece asıl yapmak istedi klerinin görUnmemesinin sağ lan
dığını  biliyor. Ve adım adım ilediyor tezgôhlodığı oyunun sonuna doğru. 

Kıdem tazminotı sorununun salt sUre yanı pek öneml i  değil oysa . 
&ıgU" sendikasız ve sendikaloJiornomlJ iJiçiler d l Ji ında kalo�lor, hemen 

hemen butUnU i le bu 30 gunluk sUreye ulaımıı, bazı iıkol larında busUrenin 
çok çok UstUnde sUr.ler elde etmiılerdir .  Her yıl için 40-50-60 gunluk k,dem 
tozminatı sUrelerinin toplu-iı sözleımelerine girdiği örnekler ozı msanomıya
cak say ı l ara vormııtır. 

Sermaye cephesinin k ı  dem tazminatı konusunda belirlenmii ve uygula
maya koymak istediği göruıleri açısından tezgôh ladı�ı oyun, iki yön U i l e  iiÇi 
s ın ıf ımız ın  ve emekçi holkımızln ç ı karlarına aykırıdır . 

Bunlardan birincisi , Iodem tazminatlarına i l iikin fon tesisi konusudur . 
M i l let Meclisi komisyonlarındo sermaye cephesinin oyunları i l e  kabul 

edilen tasarıya göre ii iıçilerin emekl i l i k  ölUm vb. gibi ayrı lmaları nda kıdem 
tazminatı % 50 hissesi devlete ait olacak olan bir fondon ödenecektir. ii 

Bunun, iıçi sınıfımız ve emekçi halkımız açısı ndan ne anlama geldi-
ğini belirgin bir biçimde ortaya koymak için, pratikten örnek vermek yeter l i 
d i r .  

Yosa lya göre , iıçiler kıdem tazminatı olmaya hak kazanarak iıtenay
r ı ld ı k l arı takdirde olmakta oldukları en son bUrUt Ucretleri tutarında her y ı l  
iç in 3 0  gUnlUk kıdem tazminotı a lacaklardır.  Basit  b i r  örnek i l e ,  1970 y ı l ı nda 
iıe giren ve o y ı l ki Ucreti 1000 Tl olon bir ilÇi , 1971 y ı l , nda 1500, 1972 y ı l , n
da 2000, 1973 y ı l , nda 2500, 1974 y ı l , ndo 3000 ve 1975 y ı l , ndo 3500 Tl Ucret 
al ıyor olsun. Bu i�çinin, örneğin, 1975 y ı l ı nda kıdem tazminatı almaya hak 

kazanarak iıten ayrılması halinde, bu iıçiye iıverence her y ı l  için en son 0 1 -
d,ğ, Ucret he.obiylo 35OOx5- 1 7 . 500 T l  k,dem tazminail /Xlenecektir . 

Bu tozminatların % 50 hissesinin devlete ait olon fondon ödenmeye 
baılanmosı halinde ise iıveren, bu fona iıçinin her y ı l k i  Ucretini yatıracaktı, 
Yani , 1 970'de 1000 Tl, 1971 'de 1500 Tl • • •  yatırılacaktır .Halbuki ilÇ i ,  k,dem 
tozminat, a l ı rken 1970 y t l ,  için de 3500 Tl almak durumundadır . 

Bu durumda yukarıdaki örneğimize göre iıveren fona 1 3. 500 TL yatıra
cak, fon i.e iıçiye 1 7 . 500 Tl /Xlerniı olacakıır. Aradaki 4 bin l iral , k  fark fon
don karadanocaktır . Bunun fondon karıılanmosı demek ise ilÇi ve emekçi hol
kımızdan a l ı nması demek olacaktır .  Bir baıka ifade i le iıçiye verilen kıdem 
tozminatı daha ödenmeden iıçiden geri a l ı nmıı olacaktır. Bu fonun devlet e l i  
i le iıveren için bir  finansman fonu olması do ayrıca iıi ncabası ,  sermayeye 
ekstra prim olacaktı r .  

ikincisine gelince. iıçi ler öyle di ledikleri gibi son maaıları n e  olursa 
olsun her yı l  iç in 30 gunluk Ueretleri tutarında kıdem tazminotı alomayacak
lordır . Zira tasarı ,  kıdem tazminatı tutar ı n ı n  ayl ı k  Ust s ınır ının,  yUrUr l Ukteki 
asgari Ucret tutarı n ın  7,5 katından fazla olamayacağını da getirmektedir.  Bu 
tazminatların 12 ayl ı k  tIJtarından fazlasından do vergi kesi lmesine devam olu
nacaktı r .  

BUtUn bunlara rağmen, sonra ortaya çı kacak v e  u kıdem tazminat ı n ı n  
her yı l iç in sUresini 3 0  gUne çı karttıkU diye d e  ges ges gerin i lecek v e  ilÇi sı 
nıf ının çı karlarının duıunuldUğU ve savunulduğu utanmaz l ığı  pervazsızca yapı
lacakt ı r .  

u iıçi 'den yanay ı m ,  i�çi s ı n ı f ı n ı n  tems i l cisi , örgUtl.iyUm" diyen sözde 
ilÇi s ın ıfı ndan yonc, as l ı nda sermaye yalakçısı olanlar da buna alkıı  tutacak
lard ı r .  

Fakat i�çi s ı n ı f ı n ı n  gerçek devrimci örgUtleri bu dalmayı yutmayacak , 
dUn olduğu gibi bugUn de yar ı n  do bunun demokratik uğraıını vereceklerdir. 

Muhbir rektör. : Dogramacı 

1 2  Mart muhtırasından SOfYO in
sanlar "sayın muhbir vatandOl" sıfatıy
la  birbirlerini gommazlamaya çoğrı ldı . 
Bu pe.poyel iğe kattıonlar olmad, değ i l .  
Muhbi r l i k  görevini  seve sevel.istlenenler 
çı ktığı gibi , vadedi l en ödüllerin çeki 
c i l iğine dayanamayı p saçmo sapon gerek 
çelerle tanıd ık larını  tanımad ı k l arını po
l ise , sı kıyönetime ihbar edenlerde gö
rUl dU . Foıizan baskı dönemi kendi uıak
larını yetiıtirmede oldukça boıarı I ı  oldu . 

ii Sayın muhbir vatanda�lar"ara
sında her s ın ıf  ve tabakadan insanlar 
vardı . Çocuklarını i hbor eden ono-baba
lar ,meslekdaılarını ihbar eden memurlar , 
profesörlerini ihbar eden doçentler ,da
�a neler neler. 

i lerici, devrimci b i l im adam
larına yönelti len baskıların en yoğun 01-
duğu yerlerden bir is i  de Hacettepe Üni 
versitesi idi . Bu Uni versitede 12  Mornan 
hemen sonra neler olup bittiğini ve bu 
uygulamaların gUnUmUzedek hangi bçm 
ve yöntemlerle surduruldOğunu gelecek 
sayı larımızda ayrıntı l ı  olarak yazaca
ğız . Bu sayımızda Hacettepe Üniversi
tesi sab ı k  rektöru ihsan Doğramacı 1n ın  
muhbirl iğ in in  kUçuk bir  örneğini vermek 
le yetiniyoruz . Olay jöy l e :  

Hacettepe Üniversitesi Sağ l ı k  
Teknolojisi  Yuksek Okulu öğrencileri 
5 Şubat 1975 tarihinde dersleri boykot 
ederler. Boykot örnek bir dayonııma i 
çinde sürüp gitmekted i r .  Çiftl iğinde er. 
pes perdeden de olsa çatlak bir ses.in 
Çı  kması no, hiç tahammUIU olmayan rek
tör Doğromacı , Pediatri bölUmUnUn Ust 
katındaki özel ve giz l i  dairesinde bay
katu kırmanın çare lerini arar ve bulur: 
rastgele bir koç öğrenciyi boykot te�vik
çj f iği  suçlamasıy la  sıkıytinetime ih-

bor edecektir. Akı l l ı  rektörUn dU�Uncest
ne göre, bu öğrenciler tutuklanı nca boy
kot çözulecekt ir .  

Rektör Doğramacı, a�ağıdaki i i  
Şubat 1975 tarihl i  ve010/3941 .0y ' l ,  i h
bar mektubunu yazar ve Emniyet Müdur
i UğUne gönderir:  

Emniyet MUdur! UğUne -Ankaro 
ÜniversitemizSağl l k Teknaloiisi 

Yuksek Okulu öğrencileri varit olma
yan gerçekıere veya islofı mümkUn gö
rukrneyen gerçekıere dayanı larak bir 
haftadan beri derslere girmed i kleri ma
lumunuzdur.  Edindiğimiz bi 19iye göre 
öğrencilerin çoğunluğu derse girmek ir 
tedikleri halde az bir grup bunu enge l 
lemekte v e  böylece derse girme hUrri -
yetlerini k ıs ı t lamaktad ı r .  Bunların ek& 
l istede adları yaz ı l ıd ı r .  HUrriyetin k ı 
s ı t l anmaması i ç i n  gere�ini rica ederim. 
Saygı l ar ı m l a  (imza) Prof. Dr . ihson 
Doğramacı , Rektör . 

Amaçlanan ıey di lbi lgisi ve ma� 
t ı k  kura l l arına uygun yazı yazmak de
ğ i l  de muhbi r l i k olunca, bozuk ve duıuk 
cUmleler, "vbrit olmayangerçekler" g i 
b i  inciler hoıgörulebi l i r .  

Emniyet Mudur! UğU konuyu S , 
kı yönetim Komutan l ı ğına havale eder . 
"HUrriyetleri kıs ıt layan" öğrenci lerin 0-

leyhinde ne gibi somut kanı ılarolduğuıu 
soran Sı kıyönetim Komutanl ığının 17 Şu
bat tarihl i  yazısına cevap olarak rektör 
Doğromac, 'n,n 28 Şubat tarih ve 010/ 
6876 say ı l ı  yazısı ııda bu öğrenci ler hak
kında " herhangi bir tanık ve de l i  i tes
biti mümkUn olmamııtır" deniyor. Öğ
rencilerini ihbar eden rektörler bu me� 
lekette çok görUldU oma, böyle.i görUI
medi . Anıoıı lan Doğramacı , muhbirl i k 
görevini pir OJklna yapıyor. Öğrenci 
leri i hbar edeceksin, sonra da hiç del i l  

ve tanık olmadığın ı  söyleyeceks i n .  Pes 
doğrusu . 

Sı kıyönetim Mahkemesi de bu 
tutarsı z l ı ğ ı n  farkına varıyar ve 5 Hazi
ran tar ih l i  gerekçeli hukmunde rektörUn 
yazdığı "yazılar arası nda tutars ı z l ı k  
açıkça ortaya ç ı kmı� bulunmaktadır" 
diyor ve öğrencilerin beraatına oy bir
l iği i l e  karar veriyor . 

iıte, Hacettepe Üniversitesi i ni 
y ı l lar boyu babas ı n ı n  çiftliği gibi "yö
netenli rektör Doğromacı 1nın gerçek yU
z u .  iıte, Üniversitelerorası Kurul lun et
k i l i  ve yetk i l i  baıkanı Doğramacı l n ı n  
gerçek kiıi l iği . iıte, Beytepe tesisleri
nin açı l ı ı  töreninde Cumhurbaıkanı Ko
rutUrk'Un övUp göklere ç , kord'ğ' Doğrt>
macı • 

REFERANDUM'A ÇEKilMEK iSTE NilEN SET 

YARGıTAY : GERiYE DOGRU BiR KARAR 
Toplu i�  sözl�esi , grev ve l okavt yasasında yer alan hUkUmlerden, 

yetkiye i l iıkin olonları n ı n  ipl iği  pazara ç ı kardığı ndan beri gUndeme gelen 
referandum, yasa hükmu haline getirilememiı olmasına rağmen,  uygu lamada 
geçer l i l i k  kazanmı�tı . 

iıçilerin özgUr irade beyanları i l e  sendika seçme özgürl UğünUn mah
keme kararları i l e  kul l anı l ı r  olması son altı ayda 50 bin iıçinin sarı ıebeke
l erden koparak ekonomik-demakratik mUcadelelerini devrimci sendikalar sa
fı nda vermelerini sağlamıı'ı . Bundan böyle sarı ıebeke lerin bir iıyerinde hiç 
üyesi olmaması ya da çoğunluğun baı ka sendi kada Uye olması halinde, bi l i 
nen yöntem lerle taplu i �  sözleynesi yapma yetkisi olmaları pek kolay olmaya
cak, hatta imkansız hale gelecek'i .  Bu durum belir l i  çevreleri tedirgin etti. 
Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesinin bir kararı bu tedirgin çevrelerin yUreklerine 
su serperken, ilÇi sınıfının ekonomik-demokratik mUcadelesini bel i r l i  ö l çude 
yokuıa sUreceğe benzer . 

Yorg, toy 9 ncu Hukuk Dairesi 'nin 20 Mayıs 1975 gUn ve e.a. no:975/ 
8046, karar no: 975/31146 soy t ı ,  kararı hukuk u.u l u  ve yetki yönUnden, mev
cut s ın ı r ları aııc ı , geriye doğru götUrmede zorlayıcı olarak ele al ı n ı p  irde
lenme l idir .  

Bu kararda, taraf sendikalardan birinin istememesi hal inde i� mahke
melerinin referanduma korar veremeyeceği belirti lmekted i r .  Bu, özUnde sarı 
�ebekelere veri lmiı bir pirimdir . 

YUrurlukteki yasalar ,  bir i�yerinde hangi sendikanın yetki l i  olacağına 
i l iıkin san SözU iı mahkemelerine bırakmı�t ı r .  Mahkeme leri n belgelere "göre 
karar vermesi gerekmekted i r .  Belgeler iç inden ç ık ı lmaz. bir görUnUm arzedin
ce ne yapılacaktır? 

iiin bu noktası ndo yargıçlar ,  TUrk Medeni yasası nı n I 'nci maddesi nin 
I ' nci fı kras ı n ı n  2 ' nci cUmlesindeki" . . .  hakkı nda kanuni bir hukUm bulunma
yan mesel ede hakim örf ve odete göre , örf ve ôdet dahi yoksa kend isi vaz l !  
kanun olsa i d i  b u  mesel eye dair nas ı l  b i r  kaide vazedecek ise ona hukmeder . "  
hukmUne dayanarak , devr1mci sendikaların i�temi doğrul tusunda iıyerinde ça
I ııan iıçilerin iradelerine boıvurmuılard ı r .  I�ç i l er giz l i  ay ile seçtikleri sen
dikayı belirlemiıler, açı k sayım ile durum saptanmıı  ve tercih edilen sendika
ya o iıyerinde sözleıme yapma yetkisi veri l i r  almuıtu . Bu karar mahkeme ka
rarı olarak kesi nli  k kazanıyordu . 

Yargı tay , kesin karor verme yetkisi veri lmiı konuda iı mahkeme lerinin 
temyiz edilemez olan kararının temyiz edilmesi karıısında konuyu inceleye
rek bozma kararı olmı}t ı r .  Bu hukuk usulUne aykırıdı r .  Aynı zamanda iı mah
kemelerinin yetkisine de mUdahaledir . Şimdi iı mahkemeleri kendi görev s ı 
nır ları içerisinde karar vermede, Yargı tay l ı n  b u  karar ını Demokles ' i n  k ı l ı cı 
gibi enselerinde hissedeceklerdir .  

Referandum iıçilerin kendi sendikalarını seçme özgUr l UğUdUr. Sınır 
mUcadelesi s ıras ı nda kesin bir hak olarak bel irmiıtir. Ve iıçilerin mUcadele
leriyle hak alarak kazanı lacaktır. Bunda kimsenin ıuphesi olması n .  
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hbir rektör. : Dogramacı 

SOfYO in
sıfatıy

çoğrı ldı . 
değ ideğ ide l .  

sevel.istlenenler 
çeki 
gerek 

rını po
nlerde gö

uıak
I ı  oldu . 

ii Sayın muhbir vatanda�lar"ara
sında her s ın ıf  ve tabakadan insanlar 
vardı . Çocuklarını i hbor eden ono-baba
lar ,meslekdaılarını ihbar eden memurlar , 
profesörlerini ihbar eden doçentler ,da
�a neler neler. 

i lerici, devrimci b i l im adam
larına yönelti len baskıların en yoğun 01-
duğu yerlerden bir is i  de Hacettepe Üni 
versitesi idi . Bu Uni versitede 12  Mornan 
hemen sonra neler olup bittiğini ve bu 
uygulamaların gUnUmUzedek hangi bçm 
ve yöntemlerle surduruldOğunu gelecek 
sayı larımızda ayrıntı l ı  olarak yazaca
ğız . Bu sayımızda Hacettepe Üniversi

yazaca
Üniversi
yazaca

tesi sab ı k  rektöru ihsan 
sayımızda 

rektöru ihsan 
sayımızda 

Doğramacı 1n ın  
muhbirl iğ in in  kUçuk bir  örneğini vermek 
le yetiniyoruz . Olay jöy l e :  

Hacettepe Üniversitesi Sağ l ı k  
Teknolojisi  Yuksek Okulu öğrencileri 
5 Şubat 1975 tarihinde dersleri boykot 
ederler. Boykot örnek bir dayonııma i 
çinde sürüp gitmekted i r .  Çiftl iğinde er. 
pes perdeden de olsa çatlak bir ses.in 
Çı  kması no, hiç tahammUIU olmayan rek
tör Doğromacı , Pediatri bölUmUnUn Ust 
katındaki özel ve giz l i  dairesinde bay
katu kırmanın çare lerini arar ve bulur: 
rastgele bir koç öğrenciyi boykot te�vik
çj f iği  suçlamasıy la  sıkıytinetime ih-

bor edecektir. Akı l l ı  rektörUn dU�Uncest
ne göre, bu öğrenciler tutuklanı nca boy
kot çözulecekt ir .  

Rektör Doğramacı, a�ağıdaki i i  
Şubat 1975 tarihl i  ve010/3941 ve010/3941 ve010 .0y ' l ,  i h
bar mektubunu yazar ve Emniyet Müdur
i UğUne gönderir:  

Emniyet MUdur! UğUne -Ankaro 
ÜniversitemizSağl
Emniyet 
ÜniversitemizSağl
Emniyet 

l k Teknaloiisi 
Yuksek Okulu öğrencileri varit olma
yan gerçekıere veya islofı mümkUn gö
rukrneyen gerçekıere dayanı larak bir 
haftadan beri derslere girmed i kleri ma
lumunuzdur.  Edindiğimiz bi 19iye göre 
öğrencilerin çoğunluğu derse girmek ir 
tedikleri halde az bir grup bunu enge l 
lemekte v e  böylece derse girme hUrri -
yetlerini k ıs ı t lamaktad ı r .  Bunların ek& 
l istede adları yaz ı l ıd ı r .  HUrriyetin k ı 
s ı t l anmaması i ç i n  gere�ini rica ederim. 
Saygı l ar ı m l a  (imza) Prof. Dr . ihson 
Doğramacı , Rektör . 

Amaçlanan ıey di lbi lgisi ve ma� 
t ı k  kura l l arına uygun yazı yazmak de
ğ i l  de muhbi r l i k olunca, bozuk ve duıuk 
cUmleler, "vbrit olmayangerçekler" g i 
b i  inciler hoıgörulebi l i r .  

Emniyet Mudur! UğU konuyu S , 
kı yönetim Komutan l ı ğına havale eder . 
"HUrriyetleri kıs ıt layan" öğrenci lerin 0-

leyhinde ne gibi somut kanı 
soran Sı kıyönetim Komutan
bat tarihl i  yazısına 
Doğromac, 'n,n 28 
6876 say ı l ı  yazısı ııda 
kında " herhangi bir 
biti mümkUn olmamııtır" 
rencilerini ihbar eden rektörler bu me� 
lekette çok görUldU 
medi . Anıoıı lan Doğrama
görevini pir OJklna 
leri i hbar edeceksin, 

ve tanık olmadığın ı  
doğrusu . 

Sı kıyönetim 
tutarsı z l ı ğ ı n  farkına varıyar 
ran tar ih l i  gerekçeli 
yazdığı "yazılar arası
açıkça ortaya ç ı k
diyor ve öğrencilerin 
l iği  i l e  karar veriyor

iıte, Hacettepe 
yı l lar boyu babas ı n ı n  
netenli rektör Doğromacı
z u .  iıte, Üniversitele
k i l i  ve yetk i l i  baıkanı 
gerçek kiıi l iği . iıte, 
nin açı l ı ı  töreninde 
rutUrk'Un övUp göklere 
macı • 

ÇEKilMEK iSTE NilEN SET 

GERiYE DOGRU BiR KARAR 
grev ve l okavt yasasında yer alan hUkUmlerden, 

n ı n  ipl iği  pazara ç ı kardığı ndan beri gUndeme gelen 
haline getirilememiı olmasına rağmen,  uygu lamada 

irade beyanları i l e  sendika seçme özgürl UğünUn mah
nı l ı r  olması son altı ayda 50 bin iıçinin sarı ıebeke

omik-demakratik mUcadelelerini devrimci sendikalar sa
sağlamıı'ı . Bundan böyle sarı ıebeke lerin bir iıyerinde hiç 

çoğunluğun baı ka sendi kada Uye olması halinde, bi l i 
sözleynesi yapma yetkisi olmaları pek kolay olmaya

gelecek'i .  Bu durum belir l i  çevreleri tedirgin etti. 
Dairesinin bir kararı bu tedirgin çevrelerin yUreklerine 

ekonomik-demokraomik-demokraomik- tik mUcadelesini bel i r l i  ö l çude 

Hukuk Dairesi 'nin 20 Mayıs 1975 gUn ve e.a. no:975/ 
soy t ı ,  kararı hukuk u.u l u  ve yetki yönUnden, mev
doğru götUrmede zorlayıcı olarak ele al irde

YUrurlukteki yasalar ,  bir i�yerinde hangi sendikanın yetki
i l iıkin san SözU iı mahkemelerine bırakmı�t ı r .  Mahkeme leri n 
karar vermesi gerekmekted i r .  Belgeler iç inden ç ık ı lmaz. bir görUnUm 
ce ne yapılacaktır? 

iiin bu noktası ndo yargıçlar ,  TUrk Medeni yasası nı n I '
I ' nci fı kras ı n ı n  2 ' nci cUmlesindeki" . . .  hakkı nda kanuni bir hukUm 
yan mesel ede hakim örf ve odete göre , örf ve ôdet dahi yoksa 
kanun olsa i d i  b u  mesel eye dair nas ı l  b i r  kaide vazedecek ise ona 
hukmUne dayanarak , devr1mci sendikaların i�temi doğrul tusunda 
I ııan iıçilerin iradelerine boıvurmuılard ı r .  I�ç i l er giz l i  ay ile 
dikayı belirlemiıler, açı k sayım ile durum saptanmıı  ve tercih edilen 
ya o iıyerinde sözleıme yapma yetkisi veri l i r  almuıtu . Bu karar 
rarı olarak kesi nli  k kazanıyordu . 

Yargı tay , kesin karor verme yetkisi veri lmiı konuda iı mahkeme
temyiz edilemez olan kararının temyiz edilmesi karıısında konuyu 
rek bozma kararı olmı}t ı r .  Bu hukuk usulUne aykırıdı r .  Aynı zamanda 
kemelerinin yetkisine de mUdahaledir Şimdi iı mahkemeleri kendi görev 



DONYADA YDROYtJŞ 

Amerika 
Kore 'de yeni bir · 

Amerika Birleşik Devletleri 
Kore'de yeni bir savaş hazırlığı. için
dedir. Bu gerçeği saklamak için dUn
ya basın organ ları Kore Demokratik 
Halk Cumhuriyeti'ne karsı yoğun bir 
karşı propaganda kampanyası içinde. 
Olayların arkası biraz deşildiği za
man gerçek savaş kışkırtıcısınıo A
merika ve Güney Koreldeki faşist re
jimden başkası olmadığı hemen anla
şılmaktadır. 

Bunun önemli bir kanıb, önceki 
hafta sonunda ortaya çıktı : A BD ve 
Gliney Kore. 1950 anlaşması uyarınca 
GUney Kore'de kurulao Birleşmiş Mil
letler Komutanlığının kaldırılarak 
ABD i le Güney Kore arasında ortak 
bir komutanilk kurulması için Birleş
miş Milletler nezdinde giri şimde bu
lundular. Bunun nedeni basittir :  Gü
ney Kore'de, eşine ancak kendi dengi 
Amerikan uydularında raslanabilecek 
bir diktatörlUk yürürlUktedir. Bu du
rumda Demokratik Kore'nin, Birleş� 
miş Mi ııetler Genel Kurulu'nda, BM 
Komutanlığına 1950 anlaşması uyarın
ca düşen görevlerinye..:ine getirilme
sini istemesi ve bunu benimsetmesi 
doğaldır. Böylece Güner Kore üzeri n -
deld diplomatik baskılar artacak ve 
Park rejimi. iki Kore'nin birleştiril
mesi doğrultusunda uluslararası bir 
çözüm önerisiyle karşılaşabilecektır. 
Bu takdirde Amerika,Oüney Kore'de
ki askeri varlığını azaltmak zorunda 
kalacaktır. Bunu engellemek için 

Kıbrıs'ta Makarios IrlikUmeti 
son aylarda Orta Doğu'daki Arap ül
kelerlı'le ilişldlerini geli ştirmekte ve 
Kıbrıs konusunda Arap ü lkeleriyle 
güçbirliğine gitmektedir. Arap ülke
leri ve Filistin Kurtuluş Örgütü de. 
Kıbrıs'taki Makarios hükümetini des
teklediklerini ve Ada'nın bir bölümü
nün Türk kuvvetlerinin l şgali allında 
olmasına karşı çıktıklarını beli rtiyor
lar. Türkiye'deki egemen çevreler 
bUtUn bu gelişmeleri anlayamadıkları 
için ortaya çıkan yeni durumu bir tUr
li1 değerlendiremiyorlar. 

Makarios. geçtiğimiz Rl' içinde 
J\.lJsır. 9Jrive. Irak ve Libya'ya res
mi ziyaretler yaptı ve bu arada fKÖ 
lideri Yaser Arafat' la da görUştU. 
Aralal bu ... ırada verdiği bır demeçte 
TUrkiye için çok sert bı r dil kullandı 
ve şun ları söy ledl : 

"Eğer Kıbrıs bloksuz bır ülke 
olmaktan çıkar ve bize karşı bır sal
dırı Ussü haline gelirse o zaman ell
mlzdeld bütün olanaklarla buna tepki 
göstereceğiz. C IA ve NATO'nun em
peryalist güçleri Kıbrıs'ı Arop dUn
yasına ve özellikle filistin halkına 
karşı bır saldırı üssü halıne getirmek 
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hazırlanıyor · 

yumuşama tedbirleri de alabilec:eğl 
gözlemciler tarafından bildiriliyor. 
Bütün bunların anlamı, Güney Kore 
rejiminin, iki Kore arasındaki ger
ginliğin azalmasını her yola başvura
rak engelleyeceğidir. 

AMERiKAN PARMAC ı 
Bu arada Newsweek dergisinin 

30 Haziran tarihli sayısında yer alan 
bir haber. Amerika'nın Kore buna lı
mındaki rolünü ele vermektedir. S:Sz 
konusu haberde. Amerikan Llusal 
GUvenlik Konseyi'nin Kore politikası
nı gözden geçirdiği ve Kore yarıma
dasında gerginliği yumuşatmak için 
uzun dönemli yöntem ler aradığı bil
dirilmektedir. Bu yöntemlerin ara
sında Amerika'nın Güney Kore'ye bas
kı yaparak Park' ın tutumunu yumu-

şatması dayer alıyor. Böylece ABD
nin bugüne kadarki politikasıyla böl
gedeki gerginliği yumuşatacak olanaJ<. 
lara sahip bulunduğu ortaya çıkmak
tadır. 

Gerçekte sorun. Güney Kore'de
ki d lkta rejiminin ne kadar destekle
neceğidir . Güney Kore'deki Park re
Jimi . bölgede Amerikan emperyaliz
minin jandarmalığtm yapmakta. bu
nun karşılığında Amerika'nın ve eYA
nın desteğini sağlamaktadır. 

'Amerika Park rej imlne sağla
yacağı desteğin ölçüsünde kararsız
dır. Ne var ki. Vietnam ve Kamboç
ya'dan, saygınlığı sıfıra inerek çe
ldlmek zorunda kalan ABD. GUoey 
Kore'yi bugün desteklemeye "Hayır" 
diyernemektedir. 

Ortadoğu , 

istiyorlar. Bu şe}rtanca amaçlarını 
gerçekleştirmek için israil siyontst
leri ile geni şleme politikası taraftarı 
Türkleri kullanmakladırl.r. Türkıye. 
BM kararına saygı göstermeyen tu
tumuyla. 1ürk, Rum tüm Kıbrıs hal
kını keşmekeş ve felakete sürükle
mektedi r  . . . 

Bu sözlerArap ülkelerinin Kıb
rıs bunalımından duydukları end işeyi 
ve emperyal i zmin oyunları karşısın
daki uyanıklıklarını açıkça dile geti
ren sözlerdir. Arap liderierinin bu 
ıutumunu anlamak hiç de zor degIldir. 
Bu tutum. Orta Doğu'dakl Arap halk
larının çıkarlarına ve Türkiye'nin po
litikası üzerinde edini ten izlenime 
daya lıd ır. 

Bir kere şu billnmclldirkl Arap 
U1kelerl Kıbrıs'ın bir Yunan adası ha
line gelmesine de aynı derecede kar
şıdlJ'1ar. Bu nedenle. s..ımpson dar
besine kesin olarak karşı çıkmışlar 
ve Kıbrıs'ın bağımsızlığ'ını konlDlak 
gerekçesiyle başlatılan birinci Kıbrıs 
çıkartmasıııı desteklem lşlerdir. Do
layısıylo Arap ülkelerinin bugünki! tu
tumu bır bağnazlıkla açıklanamaz. 

Gerçekte durum şudur: Arap 

illkeleri Kıbrıs'ı bağımsız ve bloklar 
dı şında bir Ulke olarak görmek iste
mektedirler. Bir NATO üyesi olan 
Türkiye'nin . Kıbrıs·ta askeri kuvvct 
bulundurmasını Kıbrıs'ın bağımsızlı
ğı ve israil saldırganiarına karşı mü
cadele eden Arap halklarınm güvenli
ği için bir tehlike olarak görmektedir
ler. Bu yüzden de. Kıbı'ıs' III asker
slz leştll'llmesl doğrultusunda Maka
rlos'u desteklemektedirler. 

Arap halklan. sadece İsrail 
saldırcranlarına karşı deği l. İsrail'in 
arkasındaki Amerıkan emperyalizmi
ne karşı da savaşmaktadırlar. Bu ne
denle de. Doğu Akdeniz'de ve Orta 
Doğu'da güçler dengesini NATO lelıi
ne çevirecek bır duruma kesınlıkle 
karşıdırIal'. 

Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet 
olması ve bloklardı şında bır politika 
Izlemesı. Akdeniz'In güvenliği ve Or
La DOb'" halklarının antı-emperyalist 
mUcadelesl için büyük bır güvencedir. 
Arap halklarının Makarios'tan istcdi
(;i bu bloksuz politikanın sUrdürillme
sldir. Yoks.. Makarlos'tan porlak 
vaadler beklemlyorlar. Kıbrıs. Arap 
halklarına maddi bır yardım yapabi
lecek bır Ulke deği ldir. Birleşmiş 

Park Rejiminin Arkasındaki GUçlerden 
Blrt: IlYUNDAİ Tekelinin Sahibi 

CHUNG JU YUNG ve KARıSı 

Şalıinlerlo baskm çıkmasının 
nedenlerinin başında, Amerika'nın 
müttefikleri karşısında "sıkışmış" ol
ması gerçeği geliyor. Japonya. As-

ya'da Amerikan etkisinin zayıflama
sından sonra açık bir teıaş Içine düş
müştür. Japonya ve Amerika'mn di
ğer müttefikleri. ABD'yi. kabuğuna 
çeldlmekle. kendi ülkelerindeki siya
sal dengeyi solunı- Lehine bozacağı na 
ikna ebueye çalışmaktadırlar. Ame
rika bu uyarı karşısında direneme
rnektedir. Bir yandan taahhütlerini 
azaltmaya çalışan Amerika. öte yan
dan da. kendisinin ve emperyalist 
sistemdeki müttefiklerinin gittikçe 
tehlikeye giren çıkarlarıDl korumak 

Iiçin jandarmalığını silrdilrmek zorun
dadır. Kissinger'in sözleri Amerika-

Kıbrıs 
Milletler'de de herkes gibi yalnız bir 
oyu vardır. Fakat onların Istediği. 
çok daha önemli bir şeydir:  etldn. 
sözlerden ibaretolmayan. nntiemper
yaııst bir politika. İşte Arap dünyası 
Türkiye'de bunu bulamamaktadır. 

Türkiye bir NATO üyesidir. 
Türkiye'nin NATO Uyesi olmasının 
Orta Doğu'da antiemperyollst müca
deleyi sindirmede. Amerika için bir 
sıçrama tahtası olmasından başka bir 
anlamıyok-tur. 'I\irklyc,Ameriknn üs
leri ile donatılmı ştu'. İkili anlaşma
larla kurulan bu lisler. İsrail saldır
ganlığına karşı milcadele eden Arap 
halklarına da çevrilidir. Yine Türki
ye CENTO üyesidir.  Orta Doğu'do 
Amerikan etkisini tehlikeye sokacak 
her türlü hareket karşısında. TUrld
ye'nin askeri gücünün Arap halkları
na karşı düzenlenecekbır komplo Içi
ne sokulması her zaman mUmkündür. 

Bütün bunların yanısıra. 1"Ur
klye'de, NATO ve CENTO'nun kılına 
dokunulınamasına kendisinde fnzln 
önem veren. karşılaştığı hcl' turlU 
şantaJa rağmen Ikili anlaşmaları ko
ruyacağını ve NATO " snvunınası " nın 
zayıflatılmasından knç ınacal�ını açık 
açık söyleyen ve bunu "sadakatI! gös-

ortaya çıktı : A BD ve 
anlaşması uyarınca 

kurulao Birleşmiş Mil
Komutanlığının kaldırılarak 

le Güney Kore arasında ortak 
kurulması için Birleş

nezdinde giri şimde bu
nedeni basittir :  Gü

ancak kendi dengi 
uydularında raslanabilecek 

yürürlUktedir. Bu du
Kore'nin, Birleş� 

Genel Kurulu'nda, BM 
anlaşması uyarın

vlerinyevlerinye..:vlerinye..:vlerinye ine getirilme
bunu bunu benimsetmesi 

Böylece Güner Kore üzeri n -
baskılar artacak ve 

Kore'nin birleştiril
doğrultusunda uluslararası bir 

karşılaşabilecektır. 
Amerika,Oüney Kore'de

azaltmak zorunda 
engellemek için 

Kıbrıs'ta Makarios IrlikUmeti 
Orta Doğu'daki Arap ül
ldlerini geli ştirmekte ve 

konusunda Arap ü lkeleriyle 
gitmektedir. Arap ülke

Filistin Kurtuluş Örgütü de. 
Makarios hükümetini des

ve Ada'nın bir bölümü
Türk kuvvetlerinin l şgali allında 

olmasına karşı çıktıklarını beli rtiyor
Türkiye'deki egemen çevreler 

gelişmeleri anlayamadıkları 
çıkan yeni durumu bir tUr
diremiyorlar. 

Makarios. geçtiğimiz Rl' içinde 
J\.lJsır. 9Jrive. Irak ve Libya'ya res

yaptı ve bu arada fKÖ 
Arafat' la da görUştU. 

ırada verdiği bır demeçte 
çok sert bı r dil kullandı 

söy ledl : 
Kıbrıs bloksuz bır ülke 

çıkar ve bize karşı bır sal
haline gelirse o zaman ell

yumuşama tedbirleri tedbirleri de de alabilec:eğl alabilec:eğl 
gözlemciler tarafından bildiriliyor. 
Bütün bunların anlamı, Güney Kore 
rejiminin, iki Kore arasındaki ger
ginliğin azalmasını her yola başvura
rak engelleyeceğidir. 

AMERiKAN PARMAC ı 
Bu arada Newsweek dergisinin dergisinin dergisini

30 Haziran tarihli sayısında yer alan 
bir haber. Amerika'nın Kore buna lı
mındaki rolünü ele vermektedir. S:Sz 
konusu haberde. Amerikan Llusal 
GUvenlik Konseyi'nin Kore politikası
nı gözden geçirdiği ve Kore yarıma
dasında gerginliği yumuşatmak için 
uzun dönemli yöntem ler aradığı bil
dirilmektedir. Bu yöntemlerin ara
sında Amerika'nın Güney Kore'ye bas
kı yaparak Park' ın tutumunu yumu-

şatması dayer alıyor. Böylece ABD
nin bugüne kadarki politikasıyla böl
gedeki gerginliği yumuşatacak olanaJ<. 
lara sahip bulunduğu ortaya çıkmak
tadır. 

Gerçekte sorun. Güney Kore'de
ki d lkta rejiminin ne kadar destekle
neceğidir . Güney Kore'deki Park re
Jimi . bölgede Amerikan emperyaliz
minin jandarmalığtm yapmakta. bu
nun karşılığında Amerika'nın ve eYA
nın desteğini sağlamaktadır. 

'Amerika Park rej imlne sağla
yacağı desteğin ölçüsünde kararsız
dır. Ne var ki. Vietnam ve Kamboç
ya'dan, saygınlığı sıfıra inerek çe
ldlmek zorunda kalan ABD. GUoey 
Kore'yi bugün desteklemeye "Hayır" 
diyernemektedir. 

Ortadoğu , 

istiyorlar. Bu şe}rtanca şe}rtanca şe} amaçlarını 
gerçekleştirmek için için israil siyontst
leri ile geni şleme politikası taraftarı 
Türkleri kullanmakladırl.r. Türkıye. 
BM kararına saygı göstermeyen tu
tumuyla. 1ürk, Rum tüm Kıbrıs hal
kını keşmekeş ve felakete sürükle
mektedi r  . .i r  . .i r  . 

Bu sözlerArap ülkelerinin Kıb
rıs bunalımından duydukları end işeyi 
ve emperyal i zmin oyunları karşısın
daki uyanıklıklarını açıkça dile geti
ren sözlerdir. Arap liderierinin bu 
ıutumunu anlamak hiç de zor degIldir. 
Bu tutum. Orta Doğu'dakl Arap halk
larının çıkarlarına ve Türkiye'nin po
litikası üzerinde edini ten izlenime 
daya lıd ır. 

Bir kere şu billnmclldirkl Arap 
U1kelerl Kıbrıs'ın bir Yunan adası ha
line gelmesine de aynı derecede kar
şıdlJ'1ar. Bu nedenle. s..ımpson s..ımpson s.. dar
besine kesin olarak karşı çıkmışlar 
ve Kıbrıs'ın bağımsızlığ'ını konlDlak 

illkeleri Kıbrıs'ı bağımsız ve bloklar 
dı şında bir Ulke olarak görmek iste
mektedirler. Bir NATO üyesi olan 
Türkiye'nin . Kıbrıs·ta askeri kuvvct 
bulundurmasını Kıbrıs'ın bağımsızlı
ğı ve israil saldırganiarına karşı mü
cadele eden Arap halklarınm güvenli
ği için bir tehlike olarak görmektedir
ler. Bu yüzden de. Kıbı'ıs' III asker
slz leştll'llmesl doğrultusunda Maka
rlos'u desteklemektedirler. 

Arap halklan. sadece İsrail 
saldırcranlarına karşı deği l. İsrail'in 
arkasındaki Amerıkan emperyalizmi
ne karşı da savaşmaktadırlar. Bu ne
denle de. Doğu Akdeniz'de ve Orta 
Doğu'da güçler dengesini NATO lelıi
ne çevirecek bır duruma kesınlıkle 
karşıdırIal'. 

Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet 
olması ve bloklardı şında bır politika 
Izlemesı. Akdeniz'In güvenliği ve Or
La DOb'" DOb'" DOb halklarının antı-emperyalist 
mUcadelesl için büyük bır güvencedir. 
Arap halklarının Makarios'tan istcdi
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nın durumunu aydınlatm.aktadır! "Ko
re yarımadasında barışı (!)  ve güven
li� korumaya kararlıyız ,  çUnkUbura
Si Japonya ve tUm Asya ıçın hayatı 
önem taşımaktadır. " 

NÜKLEER TEHDİT 
Savunma Bakanı Schleslnger de. 

bır savaş halinde, alney Kore'yı sa
dece savunmakla yetınmeyebeklerlnl 
açıkça söyleml ştlr. Schleslnger, Vi
etnam 'dan ders çıkararak �yle di
yor: "Vietnam savaşının verdiği ders
lerden biri, sadece karşı tarafın iler
lemelerlne karşı koymaktan çok, kar
şı tarafın esas gücUnü ele geçirme
nin zorunlu olduğudur.  " Amerika, ne 
Vietnam'da ne de Kamboçya'da, hiç
bir zaman sadece gericileri "savun
mak"la kalmamıştır,. Schlesinger'in 
bu sözleri, ABDInin Kore'de ne he
saplar peşinde olduğunu göstermek
tedlr. Nihayet, bu besapıar, yine 
Schlesinger'in Kore'de Amerikaının 
taktik nükleer silahlara sahlp olduğu
nu ve bunları kullanabileceğini açık
lamasıyla açığa çılonıştır. 

Demokratık Kore'yi suçlamakla · 
gerginUğl arttıran Amerikalılar, 
önceki hafta alney Kore'de ortak 183 
bın klşlllk bır orduya yoğun askeri 
manevralar yapbrmışlardır. 

DİKTANIN ÇıRPıNMAlARı 
Amerıkan Kongresındeki Ford 

aleyhtarı temsilciler de, Kore'ye ya
pılacak bır mUdabale konusunda ses 
çıkaramamaktadırlar. Kore'nın Ame
rika için hayatı önemi bır yana, Ko-

Park Cbung Lee Ate,le Oynuyor. 

re'nln dığer domlnolara göre daha 
güçıu bır Ulke olması, bu tutumu et
kllemektedlr. 

Ancak Park rejimi hiç de rahat 
de�ldlr. Ülkedekl hızlı ekonomik bU
yUme, bUyük bır dışa bağımlılık (A
merika'ya ve Japonya'ya) pahasına 
gerçekleşmiştır. Dış yardımlarla 
yaşayan ekonominin ödemeler denge
si Cecidlr. Enflasyon oranı yilzde 40' a 
ulaşmıştır. Uç yıl önce kıl payı oy 
Carkıyla Devlet Başkanı seçilen Park 
Chung Hee, derhal sooyönetim ilan 
etmiş ve Anayasa de�şlkliklerl ile 
dlktatörlUğilnU kurmuştur. CIA tipin
de ve yine aynı adı taşıyan (KClA) bır 
merkezi haber alma örgiltu ülkeyi kı
rıp geçlrmektedlr. 

Bu yilzden son bır yıl Içinde ill
kede muhaleCet genl şlemlştı r. Ekono
mlk bunalımın elklslyle Işçi sınıfının 
protesto eylemlerinin başlaması ve 
giderek artması, bu muhalefetin ge
nlşlemeslndeönemli bır etken olmuş
tur. Gözlemciler bu yıl ıçınde ülkede 
önemıı değişiklikler beklemektedlr-
ler. 

işte bu durum, Park' ı, Demok- . 
ratlk Kore ile bır savaş ortamını kış
kırtmaya yöneltmektedir. Ancak yenl 
bir savaş sayeSinde sam Amealsını 
kendisine daha sıkı b�layabllece�nl 
ve dlktatörlilğilnU sUrdUreblleceğlnl 
dUşUnmektedlr. . 

Kukla diktatörlUğiln kullandığı 
silahların geri tepece�ne kuşku yok
tur. Kumarı ileri götUrürse Tlyö' le
rln, Lon NaPlerin kaderi onu bekle
mektedir. 

ve Türkiye 
!erısı sayan bır iktidar Iş başındadır. 
Bu ıktıdar Orta Doğu'da Amerıkan 
ağırlık merkezinin başka Ulkelere 
kaymasından bUyilk endi şe duymakta
dır. Bu hUkUmetln başı, TIIrldye'yI, 
"gelişmiş Avrupa ile az g�lişmlşler 
kıtası Asya arasında bir köprUII ola
rak görmektedir. 

Makarlos'la Callud arasında ya
yınlanan ortak bildiride. "taraflar, 
Akdenız bölgesindeki yabancı Uslerln 
tasrıyesl ve Akdeniz'e giren bUtun ya
bancı rııoların çekilmesi konusunda 
mutabıktır" denl ııyor. Bu Us lerden 
önemıı bır kısmı TIIrkl)'e toprakları 
Uzerindedir ve Akdenlz'dekl ABD Ci
lolarından bazıları. TIIrklye ile Ame
rika arasındakl Ik1l1 anlaşma(ar sa
yesinde burada bulunmaktadır. 

TUrkl)'e'nln Arap halklarının 
çıkarlarına aykırı olarak şimdiye ka
dar Amerıka'ya ne güvenceler sağla
dığı bUtUn dUnyaca bIUnme)<tedlr. 
TUrldye'nın Amerika ıçın önemini 
anlatmak ıçın Amerıkan Temsilciler 
Meclisl'ne sunulan bır raporda, 130-
�azların ABD ıçın Orta Doğu açısın
dan çok önemıı olduğu söylenrnekte, 
TUrklye-Amerlka lU şkllerl bozulur
sa ABD'nln Orta Doğu'dakl aske!:1 

etkisinin çok azalacağından dem vu
nılmaktadır. Orta Doğu'da " istikrar"ı 
sağlamak, israll'i desteklemek, Or
ta Doğu petrolUnU devamlı sağlaya
bllmeyl güvence altına almak. Işte 
Tllrklye'de MC Iktldarı,Amerlka'mn 
güvenlnl yine bu garantıler Ile elde 
etmeyi umuyor. 

Cephe bilkUmetinin Orta Doğu 
Ulkesl diye blldl� Ulkeler, İran'dan, 
&ıudl Arabistan'dan, Kuveytlten, A
rap Emlrııklerl'nden Ibarettlr. HU
\<Umet programında yer alan, Sıriye 
ve lrak'la Ilişkllerin geliştlrileceltl 
vaadi hasır altı edilmiştır. Nihayet, 
TIIrklye Cumhurbaşkanı, "Orta Doğu
nun gerçek sablbl TIIrkıye ve İran
dır" diyebilmektedir. CENTO ıçınde 
TUrklye Ile IttiCak haUnde olan İran'a 
'Ilirkiye l1e Yunanistıın arasında ara
buluculuk görevi verilmek Istenmek
tedir. 

Arap Ulkelerl, Kıbrıs'ta BM 
kararlarına uyulmasıru Istemektedtr
ler. Tllrklye bu yönde bır girişimde 
bulunmuş de�ldlr. Hatta MC sözcU
leri, BM kararlarına açıkça karşı 
çıkmaktadırlar. Kıbrıs ıçın BM'de 
alınan son kararda beıırtilen Kıbrıs'ın 
"ba�lantısızlığı" Ilkesi, AP'lI Kam-

TEKEllER 

GANDi 'YE 

Başbakan i. Gandl'nln millet
veldlll�nln Iptal edilmesiyle başla
yan olayların geriBinde, gerici güç
lerin Ulkedekl ilerici hükUmetl deVır
fOe, yıkma ve ilerici reformları dur-o 
durma çabaları yatmaktadır. HUkU
metın aldığı tedbırler karşısında bU
tUn kapitalist dUnyada başlatılan yıp
ratıCl kampanya da bunu göstermek
tedir. 

YUksek Mahkeme, öteden beri 
hUkUmet uygulamalarına karşı engel
ler çıkarmakla uğraşmaktadır. örne
�n 1970'de YUksek Mahkeme 14 özel 
bankanın devletl�ştlrllmesl kararını 
bozmuştur. 

BUyük parlamento çoğunluğuna 
dayanan hükUmetl ltıbardan dUşUrme
ye ve Iş yapamaz hale getırmeye ça
lışan mlhrakların gerisinde bUyilk 
toprak sahipleri ve kapltaUst tekeller 
vardır. ÖZellikle, hUkUmetln reform 
uygulamalarıyla çıkarları tehlikeye 
dUşen Gujerat eyaletlndeld bUyük 
toprak sahlplerl,Gandl'ye karşı bUyük 
bır kıımpanyayilrütmektedlrler. Top-

rak sahlplerlnln bu hareketının ba",
nı, M. Desa! çekmektedlr. 

Sağcı partı ve gruplar, muhale
Cetlerlnl bır Halk Cephesi (!) ıçınde 
blrleştlrmlşlerdlr. Bunlar, GandI'yi, 
" ülkeyi komUnJzme sUrüklemeklel1 
suçlamaktadırlar. 

Bır başka ruhanl lider, J. Nara
yanda, Ulke çapındakl mu.baleCeti blr
leştlrmeye çalı şmaktadır. Bu birleş
me Içinde, aşln s�cı Hindu m1l1-
tımlar, bUyUk toprak sahlplerl ve go
şist uosurlar yer almaktadır. BUtUn 
bu unsurları birleştiren tek ortak 
nokta, Gandl 'yi lktidardan uzaklaştır
maktır. Bu cephe'nln, bır yılacılık 
cepbesi olmaktan başka bır özelJj� 
yoktur. 

Bunakarşılık, Kongre'nln dört
te UçU ve Hindistan KomUnlst Partısı, 
birleşen s�a karşı Gandi'yI destek
lemektedir. Kongre ve Hindistan Ko
mUnlst Partisi, "kltlele ri , gerlclli
�n klrli amaçların hUsrana uğrat
maya" çağırmışlardır. 

iNDiRA GANDI: TEKELLERiN VE BÜYUK TOPRAK SAHiPLERiNiN BOY HEDEFi 

ran İnan tarafından eleştirllmiştlr. 
TIIrklye, son yıllarda Orta 

Doğu Ulkelerlyle IU şkllerlni "ucuz 
petrol" sağlama sorunundan öteye 
götUrmemlştlr. Arap Ulkelerl, Caşlst 
mllltanları hergün bır hedeCe saldır
tan, demokratık güçleri baskı altına 
aıan bır Iktıdara karşı güven duyma
maktadırlar. 

TUrklye'nln Arap Ulkelerlnden 
destek bulamamasının, kötU diploma
si sonucu olmadığı da ortaya çıkmış
tır. Makarlos'un Arap Ulkelerlne ge
zlye çıkmasıyla Kıbrıs'takl TIIrk 
hUkUmetlnln Dışişleri Bakanı da ben
zer bır gezl yapmıştır. Acaba bu Ba
kan neden TIIrk görüşUnU anlatama
mıştır, Makarlos Arapları " aldatma
dan" ( ! )  önce ? ÇUnkU bu klşl, "bugün 
kontrolUmUz altındakl yilzde 40'lık 
arazı tapulu arazlmızdır" dIyebIlmek
tedir. Haksız olunca, Ada zenginlik
lerinin yilzde 70'lnl Içeren yilzde 40' 
lik bir arazi "tapulu malınızı! daM 
olsa, klmseye bır şey anlatıımazsı
nız. işte Makarıos, Ada'dakl bu du
rumu Fi1isttn sorununa benzetmekte
dJr. 

Durum böyledir ve TIIrklye'de 
"Herici" geçinenbazı kalemler, Arap 

halklarının bu tutumu karşısında Tür
klye'nln Orta Doğu politikasını gözden 
geçirmesını Istemektedirler. Örne
ğin Mehmet Barlas'ın "Günaydınlidaki 
köşesinde yapmak Istedl� budur. 
Hem de bu " gözden geçirme". TUr
klye'dekl Amerıkan Uslerlnln Arap 
Ulkelerlne karşı kullanılmasına Izin 
verılmesı biçiminde olacaktır! Meh
met Barlas bunu Ima etmektedir. 

Eğer böyle bır şeye kalluşılır
sa TUrldye artık dUnayda sadece yal
nızlığa gömUlmekle kalmayacak, bU
tun doltal dostlarını da karşısına ala
caktır. Yapılacak şey gerçekleri çar
pıtarak Cephe'ye çanak tutmak de�l, 
kUlAhları öne koyarak dUşUnmektlr. 
Arap Ulkelerlnln tutumu bır kere da
ha göstermektedir kı, yurt çıkar la
rımız açısından, en kıss zamanda 
Orta Doğu'dakl emperyalist tertıpıe
re karşı çıkan bır poııUka)'a dönUlme
sı, Amerika Ile aramızdakl Iklli an
laşmaların yilrürlUklen kaldırılması, 
Aİ-ap Ulkelerl ve FKÖ Ile res ml dU
zeyde ııı şkllerln geUştlrilmesl ve 
Kıbrıs'ta BM kararları doğrultusun
da bir politika ızlenmesı zorunludur. 
TUrldye artık doltal dostlarının safın
da yerını almalıdır. 
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geçirme
Amerika, ne 

hiç
"savun

Schlesinger'in 
ne he

peşinde olduğunu göstermek
yine 

Amerikaının 
olduğu

açık

suçlamakla · 
Amerikalılar, 

ortak 183 
askeri 

lARı 
Ford 

Kore'ye ya
konusunda ses 

Ame
yana, Ko-

de ve yine aynı adı taşıyan (KClA) bır 
merkezi haber alma örgiltu ülkeyi kı
rıp geçlrmektedlr. 

Bu yilzden son bır yıl Içinde ill
kede muhaleCet genl şlemlştı r. Ekono
mlk bunalımın elklslyle Işçi sınıfının 
protesto eylemlerinin başlaması ve 
giderek artması, bu muhalefetin ge
nlşlemeslndeönemli bır etken olmuş
tur. Gözlemciler bu yıl ıçınde ülkede 
önemıı değişiklikler beklemektedlr-
ler. 

işte bu durum, Park' ı, Demok- . 
ratlk Kore ile bır savaş ortamını kış
kırtmaya yöneltmektedir. Ancak yenl 
bir savaş sayeSinde sam Amealsını 
kendisine daha sıkı b�layabllece�nl 
ve dlktatörlilğilnU sUrdUreblleceğlnl 
dUşUnmektedlr. . 

Kukla diktatörlUğiln kullandığı 
silahların geri tepece�ne kuşku yok
tur. Kumarı ileri götUrürse Tlyö' le
rln, Lon NaPlerin kaderi onu bekle
mektedir. 

Türkiye 
başındadır. 

Amerıkan 
Ulkelere 

duymakta
TIIrldye'yI, 
g�lişmlşler 
köprUII ola

arasında ya
"taraflar, 

Uslerln 
bUtun ya

konusunda 
Us lerden 
prakları 
ABD Ci

ile Ame
a(ar sa

dır. 
halklarının 

şimdiye ka
güvenceler sağla

Unme)<tedlr. 
önemini 
silciler 

raporda, 130-

etkisinin çok azalacağından dem vu
nılmaktadır. Orta Doğu'da " istikrar"ı 
sağlamak, israll'i desteklemek, Or
ta Doğu petrolUnU devamlı sağlaya
bllmeyl güvence altına almak. 

sağlaya
almak. 

sağlaya
Işte 

Tllrklye'de MC Iktldarı,Amerlka'mn 
güvenlnl yine bu garantıler Ile elde 
etmeyi umuyor. 

Cephe bilkUmetinin Orta Doğu 
Ulkesl diye blldl� Ulkeler, İran'dan, 
&ıudl Arabistan'dan, Kuveytlten, A
rap Emlrııklerl'nden Ibarettlr. HU
\<Umet programında yer alan, Sıriye 
ve lrak'la Ilişkllerin geliştlrileceltl 
vaadi hasır altı edilmiştır. Nihayet, 
TIIrklye Cumhurbaşkanı, "Orta Doğu
nun gerçek sablbl TIIrkıye ve İran
dır" diyebilmektedir. CENTO ıçınde 
TUrklye Ile IttiCak haUnde olan İran'a 
'Ilirkiye l1e Yunanistıın arasında ara
buluculuk görevi verilmek Istenmek
tedir. 

Arap Ulkelerl, Kıbrıs'ta BM 
kararlarına uyulmasıru Istemektedtr
ler. Tllrklye bu yönde bır girişimde 
bulunmuş de�ldlr. Hatta MC sözcU

vardır. ÖZellikle, hUkUmetln reform 
uygulamalarıyla çıkarları tehlikeye 
dUşen Gujerat eyaletlndeld bUyük 
toprak sahlplerl,Gandl'ye karşı bUyük 
bır kıımpanyayilrütmektedlrler. Top-

birleşen s�a karşı 
lemektedir. Kongre ve 
mUnlst Partisi, "kltlele 
�n klrli amaçların 
maya" çağırmışlardır. 

iNDiRA GANDI: TEKELLERiN VE BÜYUK TOPRAK SAHiPLERiNiN 

ran İnan tarafından eleştirllmiştlr. 
TIIrklye, son yıllarda Orta 

Doğu Ulkelerlyle IU şkllerlni "ucuz 
petrol" sağlama sorunundan öteye 
götUrmemlştlr. Arap Ulkelerl, Caşlst 
mllltanları hergün bır hedeCe saldır
tan, demokratık güçleri baskı altına 
aıan bır Iktıdara karşı güven duyma
maktadırlar. 

TUrklye'nln Arap Ulkelerlnden 
destek bulamamasının, kötU diploma
si sonucu olmadığı da ortaya çıkmış
tır. Makarlos'un Arap Ulkelerlne ge
zlye çıkmasıyla Kıbrıs'takl TIIrk 
hUkUmetlnln Dışişleri Bakanı da ben
zer bır gezl yapmıştır. Acaba bu Ba
kan neden TIIrk görüşUnU anlatama
mıştır, Makarlos Arapları " aldatma
dan" ( ! )  önce ? ÇUnkU bu klşl, "bugün 
kontrolUmUz altındakl yilzde 40'lık 
arazı tapulu arazlmızdır" dIyebIlmek
tedir. Haksız olunca, Ada zenginlik
lerinin yilzde 70'lnl Içeren yilzde 40' 
lik bir arazi "tapulu malınızı! daM 
olsa, klmseye bır şey anlatıımazsı
nız. işte Makarıos, Ada'dakl bu du

halklarının bu tutumu 
klye'nln Orta Doğu politikasını 
geçirmesını Istemekted
ğin Mehmet Barlas'ın 
köşesinde yapmak 
Hem de bu " g" gözden 
klye'dekl Amerıkan 
Ulkelerlne karşı kullanılmasına 
verılmesı biçiminde 
met Barlas bunu Ima 

Eğer böyle bır 
sa TUrldye artık dUnayda 
nızlığa gömUlmekle 
tun doltal dostlarını 
caktır. Yapılacak şey gerçekleri çar
pıtarak Cephe'ye çanak 
kUlAhları öne koyarak 
Arap Ulkelerlnln tutumu 
ha göstermektedir kı, 
rımız açısından, en 
Orta Doğu'dakl emperyalist 
re karşı çıkan bır poıı
sı, Amerika Ile aramızdakl 
laşmaların yilrürlUklen 
Aİ-ap Ulkelerl ve FKÖ 
zeyde ııı şkllerln geUştlrilmesl 



Repub li ca "olayı" 

GUney Doltu Asya yenilgisi He 
Avrupa'ya bir başka önemle sarılan 
emperyallzm. Portekiz'deki demok
ratik ve ilerici kazanımlar sUrecini 
her ne bahasına olursa olsun durdur
ma çabasındadır. Fransa'da sol gUç
lerln blrll�. İspanyol faşizminin te
meldençatırdaması. sonyerel seçim
lerde İtalya'da KomUnlstlerln % 34 oy 
alması kapitali st Avrupa 'yı gUneyden 
susmaya başladı. Amerikan emper
yalizmi ve C İA'nıobu geUşmelerkar
şul'ında eli boş dunnası beklenemezdi. 
harekete geçttler. Her türlU oyunu. 
deneyerek Porteklz'tngenç demokra
sisını boğmaya çalışıyorlar. Avrupa 
tekelleri ve kimi "sosyalist" partiler 
ışı açıkça ABD mUdahalesi Isteyecek 
kadar Herl götürdmer. BUtUn bu o
yunlar. Içerde gerlcHerl ve daha da 
kötUsU Porteldz Sosyalist Parttsl yö
nettcHerlni kullanarak sahneye konu
yor. 

Beylik ' yalan 
23 Hazıran 1975'de "Le Quott

dien de Paris" okuyucuları gazetele
rinin bır "ilavelisi ile karşılaştılar. 
Dört sayfalık bu "ilave" , gazete ile 
içiçe veriliyor ve ItRepubllca" başlı
ğını taşıyordu. Mayıs ortasından bu 
yana yayınına ara veren Lizbon gaze
tesi Paris'te bır sayı yayınlıyor. böy
lece KomUnistlerln ortadan kaldırdı
ğı iddta edilen basın özgUrlUğü savu
nulmuş oluyordu. Ne demokrattk da
yanışma. ne bUyUk özgUrlUk tutkusu. 
değt i mi ? Ne var ki. "Le Quottdlen 
de Parlsııde yayınlanan "Republtca"
da yer alan bir "Gizli Belge" var ki 
bUtUn sahtell�yle sırıtıyor. Oyun ge
ri tepiyor. Nasıl mı ? 

Geçttğlmlz Mart ayında. yJlni 
Kurucu Meclls seçimleri öncesi Liz
bon sokaklarında ve tüm Portekiz'de 
onbinlerce basılan bır blldlrl dağıtı
lıyor. "Anttfa,lst Bilinç Grubu" Im
zalı bildirinin sunu şu ljÖyle: 

"Eğer Portektz'ln özgUr. de
mokratik ve adaletU bır :Ilke olması
nı Isttyorsan Doltu Avrupa Ulkelerl 
sosyalizminin ne oldultunu bll; eğer 
Portekiz KomUnist Partls!'nin davra
ııı,larının nedenlerini kavramak Isti

yorsan bu bildiriyi oku! " 
Blldtrl. bizdeki Son Havadis. 

Orta-Doltu IlkelUğinde antikomUnist 
yalanlarla dolu. Yalanların ba,ında 
da Sovyetler BlrUği KomUnist Partt
sı Merkez Komitesi Uyesl Borls Po
nomarev'in Portekiz Komünist Par
tts!'ne verdIği gizU "taılmat" geliyor. 
Geçen ay İtalyan Faşistlerinin gaze
tesi olan "La Notte" tarafından da ya
yınlanan bu UnlU "Gizli Belge" demek 
id bUtUn gerici gUçlerln kullandıkları 
bır sllah. Aslında sözkonusu olan ne ? 
Ponomarev' in "Barı fS ve Sosyalizm 
Sorunları" dergisinin Haziran 74 sa
yısında yayınlanan ve şili fa,lst dar
besınden çıkarılması gereken dersle
ri kendt açısından ele alan bır yazı. 
bUyUk tahriflerle bır "Moskova Tali
matı" baline getlrllmlş ve SosyaUst 
Partt tarafından gerlclUğin ve emper
yalizmin Iıtzmetine sunulmuş. Hepsi 
bu. Nısan seçimleri öncesi dağıtılan 
blldlriyle Paris'te yayınlanan "Çok 
Gizli Belge" arasındaki tek fark. ta
rihlert. Antifaşist BtUnç Grubu'na 
göre Moskova. bu talimatı Temmuz 
74'te çıkarmı,; Portekız Sosyalist 
Partisi'ne göre Ise "Gizli Belge" Por
teldz KomUnist Partls!'ne aynı yılın 
Eklm arında verllmi,tt. 
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Oysa Republica'nın Sosyallst 
Parttli yönettcllerl 50 yıllık bır ge
cikme gösterdller. Söylediklerinde 
yeni olan tek bır şey yoktu. Salazar 
faşizmi ayuı yalanı 50 yıl tekrarlayıp 
durmadı mı ? BUtUn demokrattk hak 
ve özgUrıuklerl. aynı gerekçelerle. 
"Moskova'dan emir alan KomUnistler 
geliyor: " yaygarasıyla yok etmedi 
mi ? İlerlcl ve demokratik gUçlerl ay
nı taktlklerle bölmedı ml ? 

Yalancının mumu 

Portekiz'de olsun ,İtalyaıda ol
sun. Türkiye'de olsun faşizmin bu çe
şit. modası ve eıklnU� geçmiş sHah
ları kullanmayadevam etmesine kim
senin bır dlyece� yok. Ama Salazar 
ve Caetano'nun baskılarına zaman 
zaman dlrenebllmlşblr Republlca ga
zetesini bu Ilkel oyunlara alet etmek
le pgp'U yöneticiler nereye varmak, 
Portekiz devrimini nereye götürmek 
Istemektedirier? 

Enternasyonalizm ve bağımsız
lık. enternasyonalist dayanışma ve 
her partinin kendı çizgisini özgUrce 
bellrlemesı. birbirinden ayrılmaz 
ögelerdır. ve bunun böyle olduğunu 
burjuvazinin kendisi de çok iyi bll
mektedlr. Ve bu yUzdendlr id yalana 
başvurmak. PSP yöneticilerinin icad 
ettiği bu sahte "Çok Gizli Belge"yl 
kullanmak durumunda kalmıştır. So
runun bir başka yönU de bu "Belgeli
nin yayınlandığı yerdir. Paris'te Fran 
sızca olarak yayınlanan bu belge lle 
aynı zamanda Fransa'da Komlinlst
ler. Sosyalistler ve SOL Radikaller 
arasında gerçekleştirilen Solun Bir
liği parçalanmak Istenmektedir. BI
lindiğt gibi Alman. İsveç ve Awstur
ya Sosyal Demokrat Partlleri KomU
nistlerle her tUrlü lşblrli�ne karşı 
çıkmakta. başka ülkelerde gerçekle
şen Sosyalist-KomUnist Işbirlikierini 
dağıtmak ıçın de Iıtçblr çabadan geri 
durmamaktadırlar. Ne var ki Repub
lica'nın SosyalistPartlU yönettcllerl
nin bu oyunları Iflas etti. kullandıkla
rı bu eski ve demode sllah ellerinde 
patladı. Paris'te yayınlanan Katolik 
gazetesi "T�moignage ChriStien"in 
başyazarı Georges Montaron blle 
Republica'nın bu girişimini sert bır 
dille kınamakta. kayıtsız şartsız lle
rlcl ve demokrattk gUçlerln yanında 
yer almayı savunmakta, "antikomU
nizm yapmak gerekçesiyle karşı
devrimcllerle I şbirliği yapar duruma 
dU,memek gerektir: demektedir. 

.. Republica olayı " nın 
içyüzü 

"Le Quottdlen de Paris" yöne
ttcllerl belgeOınge.rçekllğlnl blleme
diklerini söylerken "Republica" yö
netmeni Raul Rego kaypak ve kaça
mak cevaplar verdI. Ne var kı orta
da bır gerçek var kt o da "Republica" 
gazetesi Mayıs ortasından bu yana 
yayınlanmamaktlLiır. Gazete yönett
mine Inanmak gerektrse Porteldz Ko
mUnist Partısı Uyesl lşçtler gazeteye 
el koyarak basın özgUrıuğünU yok et
mektedir. Olayın gerisinde PKP'nin, 
hatta SBKP'nln pannağı vardır. Oysa 
sorunun temellnde gazetede çalı şanla
rın Iş gUvenltğl ve Republica'nın ba
ğımsızlığı yatmaktadır. Ve hemen 
beltrtmekte yarar vardır kı PKP. lş
çtıerin gazete mUdUrUne Işten el çek
ttrmeslni onaylamanıış, buna karşı 
çıkmıştır. Anoak lşçtlerl sonuna ka-

dar savunmaktan da geri kalmamış
tır. � kadarını söylemek gerekir kı 
"Republica" olayını başlatan PKP de
ğil. gazetenin PSP' ii yöneticilerldır. 

Faşist dönemde yUrUttüğü de
mokratik muhalefetle saygınlık kaza
nan "Republica"da herşey 25 Nisan
dan sonraki ilk iki-Uç ay ıçınde baş
ladı. Splnola'nın gerici terttplerı ve 
gelişen olaylar karşısında, gazetede 
çalışanla� yönettcUere başvurarak ga
zetenin Izleyeceğl çizginin saptanma
sım istediler. "Republlcall bir parti 
gazetesi ml olmalıydı. yoksa devrI, 
min Iıtzmettnde bağımsız bır gazete 
ml ? Raul Rego dalıtl bUyUk blrçoğıın
luk gazetenin bağımsız olması gerek
ttğinde blrleşttler. Raul Regogazete
ye mUdUr oldu. Olmasıyla da Sosya
ltst Parttli gazetectler vazı kadrosu

na doldu. Gazete Mario Soareslin ge
ziledne, Silahlı Kuvvetler Hareketi 
ile PKP'ye dUşmanlıkları bilinen go
şist grupların eylemlerlnEgitg1de da
ha bUyUk yer ve önem vermeye başla
dı. "Republtca'! fiilen PSP'nin organı 
durumuna geltyor. bu çizgiyi benim
semeyen gazeteci ler ayrı lmaya zor
lanıyordu. BugUnkU Portekız Gazete
ciler Sendikasının başkanı da bu ara
da ayrılanlardan. Bu temlzlikle bir
lilete "Republica" günden güne okuyu
cularını da ylti rmeye başladı. Ekim 
1974'te 67 bın blan satış Aralık'ta 50 
bine. Nısan 1975'te ise 45 bine düştü. 
(Gazetenin bağımsızlığını ylttrmesl 
böylece bır istihdam sorunu ortaya 
çıkarıyor. gazetede çalışan işçiler 
böyle bır. geli şme içinde harekete ge
çıyorlar. ) 

İşçi komisyonu 
Gazetede çalışan IklyUze yakın 

işçiden yalnızca beşi Portekiz KomU
nist Partisi Uyesi. Gazete yönetimi
ne

'
el koyan 14 üyell İşçl ,Komlsyonu'n

da ise her e�ıımde I şçiler var. hat
ta taşlarda sosyaltstler çoğunlukta. 
Komisyonun önerdl� yenı statü . "Re
publiclt'nın bır Partt Organı gibi ya
yın yapamıyacağını öngörUyordu ve 
gazete yönetimi bu öneriyi reddettI. 
İşçiler bunun Uzerine "Republtea "nın 
Sosyallst Parttnin resmi organı 01-
dultununbelirttlmeslnl lstedtler. Ken
dUerinin Sosyalist Parttye karşı ol
madıklarını. sadece bağımsızlık per
desi arkasında karşı devrimci bir 
çizgiye katılmayacaklarını açıkça or
taya koydular. Gazete binasını Işgal 
etttler. Ekim 74'te sonuçsuz kalan 
bir Genel Kurul denemesinden sonra 
2 Mayıs'ta toplanan yeni Genel Ku
rulun seçtiği İşçi Komisyonu. "Re
publica"nın 1972'den beri Ticari MU
dUrU olan Belo Marques'l Istifa et
mekten alıkoyup yeniden gazetenin 
başına gett rdl. İşlerine dönemeyen 
yönettcUerin şlkayett Uzerine kapatı
lan Republica. COPCON'un aracılığı 
sonucu tekrar açıldı Lse de gazete 
yönetlcUerl Işçilerin çıkarı lmasını 
şart koştular. 175 kadar Işçiden 143'U 
tam bır dayanı,ma ıçınde dlrenecek
lerini btldlrdiler ve direndiler. 

G!irUldUl!i1 gıbı sorun bır PKP
PSP çatışması olmaktan çok uzak. 
Gazetenin sosyallst yöneticUerlnln 
tutumu sonucu bugUnkU aşamaya ge
lendi. Başlangıçta sosyalistlerin ço
ltunlııkta oldultu i şçiler bugUn PSP'nln 
manevralarına karşı direniyorlar. 

İşçiıer demokrasiyi 
koruyor 

Genç Portekız demokrasısı. 

dört bır yandan gelen saldırılara öz
gUrlUklerl savunarak karşılık vermek
tedir. Hemen her eğilim. her akım 
kendı gazetesini çıkarmakts. Ulke. 

50 yıllık faşizmin utancından kurtul

maya çalı şmaktlLiır. Silahlı Kuvvet

ler Hareketlnl açıkça karşısına alan 
bır "Maltye ve İktisat Gazetesi" bile 

yayınlanabilmekte. bır yığın yerel 
sağcı gazete de yayınlarım sUrdUr

mektedlr. Kilisenın antenlt sesi olan 

Rönesans Radyosu Ise Salazar reji
minin temel dayanağı olduğu ve kar ,ı
devrımcı yayınlarını sUrdUnlUğü ge
rekçesiyle l şçllerce Işgal edllml,
tlr. Kilisenin yıllar yılı faşizme ça
nak tutmasını. devrimi yarı yolda 
bırııkınak Istemeyen i şçiler unutamaz
lardı. Basının en önemit kesimi Ise. 
sermayesini elinde bulunduran banka
ların devletleştirilmesi sonucu kamu 
kesimine geçtt. Ne var kt Porto'da çı
kan /lprlmeiro Janeiroll ve ''RepubU
ca" gibi bağımsız gazeteleredokunul

madı. Ve PSP'nin resmi yayın organı 
"Portugal Socialista" da gösterıyor ki 
kimse PSP'nin gazete çıkarmasına 
kartı de�lI. Porteldz Gazetecller Sen
dikası genel Sekreteri Ftguerredo
Ftlipe'nindediğl gibi dolaylı yollardan 
değll açıkça PSP'nin resmi organı 
olarak bır gazete çıkarmak. hatta 
" RepubUca"ya bu açıklıkla el koymak 
PSP'nln baştan beri herzaman başvu
rabllece� bır yoldu. Ama artık vakıt 
çok geç. Devrimin yasaları öteki ya
saların üstünde. 

Çözüm ; halkın birligi 
"Komünistler basın özgUrlU#U

nU yok ediyor! " çığlıklanyla "Repub
Ilca''yı kendilerine bayrak yapanlar. 
50 yıllık faşlme kar ,ı en gUçlU de
mokrattk direnişi Işçi sınıfının verdl
ğtnl. bu dırenit! yöneten örgütün de 
PKP oldultunu bllmiyorlar mı ? Elli 
yıl boyunca faşist yönettme kar ,ı se
sini yUkseltmeyen. onu NATOile bağ
rına basan emperyalizmin "sosyalJet" 
sözcüleri bugUn ne yU-zle. hangi hak
la özgUrlUk şamplyonlultu yapmaya 
kalkıyorlar? "El Mercurlo" gazete
sinin basın özgUrlUğü adına Şlit'de fa
şist Plnochet darbesini hazırlamada 
CİNlarla. 'İTT'lerle birlikte oynadığı 
rol unutuldu mu. unutulabiUr mi ? 

Emperyalizmin. yerlı gerlctli
ğın terttplerl bitmedI. Bitmesini de 
beklememeli. ÇözUm. özgUrlUk cep
hesini. demokrasi cephesini. devrim
ci cepheyi gUçlendinnek. peki ,tt nnek 
blrll�ni daha da s�lamla,tırmak; 
İntersendlkal sorununda oldultu gıbı 
önce i şçi sınıfının kendı lçlndekt blr
U�ni sağlamak; bu birlik ekseni et
rafında köyımerin. tUm emekçi hal
kın birliğini gerçekleştirmek. Siya
sal dUzeyde PSP lle PKP'nin Ittifakı
nı gerçekleştirmek ve bu Ittifak lle 
25 Nısan'ı gettren Silahlı Kuvvetler 
Hareketl ile bUtünleşmek. İşte Porte
kiz'de gerici ve emperyalist terttpler 
karşısında Izlenecek yol. işte lIerlcl
ltğln. demokratlığın. devrlmclltğln 
şaşmaz ölçütü. denektaşı. Bu görU,
ledlr id "Republlca"nın PSP'II yöne
tJcllerl yukarıdan beri sergilenen LI
kel anttkomUnlzm oyunlarını tezgah
larken blle Portektz Işçi sınıfının par
ttsl PKP. PSP'ye sert ve kırıcı saldır .. 
lara son verIlınesini. Ust dUzeyde 
görUşmelere başlanmasını. tabanda 
Ise Iyi lltşUler kurulınasım ve ortak 
eylemlerle Silahlı Kuvvetler Hareke
t!'nln devrımcı adımlaRnın destek
lenmesini önermektedir. 
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Komitesi Uyesl Borls Po
Portekiz Komünist Par

gizU "taılmat" geliyor. 
İtalyan Faşistlerinin gaze

Notte" tarafından da ya
"Gizli Belge" demek 

gerici gUçlerln kullandıkları 
sözkonusu olan ne ? 

Ponomarev' in "Barı fS ve Sosyalizm 
Sorunları" dergisinin Haziran 74 sa

ve şili fa,lst dar
çıkarılması gereken dersle

dan ele alan bır yazı. 
bır "Moskova Tali

getlrllmlş ve SosyaUst 
gerlclUğin ve emper

Iıtzmetine sunulmuş. Hepsi 
seçimleri öncesi dağıtılan 

yayınlanan "Çok 
arasındaki tek fark. ta

zetesini bu Ilkel oyunlara alet etmek
le pgp'U yöneticiler nereye varmak, 
Portekiz devrimini nereye götürmek 
Istemektedirier? 

Enternasyonalizm ve bağımsız
lık. enternasyonalist dayanışma ve 
her partinin kendı çizgisini özgUrce 
bellrlemesı. birbirinden ayrılmaz 
ögelerdır. ve bunun böyle olduğunu 
burjuvazinin kendisi de çok iyi bll
mektedlr. Ve bu yUzdendlr id yalana 
başvurmak. PSP yöneticilerinin icad 
ettiği bu sahte "Çok Gizli Belge"yl 
kullanmak durumunda kalmıştır. So
runun bir başka yönU de bu "Belgeli
nin yayınlandığı yerdir. Paris'te Fran 
sızca olarak yayınlanan bu belge lle 
aynı zamanda Fransa'da Komlinlst
ler. Sosyalistler ve SOL Radikaller 
arasında gerçekleştirilen Solun Bir
liği parçalanmak Istenmektedir. BI
lindiğt gibi Alman. İsveç ve Awstur
ya Sosyal Demokrat Partlleri KomU
nistlerle her tUrlü lşblrli�ne karşı 
çıkmakta. başka ülkelerde gerçekle
şen Sosyalist-KomUnist Işbirlikierini 
dağıtmak ıçın de Iıtçblr çabadan geri 
durmamaktadırlar. Ne var ki Repub
lica'nın SosyalistPartlU yönettcllerl
nin bu oyunları Iflas etti. kullandıkla
rı bu eski ve demode sllah ellerinde 
patladı. Paris'te yayınlanan Katolik 
gazetesi "T�moignage ChriStien"in 
başyazarı Georges Montaron blle 
Republica'nın bu girişimini sert bır 
dille kınamakta. kayıtsız şartsız lle
rlcl ve demokrattk gUçlerln yanında 
yer almayı savunmakta, "antikomU
nizm yapmak gerekçesiyle karşı
devrimcllerle I şbirliği yapar duruma 
dU,memek gerektir: demektedir. 

.. Republica olayı " nın 
içyüzü 

"Le Quottdlen de Paris" yöne
ttcllerl belgeOın ge.rçekllğlnl blleme
diklerini söylerken "Republica" yö
netmeni Raul Rego kaypak ve kaça
mak cevaplar verdI. Ne var kı orta
da bır gerçek var kt o da "Republica" 
gazetesi Mayıs ortasından bu yana 
yayınlanmamaktlLiır. Gazete yönett
mine Inanmak gerektrse Porteldz Ko
mUnist Partısı Uyesl lşçtler gazeteye 
el koyarak basın özgUrıuğünU yok et
mektedir. Olayın gerisinde gerisinde gerisin PKP'nin, 
hatta SBKP'nln pannağı vardır. Oysa 
sorunun temellnde gazetede çalı şanla

ile PKP'ye dUşmanlıkları bilinen go
şist grupların eylemlerlnEgitg1de da
ha bUyUk yer ve önem vermeye başla
dı. "Republtca'! fiilen PSP'nin organı 
durumuna geltyor. bu çizgiyi benim
semeyen gazeteci ler ayrı lmaya zor
lanıyordu. BugUnkU Portekız Gazete
ciler Sendikasının başkanı da bu ara
da ayrılanlardan. Bu temlzlikle bir
lilete "Republica" günden güne okuyu
cularını da ylti rmeye başladı. Ekim 
1974'te 67 bın blan satış Aralık'ta 50 
bine. Nısan 1975'te ise 45 bine düştü. 
(Gazetenin bağımsızlığını ylttrmesl 
böylece bır istihdam sorunu ortaya 
çıkarıyor. gazetede çalışan işçiler 
böyle bır. geli şme içinde harekete ge
çıyorlar. ) 

İşçi komisyonu 
Gazetede çalışan IklyUze yakın 

işçiden yalnızca beşi Portekiz KomU
nist Partisi Uyesi. Gazete yönetimi
ne

'
el koyan 14 üyell İşçl ,Komlsyonu'n

da ise her e�ıımde I şçiler I şçiler I ş var. hat
ta taşlarda sosyaltstler çoğunlukta. 
Komisyonun önerdl� yenı statü . "Re
publiclt'nın bır Partt Organı gibi ya
yın yapamıyacağını öngörUyordu ve 
gazete yönetimi bu öneriyi reddettI. 
İşçiler bunun Uzerine "Republtea "nın 
Sosyallst Parttnin resmi organı 01-
dultununbelirttlmeslnl lstedtler. Ken
dUerinin Sosyalist Parttye karşı ol
madıklarını. sadece bağımsızlık per
desi arkasında karşı devrimci bir 
çizgiye katılmayacaklarını açıkça or
taya koydular. koydular. koy Gazete binasını Işgal 
etttler. Ekim 74'te sonuçsuz kalan 
bir Genel Kurul denemesinden sonra 
2 Mayıs'ta toplanan yeni Genel Ku
rulun seçtiği İşçi Komisyonu. "Re
publica"nın 1972'den beri Ticari MU
dUrU olan Belo Marques'l Istifa et
mekten alıkoyup yeniden gazetenin 
başına gett rdl. İşlerine dönemeyen 
yönettcUerin şlkayett Uzerine kapatı
lan Republica. COPCON'un aracılığı 
sonucu tekrar açıldı Lse de gazete 
yönetlcUerl Işçilerin çıkarı lmasını 
şart koştular. 175 kadar Işçiden 143'U 
tam bır dayanı,ma ıçınde dlrenecek
lerini btldlrdiler ve direndiler. 

G!irUldUl!i1 gıbı sorun bır PKP
PSP çatışması olmaktan çok uzak. 
Gazetenin sosyallst yöneticUerlnln 
tutumu sonucu bugUnkU aşamaya ge
lendi. Başlangıçta sosyalistlerin ço
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Bir roman gibi : 
. . 
IKI 

Bulgaristan Komünist Partisi 
tarihi 

" IX.Jlgoriston KomUnist Partisi Tarihi"  yay ı nlandı . A l ı i ı l m ı �  komUnist 
partisi tarihlerine benzemiyor. Bir kez, &..ı lgoriston'doki devrimci hareketin 
lUmUnU kapsıyor. Burası o kodar öneml i  bir yen i l i k  veya ayr ı l ı k  deği l .  Önem
li olon devrimci hareketin bUyUk bir aç ı kl ı kla ve geni� bir ele)'iri dozuylo 
onlotı lmıı  olması . Devrimci gel iiimin  çetiı l i  eylemlerini acıması? bir t i t iz
l i k le e leıt iren ender yapı tlardan �irisi . 

Devrimci tar ih lerin hepsinde yon ı l g l lerdon söz edi l i r .  Ancak bu yo
" ı l g l lonn zamanında " ka ç ı n ı lmaz" olduğu vurgulanarak. Böylece bunların 
tarihsel ve zoru n l u  yon l l g l lor olduğu ön plana ç ı kar ı l ı r .  Devrimci hareketle
rin iç inde böyle olonlorı çok. Fakat Bulgaristan tarihinin ayr ı l ığ ı  biraz dabu
roda . Devrimci eyleme, elde edilen sonuçlar açıs ından bakıyor. Bir de Bu l 
garistanldaki parti le�menin gel i� imi  açı s ı ndan. Yan ı l g ı lar ı n  çoğunu , parti le�
medeki , partinin gel i�imindeki , eksiklere bağ l ı yor . Öğretici ve tam diya
lektik olon burası . 

Kitap, bir roman gibi akunuyor . Son derece akıcı  yaz ı l m ı � .  Ancak 
roman gibi olması değerini azaltmıyar . Üste l i k  artırı yor do . Kitapta, Bulga
ristan öze ı ı i k l erini  Olıp, yaygın gene l leme ve soyutlamolaro e l veri� l i mater
yal var. 

Ayrıca U) t i p ,  Uç dönem ve Uç yöntem ortaya çı kıyor. Dimitir Blago
yef, Aleksondır Istanbu l iyskiy ve Geor 3i Dimitrof. Blogoyef, Bu lgaristan'da 
Marksizmin kurucusu . "Aşırı b i l i m  merak. onu daha 12  yO)lnda istanbu l oku l 
larına sevkediyor. Burada uyanıı devrinin tanınmlj eğitimcisi Petko R . Sla
veykoflun yanı nda okuyor . "  Bu dönem , Osmanl ı 'da 'Birinci Me�rutiyet ' in  ha
zır l ı k  y ı l l arı . Blogoyef, hazırlığına burada b�l ıyor. Rad i kal izmden Mark
sizme doğru yol a l ı yor . Bu yol a l l j la  birl i kte " Dimi tir Blagoyef, Bu lgaristan 
sosyal ist hareket i n i n ,  kurhJ lu�tan önceki m i l l i  kurtulu� hareketlerinin devrim
ci geleneklerinin biri�ik yasal mirasçısı ve devamcısı olduğunu belirtiyordu . "  

istanbu l iyski y ,  halkçı bir l ider.  Bu lgaristan KomUnist Partisi tarihi nde 
Aleksond" istanbu l iysk i y ,  diğer Batı l ı  kaynakl arda olmadığı kadar bUyük bir 
sempati y l e  e le  al ı nıyor. Çiftçi B ir l iği 'nin l ideri . KUtlei ere dayanıyor . Se
çimlerle hukUmet baıkonı oluyor 1920'lerin baııarında. Demokrasi ve ç i ftçi 
l e r  lehine girijimleri var . Bu giriıimler,  sermaye s ın ıf ın ı  rahats ı z  ediyor. Ve 
9 Haziran fajist darbesi tezgôhlanıyor. istanbu l iyskiy hayatı n ı ,  Bul garistan 
demokrasiyi kaybediyor . 

Bulgaristan KomUnist Partisi tarihinde, 9 Haziran fOjist darbesinin 
baıarıya u laımasında en bUyuk sorumluluklardan birisi KomUnist Partisi 'ne 
yükleniyar. KomUnist Partisi 'nin atal eti , faıizmin bajarıs ında en önem l i  et
kenlerden birisi . Ancak, " 9  Haziran hukumet darbesine Çiftçi Bir l iği  hukü
meti nin hataları do yardı m  ett i . BHÇS'nin bUyük kapitale karjl yUrüttUğü sa
vaj kararsızdı , o monarıiyi defetmedi , orduyu ve devlet cihazın! .gerici  e le
manlardan temiziemedi , aydınlara karı i yanı ıı  tavır takındı . lstanbul iyskiy 
b�ar ı l arı ndan boıdönuklüğüne uğradı . BHÇB'ne uzun süre l i  egemen l i k  sağla
dığın ı  hesap ediyordu. ijte bu onun uyan ı k l ığ ı nı zayıflott ı . "  

Foıist darbeden sonra fajist hukUmetler birbirini iz ledi . Tsankof HU
kümeti , btmlordan birisi . " Tsankof Hukumeti , eski burjuva parti l erini bir fa
ıist partisinde toplamak suretiyle di ktatörl Uğunu kavi lejtirmeye çal ıı ıyordu . 
Fakat onun Isasyal bar ıj ' ,  'toplumsal dayanljma' ve 's ınıf  siyaseti ' çağr ı l arı 
burjuva partilerinin hepsi arasında taraftar bulamadı . Meydana getirilen De
mokratik $govar adındaki fa�ist birlejmesinde birl i k  yoktu . Buna Nareden 
Sgover, Narodnak Partisi ,  Demokrat Partisinin bir kısm ı ,  Radikal Partisinin 
sağ kolu giriyordu. Ayrı ayrı  gruplar, hukUmette daha bUyuk nUfuz, daha 
bUyUk pay kazanma uğrunda araları nda durmaksız ın  savaj yUrUtuyordu . "  

Bu devam ett i .  Uzun bir mUcadele  i le Bu lgaristan faıizmden Dimit
roflun l ider l i ğinde kurtu ldu . Dimi trof, ije cephe kavram ı nı açıklayarak boi· 
lod ı .  Rantag yangınının  bu unutulmaz "sanığını"  herkes bi l iyor. Yöntemi ve 
eyleminin ötesi ise ki tapta. 

Bu k i tap , demokrasinin gUncel olduğu Turkiye'de bUtun devrimcilerin 
bUtUn demokratların ve bUtun sosyal istlerin okumaları gereken bir kitap. D i l i  
rahat. Ancak bo z ı  kelimelerin Türkçelde daha guzel v e  yeni leri  var. Bunla
rın kullanı lmamıı olması kitabın tek eksi k l iğ i . Y. K .  
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Toplumsal olaylar edebiyata , öze l l i kle  romono hemen yans ımı yor . 
.Ama toplumu derinden etki leyen olaylar mut laka edebiyatı etkil iyor . 12 Mart 
döneminin ramana yansıması do kaçın ı lmazdı . Erdal Öz , FUrUzan , Çetin Al
tan,  Yılmaz GUney bu dönemi romanları nda anlat t ı l a r .  

" Şafak" (Sevgi Soysal ,  Bi lgi  Yay ı nevi , Nisan 1975, 2S2 s . ) da bir. 
12  Mart romanı . " Baskın" , " Sorgu" ve .. Şafak" bölUmlerinden oluşmu�. Bir sU
re hapis yattıktan sonra Adana'ya sUrgUn ed i len Oya, Sel imiye 'den tahliye 
edi l i p  Urfa'ya giderken Adana'ya gelmiş olon Mustafa, avukat Hüseyin,  Ak
deniz Sanayi Fabrikası iıçisi Al i ' nin evinde yemek yerlerken gizl i örgUt kur
makton göz a l t ına a l ı n ı rlar . i' • • •  istiklôl mahal lesinde bir anar�ist yuvası ba
s ı l d ı . Altı anarşist yakalandı . "  

Sorgu (s . 1 I 9). böl Umünde Oya ' n ı n ,  Mustafa 'nı n ,  Al i 'n in  sorguları ya
pı l ı r .  Yalnız  Ali 'yi döverler; kıyas ıya.  Çok anıçm i ı  bu .  En büyük korku ları 
AI i 'nin sı nıfı ndan.  Oya 'nın hapishanede, kadı nlar koğuşundo tanıdığı kodı n
lar - Gu l l u ,  F irdevs , Asuman, Zafer , Sema , GUlay- an lat ı l ı r .  Mustafa Nu
ri 'yi , Doğan ' ı ,  Necdet ' ;  hatırıor. Bu bölUmde, yazar ı n ,  öğrencilerine evle
rinde bile TUrkçe'den ba�ka bir dil konuşmayı yasaklayan öğretmene duyduğu 
öfkeyi bel irtmek iç in  anlattığı iki k i� i  var: Veyis ve Teberdar; romonı n  bu
tUnlUğUne bir �ey eklemiyen aksine bozan iki  ki�i . 

Yazar hapishanede tanıdığı bUtUn kadın ları anlatmak istiyor. Bir tek 
Gul l u 'yu anl atsaydı b i le yeterdi .  Kijileri anlatı rken yazar, orada bir kendi 
dUiUncesini söyIUyor : " . .  As l ı nda kendisinden çeki ni lmesini hOj bulmayan 
yoktur . "  (s . 34) . " . .  GUzeli  iği ortaya Çı  kannok öğreni i ir bir jeydi r . "  (s . 45). 
Hatta onları , özel l i k l e  Oya 'yı mazur göstermeye çal ı ş ıyor: .. . .  Yolnız l ı ktan 
iyice bunaimış  olon Oyo 'nınsa biri lerine inanmağa ihtiyacı vardı . "  (s . 35). 

ÜçUncü bölümde ç i ngeneler, Muzaffer bey, Al i 'nin sorgusu anlat ı l ı r ;  
Mustafa, Oya özeleştiri lerini yaparlar . 

Roman toplumun dikine bir kesit i . Kiıi leri çok kalaba l ı k :  Sovyet ro
manları gibi . Ne var ki bu kahramanlar yazarı n  bir dÜjUncesini  açıklamak 
için yarat ı l m ış lar.  Yazarı n  dUşUncesini söylüyorlar ve kayboluyorlar. Soysal 
bUtün kahramanları nı  aynı özenle ele almıyor. Kimilerini  bir bajka kiii ara
c ı l ığ ı y l a ,  UstünkörU anlatıyor. Sözge l imi Turgut Sabuncu, Polis MUdUrü Ze
koi beye söylediği birkaç cümleyle devletin nite l iğini bel irtmek için y�ra
tı lmış :  .. . .  Gelmiş kar�ıma kanun diye gevel iyor . Sizi niçin besi iyoruz ho?" 
(s . 164) " . .  Bir tek kanun vardı r :  Bizim bildiğimiz kanun vard ı r ;  dUzenin ka
nunu vard ı r .  DUzene karjl kanun mu olurmuş? Geçmiş karşımo, konunun kes
kin k ı l ı cı n ı  batırman gerekenleri kanun siperine almaya I(alk ı� ıyorsun �  Ulan 
senin ij in kanun kı l ı cın ı  dU�mana ijleyene dek bi lemek� Öyle her yana yon
tulan kanun olur mu? Kanun ya bizim , ya onların {işçi leri n .  H . D . ) " .  

Di le  özen göstermiyor Soysal . S ı k  s ı k  tekrarlar yapı yor . Baskındo ka
pının açl l lj ını  8 , 10, 1 2 , 26 , 30 , 39 , 55,60 ve 70. sayfalarda dokuz ; yağmurun 
yağıı ın ı  208, 209 ve 214.  sayfalarda Uç kez tekrar ediyor. Ayrıca birçok 
di kkats i z l i k ler var: Yazar "Öğretmenler Derneğ i " ,  öğretmen Mustafa ise bir 
konu�mas ı nda "Öğretmenler Sendikası " ,  daha sonra ise "Öğretmenler Derne
ğ i "  diyor. Yazar evin bası ldığı  anda Mustafa 'nın  söylediği cümleyi de unu_ 
tur. Ev bı.Jsı ldığl  onda " . .  Diyeceğim şu ki , siz sahip ç ı kmadı kça hiç bir şey 
olacağı yok � "  diyen Mustafa daha sonra " . .  Siz sahip ç ı kmadıkça bir şey 
olacağı yok . "  der i ki kez (s . 55,60) . Ünlem işareti yerine de nokta koyar 
ikinci , üçUncU cUmlelerde. 

Soysal ' ı n  romanında özeleitiri ağır basıyor. Okur, Oya ' n ı n ,  Musta
fa' n ı n ,  Al i 'nin kişi l i klerinin daha do sağlam l aşacağ ı n ı ,  olaylar karşıs ında 
daha olumlu tavır olacaklarını anlar. Romanı bitirdiğimiz zaman da yalnızca 
bu üç kişi yajar bizde. " Mahkeme dönUjler i ni , tahliyesi reddedi len lerin iç
lerine gömUverd i kleri umutları , ijkenceden gelenlerin bir de kendi kendi leri 
ne sUrdUrdUkleri işkencey i ,  ez i lm i ş ,  horlanmlj kij i l i k l erin toparlanmak, es
kisinden sağlam olmak için çektikleri sessiz doğum sancı ları nı , uzun gece
lerdeki sohbetleri , bir bardak çayo, kohveye duyulan sevinci , mektup dağ ı 
tımında çarpan yUrekleri , mek1upsuzların d l i  dUnyaya duydukları kırgı n l ığ ı , 
a l ı şmamak, unutmamak, sinmemek, tukenmemek çabalar ı nı , dostlarlo payla
şı lan acı lar ı " , " . .  Her şeyi yeniden dUjUnmek ,  sevmek , inancını  bi lernek 
duygusunun verdiği mutluluğu , tem i z ,  yararl ı ,  bekletilmii kinr' Mustafa i l e  
bir l i kte b i z  de unutmavacaQ ı z .  Adalet AqacKi lu lnun " Ölmeve Yatmak" adi l  
romanı i l e  biri  i kte " Şafak" son zamanların okunmayo değer kitapları ndan biri . 
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b i l i m  merak. onu daha 12  yO)lnda istanbu l oku l 
uyanıı devrinin tanınmlj eğitimcisi Petko R . Sla

Bu dönem , Osmanl ı 'da 'Birinci Me�rutiyet ' in  ha
hazırlığına burada b�l ıyor. Rad i kal izmden Mark

yol a l l j la  birl i kte " Dimi tir Blagoyef, Bu lgaristan 
lu�tan önceki m i l l i  kurtulu� hareketlerinin devrim

yasal mirasçısı ve devamcısı olduğunu belirtiyordu . "  
halkçı bir l ider.  Bu lgaristan KomUnist Partisi tarihi nde 

diğer Batı l ı  kaynakl arda olmadığı kadar bUyük bir 
Çiftçi B ir l iği 'nin l ideri . KUtlei ere dayanıyor . Se

oluyor 1920'lerin baııarında. Demokrasi ve ç i ftçi 
Bu giriıimler,  sermaye s ın ıf ın ı  rahats ı z  ediyor. Ve 

tezgôhlanıyor. istanbu l iyskiy hayatı n ı ,  Bul garistan 

mUnist Partisi tarihinde, 9 Haziran fOjist darbesinin 
bUyuk sorumluluklardan birisi KomUnist Partisi 'ne 

KomUnist Partisi 'nin atal eti , faıizmin bajarıs ında en önem l i  et
" 9  Haziran hukumet darbesine Çiftçi Bir l iği  hukü

ett i . BHÇS'nin bUyük kapitale karjl yUrüttUğü sa
defetmedi , orduyu ve devlet cihazın! .gerici  e le

aydınlara karı i yanı ıı  tavır takındı . lstanbul iyskiy 
ğüne uğradı . BHÇB'ne uzun süre l i  egemen l i k  sağla

bu onun uyan ı k l ığ ı nı zayıflott ı . "  
sonra fajist hukUmetler birbirini iz ledi . Tsankof HU

" Tsankof Hukumeti , eski burjuva parti l erini bir fa
suretiyle di ktatörl Uğunu kavi lejtirmeye çal ıı ıyordu . 

'toplumsal dayanljma' ve 's ınıf  siyaseti ' çağr ı l arı 
arasında taraftar bulamadı . Meydana getirilen De

adındaki fa�ist birlejmesinde birl i k  yoktu . Buna Nareden 
Demokrat Partisinin bir kısm ı ,  Radikal Partisinin 

ayrı  gruplar, hukUmette daha bUyuk nUfuz, daha 
uğrunda araları nda durmaksız ın  savaj yUrUtuyordu . "  

Uzun bir mUcadele  i le Bu lgaristan faıizmden Dimit
. Dimi trof, ije cephe kavram ı nı açıklayarak boi· 

bu unutulmaz "sanığını"  herkes bi l iyor. Yöntemi ve 

sinin gUncel olduğu Turkiye'de bUtun devrimcilerin 
bUtun sosyal istlerin okumaları gereken bir kitap. D i l i  

kelimelerin Türkçelde daha guzel v e  yeni leri  var. Bunla
kitabın tek eksi k l iğ i . Y.Y. K .  K .  

TlJRKiYE 
işçi 

pARTisi 
PROGRAM 

VE 
1OZOCO 

çım 

yoktur . "  (s . 34) . " . .  GUzeli  iği ortaya Çı  kannok öğreni i ir bir 
Hatta onları , özel l i k l e  Oya 'yı mazur göstermeye çal ı ş ıyor: 
iyice bunaimış  olon Oyo 'nınsa biri lerine inanmağa ihtiyacı vardı

ÜçUncü bölümde ç i ngeneler, Muzaffer bey, Al i 'nin sorgusu 
Mustafa, Oya özeleştiri lerini yaparlar . 

Roman toplumun dikine bir kesit i . Kiıi leri çok kalaba l ı k :  
manları gibi . Ne var ki bu kahramanlar yazarı n  bir dÜjUncesini  
için yarat ı l m ış lar.  Yazarı n  dUşUncesini söylüyorlar söylüyorlar ve kayboluyorlar. 
bUtün kahramanları nı  aynı özenle ele almıyor. Kimilerini  bir 
c ı l ığ ı y l a ,  UstünkörU anlatıyor. Sözge l imi Turgut Sabuncu, Polis 
koi beye söylediği birkaç cümleyle devletin nite l iğini bel irtmek 
t ı lmış :  .. . .  Gelmiş kar�ıma kanun diye gevel iyor . Sizi niçin 
(s . 164) " . .  Bir tek kanun vardı r :  Bizim bildiğimiz kanun vard ı r ;  
nunu vard ı r .  DUzene karjl kanun mu olurmuş? Geçmiş karşımo, 
kin k ı l ı cı n ı  batırman gerekenleri kanun siperine almaya I(alk ı� ıy
senin ij in kanun kı l ı cın ı  dU�mana ijleyene dek bi lemek� Öyle 
tulan kanun olur mu? Kanun ya bizim , ya onların {işçi leri n .  

Di le  özen göstermiyor Soysal . S ı k  s ı k  tekrarlar yapı yor
pının açl l lj ını  8 , 10, 1 2 , 26 , 30 , 39 , 55,60 ve 70. sayfalarda dok
yağııın ı  208, 209 ve 214.  sayfalarda Uç kez tekrar ediyor. 
di kkats i z l i k ler var: Yazar "Öğretmenler Derneğ i " ,  öğretmen 
konu�mas ı nda "Öğretmenler Sendikası " ,  daha sonra ise "Öğretmenler 
ğ i "  diyor. Yazar evin bası ldığı  anda Mustafa 'nın  söylediği 
tur. Ev bı.Jsı ldığl  onda " . .  Diyeceğim şu ki , siz sahip ç ı kmadı
olacağı yok � "  diyen Mustafa daha sonra " . .  Siz sahip ç ı k
olacağı yok . "  der i ki kez (s . 55,60) . Ünlem işareti yerine 
ikinci , üçUncU cUmlelerde. 

Soysal ' ı n  romanında özeleitiri ağır basıyor. Okur, Oy
fa' n ı n ,  Al i 'nin kişi l i klerinin daha do sağlam l aşacağ ı n ı ,  olaylar 
daha olumlu tavır olacaklarını anlar. Romanı bitirdiğimiz zaman 
bu üç kişi yajar bizde. " Mahkeme dönUjler i ni , tahliyesi reddedi
lerine gömUverd i kleri umutları , ijkenceden gelenlerin bir de kendi kendi 
ne sUrdUrdUkleri işkencey i ,  ez i lm i ş ,  horlanmlj kij i l i k l erin topar
kisinden sağlam olmak için çektikleri sessiz doğum sancı ları
lerdeki sohbetleri , bir bardak çayo, kohveye duyulan sevinci
t ımında çarpan yUrekleri , mek1upsuzların d l i  dUnyaya duydukları 
a l ı şmamak, unutmamak, sinmemek, tukenmemek çabalar ı nı , dostlarlo 
şı lan acı lar ı " , " . .  Her şeyi . .  Her şeyi . .  yeniden dUjUnmek ,  sevmek , inancını  
duygusunun verdiği mutluluğu , tem i z ,  yararl ı ,  bekletilmii kinr' 
bir l ibir l i kte b i z  de unutmavacaQ ı z .  Adalet AqacKi lu lnun " Ölmeve 
romanı romanı i l e  biri  i kte " Şa" Şafak" son zamanların okunmayo okunmayo değer değer kitaplarıkitapları

isteme adresi: 
Ankara: Tip il Merkezi 
Gazi Mustafa Kemal Bulvan 42
Maltepe - Ankara 
Istanbul : Tip Genel Merkezi 
Nur-u Ziya Sok. 17-5 

Tünel - Istanbul 



GAMAK işçileri 
sendika seçme özgürlügü 
istiyor 

GAMAK. TÜRKiYE'DE işçi SINIF! HAREKETi içiN 
ÖNEML! BiR isiM. Bl.' ÖNEM. GAMAK işçiLE RiNİ DOKUZ YILDm 
YILMADAN SÜRDÜRDÜKLERi MÜCADELENiN ÜRÜNÜ. MÜCADELENiN 
HEDEFi, SENDİKA SEÇME ÖZGÜRLÜGÜ . YANİ. PATRONLARıN 
YANDAŞI SARI SENDİKALARı SiLKiP BiR KENARA ATMAK. GAMAK 
işçiLERi, MÜCADELELERİNDE ŞEHiT DE VARDiLER. 1969 YıLıNDA 
pOLis KURŞUNLARIYLA ÖLEN ŞERiF AYGÜL DE BiR GAMAK 
Işçisi İDi. 

. 

şİMDi, GAMAK işçiLERi YİNE DiRENİşTE. MÜCADELE 
BiR AYDıR sURMEKTE. GAMAK işçiLERi DiRENi KOMiTESi 
BAŞKAN! HASAN DERELi YÜRÜYÜŞ ML'IIABiRiNİN SORULARıNI 
şÖYLE C EVAPLADı. 

• DiRENİŞİNİziN NEDENiNİ VE 
GAMAK işçiLERiNİN GEÇMi TE 
VERMİş OLDUGU MÜCADELE iLE 
OLAN iLiŞKisiNİ ANLA TIR 
MISINIZ ? 

• Direni�imizin nedeni ; bize Anayasa tarafın
dan veri len sendika seçme özgUrlUğUmUzUn ku l l andır ı l 
maması , kısacmı istediğimiz sendi kaya geçmemizin i�
verence önlenmek istenmesi ve i�verenin istemediği sen
di kaya geçmeleri nedeniyle orkodoilorımız ı n i �ten atı l 
molarını protesto etmek iç indir .  

Geçmi�teki sendikal mUcode lemiz ise iöyle:  
B iz  GAMAK iıçileri 1 966 y ı l ı ndan buyana i lk  kez 1966 
do, ikincisi  1969'do ve UçUncUsU gördUğUnUz gibi 1975 
y ı l ı n ı n  Haziran oyı n ın  bo)longıcı ndan bugUne olmak 
Uzere 3 defodı r  sendika değiitirrnek istiyoruz . Fokat 
gerek i�verenin çeıi t l i  yasOdlil  hareketler i , gerek sorı 
sendikaların Çeii t l i  oyunlorı ve hepsinden de öneml is i  
mevcut iktidarların i�çi d�manı tavrı zaman zaman du
zenin si lahlı  gUven l i k  mensuplar ıy la karıı karııya kal 
manıza yol açtı . Bildiğiniz gibi sendika seçme özgUr
IlJğunu ku l l anmak anacıyla yapmı� olduğumuz bir dire
niıte Şerif AygUI polis  kurıunlarıyla can verdi . Bu öyle 
yan k ı l ara yol açtı ki Uzerinde gUnlerce yaz ı ldı , söy
lend i .  Şerif AygUI I Un öldUrulmesi nden sonra bir pol is 
bizzat HUrriyet Gazetesi Ine gelerek Şerif AyguI ' un ö
I UmUnden sonra görevl i  polis lere iıveren tarafından 300 
TL pora dağ ı tı ldığını  söyledi . Bu açıklamayı yapan po
l i s ,  "ben bu parayı olman devlet bono poro veriyor ve 
ben görevimi yapıyorum . Bu açıkça rU�vettir" diyerek 
teki i f  edi len parayı red etti . Bunu onlatmamın nedeni , 
bize karıı iıverenin  ve onun i ktidar ı n ı n  dUımonca tav
rını  ve bu en tabii hakkımızın kullanılması yolunda bir 
ıehit vermi) olmamıza rağmen hôlô bu hakkımızı özgUr
ce kul lanmamıza engel bir yığın ıeyin var l ı ğ ı n ı  ortaya 
koyabi Imekti r • 

• CHP' NiN iKTİDARDA OLMASI 
HALİNDE SENDiKA SEÇME 
ÖZGÜRLÜGÜNÜZÜ EKSİKsiz 
KULLANABiLECEGiNİZE 
iNANIYOR MUSUNl:Z ? 

• CHP yedi ayl ı k  bir i ktidar devresi geçirdi . 
Şimdi ben size soray ı m :  i�çi s ın ıf ımız için ne yaptı ? 
Köyl üler iç in  bir ıeyler yaptı deniyor . Hongi köylUye 
yaptı ? Taban fiyatlarını artırdı ; ortohal l i  ve zengin 
köy l UnUn iıine yaradı . Bir istanbu l Bölge Çal ı ıma MU
dUrUnU dahi deği�ti remedi . Seçimden önce " referan
dum referandum" dedi i ikt idar olunca bunu ağzına o l 
maz oldu . Be n  buna inanmıyorum . Arkada�larım içinde 
CHpI i i  olon, ona inananlar olmasına rağmen, ben CHP
nin bizim sınıf\al sorunlarımıza çözUm getirebileceğine 
asla inanmı yorum . 

• siZCE işçi SıNıFıNIN EN ACiL 
SORUNLARI NE LERDiR, 
SAYAR MISINIZ ? 

• Referandumun yasala�mosı , 
Kıdem tazminat ı n ı n  iıçi ler lehine i oya 
Çı karı lması , 
Lokavt ın  yasaklanmas ı .  
14 1  ve 142 nin kaldırı lması 
Sı kıyönetim i n  kaldırı lmas ı .  Çünkü en kü

çük bir direniıimiz dahi s ı kıyönetirnce bir takım gü
ven l i k  nedenleriye kırdı r ı l ı yor. Oysa iıverenlerin her 
tUrlü konumuz iılemlerine göz yumuyorlar. Örnek mi ? 
i�te biz �  Direni ıimizi  fabrikan ı n  önünde değil de gör
dUğUnUz gibi bu çoyırda yapmak zorunda bırakıldı k .  

GAMAK IşçILERI 

DİRENiŞTE öG LE YEMEGi 

HASAN DERELi 

• CHP Bl' SORUNLARINIZDAN 
HANGisiNİ ÇÖZEBİLiR? 
sıZCE Bl' SORUNLARINIZIN 
ÇÖZÜMÜ içiN NE TÜRDEN BİR 
MUCADELE VERiUIELi? 

• Hemen hemen hiç birini , CHP tek baıı na, 
yoni kendi haline bırak ı l ı rso çözemez . Yalnız son s ı k ı 
yönetim uzatı lmalarıno kar�, ç ı kt ı .  Bel ki s ık ıyönetimin 
kaldırı lması konusunda etkin mücadele edebi l i r .  O do 
send i kalar ı n  baskısını  iyice üzerinde duyarsa. 

As ı l  bu sorunları , biz iiçi leri n kendi partimiz 
yani iıçi sı nıfı n ı n  siyasi partisinin etkin mücadelesi i l e  
elde edecegine inanı yorum.  Ya lnız sendikal mUcadele 
i l e  yetinmek siyasi mUcodele yapmamak ekonomi k  mU
codelemizin de gUdük ı yetersiz kalmasına sebep olur.  
Örneğ i n ,  bugün i aydır di reniyoruz . GAMAK iıçi leri
nin direni�inden hiç kimsenin haberi yok . Bi ldiğiniz 
gibi burjuva bas ı n ı nda da, bu yüzde yUz haLIı  davomız 
yonııı veya kimisinde iıçi lerin tamamen haksız oluıu 
tekl inde yansıml$  durumdadır.  Oysa kendi partimiz por
l omentoya gine sesimiz her yerde duyu lur . Yalnı z b i 
zim direni�jmiz söz konusu deği l .  450 gUndür direnen 
i�çiler var. Hergün yUzlerce i)çi iıten atı l ıyor, çoluk 
çacu�uyla a,lığa mahkum edi l iyor ve buna hi, kimse-

. nin ses çıkardığı yok . Kısacas ı ,  biz ıuna inanıyoruz: 
bizim mücadel emiz, ancak kendi portimizle baıarıyo 
u loıacaktır . 

DiRENİŞİNİziN NEDENiNİ VE 
GAMAK işçiLERiNİN GEÇMi TE 
VERMİş OLDUGU MÜCADELE iLE 

iLiŞKisiNİ ANLA TIR 
IZ ? 

ni�imizin nedeni ; bize Anayasa tarafın
sendika seçme özgUrlUğUmUzUn ku l l andır ı l 

kısacmı istediğimiz sendi kaya geçmemizin i�
önlenmek istenmesi ve i�verenin istemediği sen

geçmeleri nedeniyle orkodoilorımız ı n i �ten atı l 
protesto etmek iç indir .  

Geçmi�teki sendikal mUcode lemiz ise iöyle:  
iıçileri 1 966 1 966 1 9 y ı l ı ndan buyana i lk  kez 1966 

1969'do ve UçUncUsU gördUğUnUz gibi 1975 
Haziran oyı n ın  bo)longıcı ndan bugUne olmak 

ı r  sendika değiitirrnek istiyoruz . Fokat 
çeıi t l i  yasOdlil  hareketler i , gerek sorı 

Çeii t l i  oyunlorı ve hepsinden de öneml is i  
iktidarların i�çi d�manı tavrı zaman zaman du

gUven l i k  mensuplar ıy la karıı karııya kal 
. Bildiğiniz gibi sendika seçme özgUr

anmak anacıyla yapmı� olduğumuz bir dire
UI polis  kurıunlarıyla can verdi . Bu öyle 
açtı ki Uzerinde gUnlerce yaz ı ldı , söy
gUI I Un öldUrulmesi nden sonra bir pol is 

Gazetesi Ine gelerek Şerif AyguI ' un ö
görevl i  polis lere iıveren tarafından 300 

ldığını  söyledi . Bu açıklamayı yapan po
parayı olman devlet bono poro veriyor ve 

yapıyorum . Bu açıkça rU�vettir" diyerek 
parayı red etti . Bunu onlatmamın nedeni , 

iıverenin  ve onun i ktidar ı n ı n  dUımonca tav
tabii hakkımızın kullanılması yolunda bir 

olmamıza rağmen hôlô bu hakkımızı özgUr
lanmamıza engel bir yığın ıeyin var l ı ğ ı n ı  ortaya 

• CHP' NiN iKTİDARDA OLMASI 
HALİNDE SENDiKA SEÇME 
ÖZGÜRLÜGÜNÜZÜ EKSİKsiz 
KULLANABiLECEGiNİZE 
iNANIYOR MUSUNl:Z ? 

• CHP yedi ayl ı k  bir i ktidar devresi geçirdi . 
Şimdi ben size soray ı m :  i�çi s ın ıf ımız için ne yaptı ? 
Köyl üler iç in  bir ıeyler yaptı deniyor . Hongi köylUye 
yaptı ? Taban fiyatlarını artırdı ; ortohal l i  ve zengin 
köy l UnUn iıine yaradı . Bir istanbu l Bölge Çal ı ıma MU
dUrUnU dahi deği�ti remedi . Seçimden önce " referan
dum referandum" dedi i ikt idar olunca bunu ağzına o l 
maz oldu . Be n  buna inanmıyorum . Arkada�larım içinde 
CHpI i i  olon, ona inananlar olmasına rağmen, ben CHP
nin bizim sınıf\al sorunlarımıza çözUm getirebileceğine 
asla inanmı yorum . 

• siZCE işçi SıNıFıNIN EN ACiL 
SORUNLARI NE LERDiR, 
SAYAR MISINIZ ? 

• Referandumun yasala�mosı , 
Kıdem tazminat ı n ı n  iıçi ler lehine i oya 
Çı karı lması , 
Lokavt ın  yasaklanmas ı .  
14 1  ve 142 nin kaldırı lması 
Sı kıyönetim i n  kaldırı lmas ı .  Çünkü en kü

çük bir direniıimiz dahi s ı kıyönetirnce bir takım gü
ven l i k  nedenleriye kırdı r ı l ı yor. Oysa iıverenlerin her 
tUrlü konumuz iılemlerine göz yumuyorlar. Örnek mi ? 
i�te biz �  Direni ıimizi  fabrikan ı n  önünde değil de gör
dUğUnUz dUğUnUz gibi gibi bu bu çoyırda çoyırda yapmak yapmak zorunda zorunda bırakıldı bırakıldı k .  

• CHP Bl' SORUNLARINIZDAN 
HANGisiNİ ÇÖZEB
sıZCE Bl' SORUNLARINIZIN 
ÇÖZÜMÜ içiN NE 
MUCADELE VERiUIELi? 

• Hemen hemen 
yoni kendi haline bırak ı l ı r
yönetim uzatı lmalarıno 
kaldırı lması konusunda 
send i kalar ı n  baskısını  

As ı l  bu sorunları
yani iıçi sı nıfı n ı n  siyasi 
elde edecegine inanı yor
i l e  yetinmek siyasi mUcodele 
codelemizin de gUdük
Örneğ i n ,  bugün i aydır 
nin direni�inden hiç 
gibi burjuva bas ı n ı nda 
yonııı veya kimisinde iıçi
tekl inde yansıml$  durum
l omentoya gine sesimiz 
zim direni�jmiz söz konusu 
i�çiler Hergün yUzlerce 




