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Aka demisyenler •• • 

uzerıne 

Toplumsal bir grup olarak aka
demtsyenlerln durumunun ele alınma
sı, üniversi,telerin niteliği ve buıju
va ideolojisinin içine dliştü� bunalım 
sonucu Universitelere yönelen baskı
lar gib, sorulara da eğilmeyi gerek
tiriyor. 

Karşımıza önce şu soru çıkıyor: 
Sınıf yapısı içerisinde akademisyen
leri nereye koyacağız? Toplumsal 
yapıda akademisyenlerin yeri ne? 

Gelir sağlama biçimleri açısın
dan ele alındığında. akademisyenier 
sanayi işçileriyle aşağı yukarı aynı 
durumdalar. Başka deyişle, akade
misyenierin tek ya da başlıca geçim 
kaynağı, ücret karşıhğı işverene (son 
çözUmlemede devlete) sattıkları emek 
gUcü. Bu bakımdan akademisyenler 
ücreti! işçi sayılabilirler. 

Ne var ki. orta tabaka içinde 
yer alan herhangi bir toplumsal gru
bun bilinç ve davranışı bu grubun top
lıımdaki işlevine ilişkin başka faktör
ler tarafından belirleniyor. 

önce ideoloji üzerinde duralun. 
Akademisyenlerin çalıştığı yer üni
versite. Buradaki görevleri, araş
tırma ve eğitım. Yani. bilgi üretimi 
ve aklarıoru. Ancak, hangi bilgi? Ta
rihsel olarak, üniversitelerde üreti
len ve aktarılan bilgi, b�juva ideo
lojisinin şu ya da bu biçiminin dam
gasından kurtulamamışh'!'. Akadernis
yenıerin büyük çoğunluğu. bilinçli 
yR da bilinçsiz olarak kendilerini ka
pltallst sistemle, burjuvaziyle özdeş
leştIrmişlerdir . 

B)ınu sağlayan unsurlardan biri 
"liberal Universite"n!n işlevi, toplu
mun eğitim, endüstri, yargı, kamu 

MARriN JACQUES 

hızmetlerı vb. gibi alanlarında yöne. 
tıcilik yapacak kadroları yetiştirmek 
olmuştur. Bu açıdan bakıldığında, ü
niversiteleri özünde seçmeci, seçkin
ci (e\itlst) kurumlar olarak görmek 
gerek. Üniversiteler giderek daha bü
YUk ölçilde orta sınıflar ve burjuvazi
den gelme bir azınlığı egemen sınır
lara uygun bir hamurla gelecek için 
yoğurmakiaiar. 

Üniversitelerin temel, gelenek
sel görevieri bunlar. Ancak bütün 
bunlara karşılık, liberal ilniverstte, 
yine de burada çalışan aydıniara di
ğer toplumsal kurumlarda çalışanlar
dan farklı özellikler kazandırıyor. Bi
rincisi, üniversitelerin işlev sınırla
rının devlet tarafından çizilmesine 
rağmen, Universiteler bu sınırlar i
çerisinde geniş sayılabııecek bir ö
zerkliğe sahip durumda. ikincisi, gii_ 
nUmüzde Universiteleri baskı altına 
alına eğilimlerinin giderek gUçienme
sine karşılık, akademisyenler ilniver
sitenin çalışma ilkelerini saptamada 
önemli yetkilere sahipler ve bunu ko
rumak istiyorlar. Bu soruna biraz 
sonra tekrar döneceğiz. 

Daha önce, akademisyen lerin 
ücretli ,işçi olma durumlarına değin
miştik. Burada önemli bir nokta var. 
Dığer orta tabaka grupları gibi, aka
demisyenler özel ve ayrıcalı bir ilc
ret "tatüsüne sahipler. Gelirleri nls
petenyilksek. Sosyal gUvenlikleri sağ
lanmış durumda. Daha da önemllsl, 
b�tün bunlar anlaşmayla ya da kendi
liğinden elde edilmiştir; kollektif mü
cadeleyle değiL. 

Bu nispeten yüksek gelir. aka
demlayenleri orta sınıfların yüksek 

gellrli ."tutucu" tabakalarıyla yakın
I.şmaya itmiştir. Üstelik, gerek a-. 
raştırma. gerekse eğitim çalışmala
rının özel ve kişisel niteliğini koru
ması, akademieyenlerl işçi sınıfı i
deolojisinden uzakiaştırıp bireycili
ğe iten bir başka etken. 

Bu nedenlerle, ücretli işçi ol
ma durumlarına karşılık, akademis
yen leri n özel koşuliarı, koliektif sen
dikal bilincin gelişmesini engeliemiş 
daha da üstte yer alan tutucu orta 
tabakalarla özdeşleşme eğilimlerini 
arttırmıştır. 

Bütün bunlara karşılık, akade
misyenierin durumunda önemli deği
şiklikler belirmeye başlıyor. Bu de
ğişikliğin bi r çok nedeni var. En baş
ta, birçok bilim dalında geleneksel 
öğreti bunalım içerisine girmiş, bir 
çok yönden saldırıya uğramış durum
da. Geleneksel öğretiye meydan 0-
k1,yanların ren önemlisi Marksist e
leştiri. En çok sosyolojl ve ekonomi 
aianında olmakla birlikte, felsefe, 
edebiyat, hukuk ve doğa bilimlerin
de Marksist Ideolojinin etkinliği gi
derek artıyor. 

Geleneksel öğretinin düştuğU 
bu bunalımın nedenleri çeşitll ve kar
maşık. Sayabııeceklerimiz. dünya
daki, Marksizmdeki gelişmeier ve 
geleneksei öğretinin kendi iç tutar
'sızlıklarının giderek daha çok su yü
zUne çıkmaya başlaması. Bu bunalı
ma paraiel olarak, akademisyenler 
Marksist etkilere giderek daba açık 
hale geliyoriar. 

Daha önce değinmiştik. Akade
misyenieri bııinçsiz olarak da olsa 
burjuvaziye bağlayan unsur "liberal 

ODru Rektörü Somer, 

Unlverslte" kavramı çerçevesinde 
bazı hakların akademlsyenlere tanın
ması. Ancak gtinUmüzde "liberal ü
niversite"nin en temel Ilkeleri dahi 
burjuvazinin amansız saldırılarına 
hedef oluyor. Üniversite özerkliği. 
akademlsyenlere serbest araştırma 
olanaklarının tanınması gibi ilkelere 
burjuvazi her geçen gUn daha hoşgö
rUsUz tavı r alıyor. 

Liberal Uni versite ııkelerlnln 
ayaklar altına aLınması akademisyen
lerin toplumdaki bugUnkU statülerini 
sarsacak nitelikte. Bu gelişmenin ö
nemU sonucu, akademisyenlerle bur
juvaZi arasındaki bağların kopması. 
akademlsyenlerln burjuvazlye karşı 
tepkilerinin artması. 

Akademisyenlerin sola kayışın
da bir başka önemli etken de işçi sı
nıfı hareketinin gUcü ve aydınlara 
karşı alacağı tavır olacak. Bütün o
lumlu gelişmelere karşılık, tilm a
kademisyenlerin solda yer almaları 
bekienmemeli. İdeolOji değişimi, ya
vaş, çetrefiill ve kesintili bir süreç. 
Üstelik akade�isyenler arası farklı
lıkların öneml de büyük. Akademls
yenıerin sola açılışında üniversite
den ünlversiteye farklıiıklar görüle
cek. Gerek gelir, gerekse toplumsal 
statü bakımından akademisyenlere 
daha büyük olanaklar tanıyan üni vel'
sitelerde gelişim nIspeten yavaş ola
cak. Bilim dalları arasındaki farklı
lıklar da önemli. Geleneksei öğreti
nin bunalıma dUştU�. Marksist ele,
tirinin daha gUçlU olduğu bilim dalla
rı ııe geleneksel öğretinin henüz kök
lü olduğu dallar arasındaki farklılık
lara da dıkkat etmek gerek. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanını Ankara Valisi Bozkurl'a şikayet etti 

Eğitimin yapılamadığı ODTÜ'de sınavlar ya
pılmak isteniyor. Öğrencilere "sınavlara girmeniz 
yeterli" deniliyor. Yeni.oyunlar tezgahlanıyor ODTÜ
de. 

Rektör Somer, öğrencilere karşı '''emin'' ve 
"gUçlil" bir destek buldu. Ankara'nın yeni bozkurt 
valisi ömer Naci Bozkurt. Ama, sıkıyönetim nedeni 
lle Bozkurt'un icrayi faaliyet alsoı daralmış durumda. 
Oysa Rektör Somer. sıkıyönetim yerine öğrencııeri 
Bozkurt'un dişlerine terketmeye çoktan razı. Somer, 
vali Bozkurt'la bunun Için görüştU. Görüşme sırasında 
bu Iki kafanın n.e kadar uyuştuğu ortaya çıktı. Ama 
Ankara Sıkıyönetim Komutanını kendileri gibi "hız lı" 
bulmadıklarından Somerlle Bozkurt komutana iyice 
atıp tuttular. Bozkurt, açıkça "sıkıyönetim olmasa 

yapacağımı bilirim ben" diyordu. 
Sonra Bozkurt, Cumhurbaşkanıyla görüştü. 

Görüşme sırasında Bozkurt Korutürk'e ODTÜ olayla
rı hakkında ayrıntılı "bııgi" verdi. Sıkıyönetim komu
tanından yakındı. Hemen ardından Sıkıyönetim bir 
bııdirl yayınladı. Bııdlrinin tümU ODTÜ'ye ayrıimış. 
Sınavlar sırasında her türlü emniyet tedbirinin alına
cağı bildiriliyor. Otobüslerin içinden, duraklardan 
üniversite koridorlarına kadar jandarmanın bulunaca
ğı söyleniyor. Bııdiride ailelerin de çocuklarıyla bir
likte ünlversiteye gelebııecekleri belirtiliyor. Üni
versite çağına gelmiş Insanlar Uzerlnde hala' aııe bas
kısı kurulmaya çalışılıyor. Sınavlara bir hafta kala 
Unlversitedekl jandarma sayısı artırıldı. Daha artı
rı lacağı söylenmekte. Korutürk-Bozkurt görüşmesinin 
ıık meyvası sıkıyönetımin bu yenı bııdirisi ve tutumu. 
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Onlvers1te öğretim görevlilerine sınavlara 
girmeyen öğrencilere zayıf not vermeleri söylendi. 
Öğrencııerl cezalandırmaya yönelik böyle bir uygu
lamayla üniversiteden 1500-2000 öğrencinin atılacağı 
biliniyor. RektörlU�n bu tavrına karşı şimdiden tep
kiler doğdu. Mimarlık Fakültesi ve Matematik Bölü
mü öğretim üyeleri eğitimin yapılmadığı gerekçe
si ile üniversite idaresine not göndermeme kararı 
aldı. 

ODTÜ'deki baskılar sadece öğrenciler üzerin
de yoğuniaşmış değiı. ASistanla!', öğretim üyeierl, 
işçlier de çeşitli baskılar karşısında. Tezgahlanan 
oyunlar karşısında ODTÜ öğretim üyelerinden bir 
grup da Ecevit'le görüştü. Olup biteni ayrıntıiarıyla 
CHP Genel Başkanına anlattı. ODTÜ şimdi yeni ge
lişmelere gebe bir üniversite durumunda. 
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AYDıNLATMAYAN 
AYDıNLAR 

YALÇIN 

12 Mart öncesi dönem, belleklerde tazeliğini koruyor. i�çilerjn, �ğ
rendierin ve öğretmenlerin olu�turduğu, heyecan, sorun ve yanılgılorla yUk
lu yıllar yaıandı. Öğretim uyeleri, aydınların öğretim kurulu�lorındaki uzan
tıları, bu yılların eylemlerinin gerisinde kalmamak için önUne dUıtUler. 50n
roMart'ln direniı ve bunun arkasındanda Ekim'in açııııdönemi geldi. Bu dönem
de aynı aydın kesiti, eylemlerin yanında görUnmemek için gerisinde kolmayı 
seçtiler. 

Geride kolmooıok için öne dUıme de, yanında olmamak için geride 
kalmo do yanıtı. Bu yonııılık bugUn acı bir koyulukto yoıanıyor. TUrkiye'nin 
demokrasi ve ile�iye doğru yUrUyUıUnde, yasal görevlerinden birisi de aydın
latmak olon Universiteli aydınlar, hôlô 12 Mart'ın getirdiği titreklik içinde. 
12 Mort'tan sonra alınml� olan mesafeden habersiz görUnUyarlar. Kendi içlerin
de tv\Qrt gUnlerini ya�ayıp, kendi dl�lorına bu ya�antıyı yansıtıyorlar. 

TUrkiye'nin bir Ortak Pazar sorunu var. Bundan önce Universiteli ay
dınlar, bunun Uzerinde çok �ey söylediler. Anlamlı sözler. Tartı�ılabilen söz
ler. BugUn Yunanistan,Ortok Pazar'a Uyeliğini hızlandırmak için karar aldı. 
TUrkiye bakımından, Turkiye'deki egemen gUçler ve ilerici gUçler açısından 
vargıları olabilecek bir karar. Daha önce Ortak Pazar Uzerinde çok sözU o
lon Universiteli aydınlar i �imdi suskunluğu seçmi� durumdalar. 

Bir toprak reformu tartı�ması yaiandı. Önemli siyasal boyutlara uza
nan bir tartı�ma. Daha önce toprak reformu konusunda mangaıda kul bırakma
yan Universiteli aydınlar, toprak reformu gibi gUncel bir konunun farkında bile 
olmodıklarını ortaya koydular. Toprak reformu konusundaki son tartlima, TUr
kiye'nin dU�Un dUnyasında hiç bir iz bırakmadı. 

Amerikan silah ambargosu, Kıbrıs sorununun yarattığı yeni sorunlar, 
TUrkiye'nin dljında olu�an ve TUrkiye'nin içini de etkiliyen, doğrultusunu be
lirleyebilecek olan geliimeler var. GörUnU�e bakılırsa Universiteli aydınlar, 
bu geliimelerin de dliında. Uygulamaya bakılacak olursa, söylenecek hiçbir 
sözleri yok. 

Örnekleri çoğaltmak mUmkUn. Ama her gUn yajanan olayları örnekle 
sUslemek pek anlamlı değil. Anlamlı olon nokta bajka. BugUn TUrkiye, bir 
açıdan, aydınlatmayon aydınlar dönemini yajıyar.Özellikle Universiteli ay
dınların, Turkiye'nin demokrasi ve ileriye d�ru yUrUyU�UnU alujturan eylem
lerin dljında kaldıkları dönemi yaiıyor •. Anlomll olan nokta i�te burası. De
mokrasi ve i leriye dönUk eylemlerden uzak kolon aydınlar, aydı niı ktan do 
uzak kalmaya baı'odılar. Aydınlıkton uzak kolonların aydınlatomamaları 
normal bir geli�me. 

Böyle bir geliıme için ileri sUrulen iki gerekçe var. GörUr1Uje göre 
Halk Partisi, Universiteli aydınların ilerici kesitleri için yeteri kodar solcu 
deği i. Bu yUzden eylemlerde yer olmak anlamlı olmuyor. Bu gerekçeye veri le
bile.cek bir cevap var. Böyle dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutum
larıyla Halk Partisi'nin de gerisine dU�Uyorlar. Çunku susorak ilericilik ol
maz. Bir diğer gerekçe de jU: Halk Partisi'nin solundaki sol ise fazla fraksi
yoner. Fazla parçalı. Bu yUzden de söylenecek sözlerin fazla onlemı olmaz. 
Bu gerekçeye de verilecek cevap jöyle: Soldaki görUnUfteki porçolanma bi
raz da aydınların kafalarındaki parçalanmanın yansıması. BugUnUn ataleti 
içinde Universiteli aydınlar, solu parçalı görmeyi tercih ediyorlar. Parçalı 
görUnUmUn devamında yararları olduğu bile söylenebilir. 

Susorok ilericilik olmoz. ÖrgUtsUz ilericilik olmoz. Eylemsiz ilerici
lik olmoz. Butun bunlor, doğru. TUrkiye, bvgUn Universileli aydınlar açısın
dan bu doğruları yajıyor. Bu doğrular açısından TUrkiye bugUn tipik bir kapi
talist ulke görUnUmUnde. Bu açıdan TUrkiye, ileri bir kapitalist topluma doha 
çok yakloımı� durumda. Çunku ileri kapitalist toplumlarda do Universiteli ay-
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dınlor, genel olarak ve bir kesit olarak, ileriye dönUk eylemlerin dljındalar. 
ileri kapi talist toplumlarda do Universiteti aydı nlor, genel olarok, aydı nlatma-
yon bir kesit niteliğinde. . 

Ancak aydınlatmayon aydınlara sahip olma sevinitecek bir geli�me 
değil. Bu açıdan ileri kapitalist toplumlara yoklo'�ma ilericilik sayılmaz. Ö
vUnUlecek bir gel i�me olarak değerlendiri lemez. KUçuk burjuva/arın Tu(kiye'
nin ilerici hareketi nin dı�ında kaldı kları söylenerek kestiri lip otılomaz. TUrki
ye'nin bu tur �ırl'\i1ericiliğe�bugUn ihtiyacı yok. 

Ayrıca ijçi ve yoksul köylulerin alujturduğu genij halk kUtlelerindeki 
görUnen sol potansiyel de aydınlatmayon aydınların yarattığı bOiluğu doldur
mayo yetmez. Çunku aydı nların yarotı cı dUıUn gUcUnden yoksun sol hareket, 
her zaman ve her yerde, eksik sayılmak durumunda. Bunun özellikle sosya
list hareketi ve ijçi sınıfı hareketini sadece sendikacıların belirleyeceği, ge
li�tireceği ıeklinde sekter ve budalaca sözlerin piyasaya sUrUldUğU iu 9Un
lerde iyice ortaya konması gerekli. 

F�kat bu tUr sözlerin piyasaya sUrUlmesinde en buyuk sorumluluklardan 
birisinin aydınlatmayan aydınlara ait olduğu kabul edilmeli. Kabul edilmesi 
gerekli olonların bununlo sınırı, olmadığı da bilinmeli. Aydınların, i�leri ve 
görevleri nedeniyle en fazla dU�Unmeye ve araıtlrmoya zamanı olon kesitininin 
suskunluğu, ileriye dl:SnUk eylemlerin dı�ında kolmaları, ilerici eylemlerin 
de durocağı anlamına gelmez. Bu bir yUrUyU�, Devam edecek. Devam edeceği 
de belli oluyor. ileriye doğru yUrUyUj devem eder. Aydınlatmayon aydınlar 
bunun dljındo kalır. Hem bir kesit olarak hem de ki�iler ola�ak. 

Yalnız, bundan doğacak zararı or saymakla bitmez. Ileriye dönuk ey
lem, bundan zarar görUr. Ama ileriye dönuk eylemin kar�ısındaki tek guçluk 
bu deği i. Üstelik, bundan, oydınların zorar görmeyeceğini dUıUnmek soflık
ları n en bOyUğU olur. ÇunkU TUrkiye'nin somutunu oluıturan eylemlerin dı�ındo 
kalmak, aydınların aydınca iilerini bırakmaları demek. Yaratıcılıklarını 
kaybetmeleri demek. 

Bunun böyle olduğunu anlamak için Mart öncesi ile sonrasını hatırla
mak gerekiyor. Mart öncesinin be� yıllık gibi kısa dÖl')eminde Turkiye'nin du
ıUn hayatı en yaratıcı yıllarını geçirdi. Turkiye entelijensiyasının en yarotı
cı gunleri, geçen bu gUnler oldu. Doğru veya yanlı�. Burası biri nci derecede 
önemli değil. Bu dönemde, TUrkiye'nin duıUn dUnyasına, daha ljnceki dönem
lerle karjılajtırılamayacak ölçUde yeni ve yerli yapıtlar sUrUldU. 

Daha sonraki dBnemde de görUlmediği ölçUde. BugUn çok yazılıyar. 
Çok yopıt yayımıonıyar. Bunlar içinde yerli olanların sayısı son derec� az. 
Az olon sadece yapıtlar değil. Tartljma da yok denecek kadar az. Eğer tar
tı�ma odı na yapılan ve son zamonlarda azalmaya ba�loyan kUfurle�me bir ke

nara bırokılacak olursa. BugUn kufurle�menin bu kador çok ve yaygın olması 
da anlemlı verilere dayanan dU�Unsel çOllimalorın azlığıyla ilgili. Bu tUr ı;a
lı�mQların QZlı�ının temelinde ise Universiteli aydınların bUyUk bir ço?junluk
lo ileriye dönUk eylemlerin dııında kalmaları yotıyor. Meydanı, sağa dayan
manın rohatlı�ı ve gUvencesi içinde alonlara bırakmaları yer alıyor. 

ButUn bunlorın ·arkasındo ise Mart kôbusunun bir do ho gelmeyeceği 
konusunda yeterli gUvencenin elde edjlmemi� olmasının bulundugunu dUiUn
mek anlamlı. Bilinçsiz de olsa böyle bir dUiUnme geçerli ve etkin olabilir. 
Eger aydınlatmayon aydınlar olgusunun ortaya çıkmasının önemlı nedenlflrin
den birisi bu ise, bunun çaresi yok. Çunku yakın yıllarda olmasa bile bundan 
sonroki zamando hep bu tUr bir olasılığı hesaba kotmak gerekecek. Bu olası
lığın gerçekle�memesi, biraz do aydınlatmayan aydınların ileriye dönUk pra
tik içinde yer olmalarına boğlı. Yoksa oturup bekleyerek kôbuslardan kurtul
manın yolu henUz bulunmu� değil. 

YALÇIN 

dönem, belleklerde tazeliğini koruyor. i�çilerjn, �ğ
olu�turduğu, heyecan, sorun ve yanılgılorla yUk

uyeleri, aydınların öğretim kurulu�lorındaki uzan
eylemlerinin gerisinde kalmamak için önUne dUıtUler. 50n

arkasındanda Ekim'in açııııdönemi geldi. Bu dönem
eylemlerin yanında görUnmemek için gerisinde kolmayı 

için öne dUıme de, yanında olmamak için geride 
yonııılık bugUn acı bir koyulukto yoıanıyor. TUrkiye'nin 

yUrUyUıUnde, yasal görevlerinden birisi de aydın
aydınlar, hôlô 12 Mart'ın getirdiği titreklik içinde. 
olan mesafeden habersiz görUnUyarlar. Kendi içlerin

kendi dl�lorına bu ya�antıyı yansıtıyorlar. 
Ortak Pazar sorunu var. Bundan önce Universiteli ay

�ey söylediler. Anlamlı sözler. Tartı�ılabilen söz
Ortok Pazar'a Uyeliğini hızlandırmak için karar aldı. 

Turkiye'deki egemen egemen gUçler ve ilerici gUçler açısından 
karar. Daha önce önce Ortak Pazar Uzerinde çok sözU o
�imdi suskunluğu seçmi� durumdalar. 
tartı�ması yaiandı. Önemli siyasal boyutlara uza

toprak reformu konusunda mangaıda kul bırakma
toprak reformu gibi gUncel bir konunun farkında bile 

koydular. Toprak reformu konusundaki son tartlima, TUr
hiç bir iz bırakmadı. 

ambargosu, Kıbrıs sorununun yarattığı yeni sorunlar, 
ve TUrkiye'nin içini de etkiliyen, doğrultusunu be

geliimeler var. GörUnU�e bakılırsa Universiteli aydınlar, 
Uygulamaya bakılacak olursa, söylenecek hiçbir 

çoğaltmak mUmkUn. Ama her gUn gUn yajanan olayları örnekle 
değil. Anlamlı olon nokta bajka. BugUn TUrkiye, bir 
aydınlar dönemini yajıyar.Özellikle Universiteli ay

demokrasi ve ileriye d�ru yUrUyU�UnU alujturan eylem
dönemi yaiıyor •. Anlomll olan nokta i�te burası. De

dönUk eylemlerden uzak kolon aydınlar, aydı niı ktan do 
Aydınlıkton uzak kolonların aydınlatomamaları 

için ileri sUrulen iki gerekçe var. GörUr1Uje göre 
aydınların ilerici kesitleri için yeteri kodar solcu 

eylemlerde yer olmak anlamlı olmuyor. Bu gerekçeye veri le
bir cevap Böyle dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutum

gerisine dU�Uyorlar. Çunku susorak ilericilik ol
jU: Halk Partisi'nin solundaki sol ise fazla fraksi

yUzden de söylenecek sözlerin fazla onlemı olmaz. 
cevap jöyle: Soldaki görUnUfteki porçolanma bi

kafalarındaki parçalanmanın yansıması. BugUnUn ataleti 
aydınlar, solu parçalı görmeyi tercih ediyorlar. Parçalı 

yararları olduğu bile söylenebilir. 
olmoz. ÖrgUtsUz ilericilik olmoz. Eylemsiz ilerici
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dınlor, genel olarak ve bir kesit olarak, ileriye dönUk eylemlerin 
ileri kapi talist toplumlarda do Universiteti aydı nlor, genel olarok, 
yon bir kesit niteliğinde. . 

Ancak aydınlatmayon aydınlara sahip olma sevinitecek 
değil. Bu açıdan ileri kapitalist toplumlara yoklo'�ma ilericilik 
vUnUlecek bir gel i�me olarak değerlendiri lemez. KUçuk burjuva/arın 
nin ilerici hareketi nin dı�ında kaldı kları söylenerek kestiri lip otılomaz. 
ye'nin bu tur �ırl'\i1ericiliğe�bugUn ihtiyacı yok. 

Ayrıca ijçi ve yoksul köylulerin alujturduğu genij halk 
görUnen sol potansiyel de aydınlatmayon aydınların yarattığı 
mayo yetmez. Çunku aydı nların yarotı cı dUıUn gUcUnden yoksun 
her zaman ve her yerde, eksik sayılmak durumunda. Bunun özellikle 
list hareketi ve ijçi sınıfı hareketini sadece sendikacıların belirleyeceği, ge
li�tireceği ıeklinde sekter ve budalaca sözlerin piyasaya sUrUldUğU 
lerde iyice ortaya konması gerekli. 

F�kat bu tUr sözlerin piyasaya sUrUlmesinde en buyuk sorumluluklardan 
birisinin aydınlatmayan aydınlara ait olduğu kabul edilmeli. 
gerekli olonların bununlo sınırı, olmadığı da bilinmeli. Aydınların, 
görevleri nedeniyle en fazla dU�Unmeye ve araıtlrmoya zamanı 
suskunluğu, ileriye dl:SnUk eylemlerin dı�ında kolmaları, ilerici 
de durocağı anlamına gelmez. Bu bir yUrUyU�, Devam edecek. 
de belli oluyor. ileriye doğru yUrUyUj devem eder. Aydınlatmayon 
bunun dljındo kalır. Hem bir kesit olarak hem de ki�iler ola�ak. 

Yalnız, bundan doğacak zararı or saymakla bitmez. Ileriye 
lem, bundan zarar görUr. Ama ileriye dönuk eylemin kar�ısındaki 
bu deği i. Üstelik, bundan, oydınların zorar görmeyeceğini dUıUnmek 
ları n en bOyUğU olur. ÇunkU TUrkiye'nin somutunu oluıturan eylemlerin 
kalmak, aydınların aydınca iilerini bırakmaları demek. Yaratıcılıklarını 
kaybetmeleri demek. 

Bunun böyle olduğunu anlamak için Mart öncesi ile sonrasını 
mak gerekiyor. Mart öncesinin be� yıllık gibi kısa dÖl')eminde 
ıUn hayatı en yaratıcı yıllarını geçirdi. Turkiye entelijensiyasının 
cı gunleri, geçen bu gUnler oldu. Doğru veya yanlı�. Burası 
önemli değil. Bu dönemde, TUrkiye'nin duıUn dUnyasına, daha 
lerle karjılajtırılamayacak ölçUde yeni ve yerli yapıtlar sUrUldU. 

Daha sonraki dBnemde de görUlmediği ölçUde. BugUn 
Çok yopıt yayımıonıyar. Bunlar içinde yerli olanların sayısı 
Az olon sadece yapıtlar değil. Tartljma da yok denecek kadar 
tı�ma odı na yapılan ve son zamonlarda azalmaya ba�loyan kUfurle�me 

nara bırokılacak olursa. BugUn kufurle�menin bu kador çok ve 
da anlemlı verilere dayanan dU�Unsel bir dU�Unsel bir çOllimalorın cevap çOllimalorın cevap var. çOllimalorın var. azlığıyla Böyle azlığıyla Böyle dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutumazlığıyla dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutumilgili. dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutumilgili. dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutum
lı�mQların QZlı�ının temelinde ise Universiteli aydınların 

dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutum
aydınların 

dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutum
bUyUk 

dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutum
bUyUk 

dU�Unen Universiteli aydınlar, izledikleri tutum

lo ileriye dönUk eylemlerin dııında kalmaları yotıyor. Meydanı, 
manın rohatlı�ı ve gUvencesi içinde alonlara bırakmaları yer alıyor. 

ButUn bunlorın ·arkasındo ise Mart kôbusunun bir do ho 
konusunda yeterli gUvencenin elde edjlmemi� olmasının bulundugunu 
mek anlamlı. Bilinçsiz de olsa böyle bir dUiUnme geçerli ve 
Eger aydınlatmayon aydınlar olgusunun ortaya çıkmasının önemlı 
den birisi bu ise, bunun çaresi yok. Çunku yakın yıllarda olmasa 
sonroki zamando hep bu bir olasılığı hesaba kotmak gerekecek. 



roRKIYE' DE YrJROYtIŞ 

AP'nİn CHP'ye yumuşama 

MC Iflikümeti'nin şaşlunlık IçIn
de olduğu her adımından anlaşılıyor. 
Meclisleri bir an önce tatile sokmak 
ıçın çırpınan MC Partileri. CHP Ge
nel Başkanı Ecevit'in Konya'da gör
düğü ilgiyi hazmedemeyerek Parla
mentoyu olağanüstü toplantıya çağır
ma kararı aldı. Bu karar, MC Parti
lerinin hükümete devam etmekle hü
kümeti bozmak arasında bocaladıkla
rım ve ne yapacaklarını bilmez bir 
duruma girdiklerini gösteriyor. 

MC Içinde AP'nln. Cephenin 
gelişiminden en çok rahatsız olduğu 
görülüyor. AP. hükümeti kurduktan 
sonra ortaya çıkan kayıpları telafi 
etmek 1ç1n yeni formUller arıyor. 
Bulunan formül tam APlye uygun. 
TUrkiye'ye kazık atmakla ünlü bu 
parti şımdı de ortaklarına yenı kazık
lar atmak Istiyor. Ancak. bütün bu 
gelişmelerden sonra ortaklarına tek 
başına kazık ataınayacaA'lnı anlamış 
durumda. Bunun ıçın hazırladığı for
müle CIfP'yi de ortak etmeye çalışı
yor. 

AP. formülünü CHP'ye ulaştır
mış durumda. Buna göre AP için 
MSP ve MHP'nln kapatılması gerekli 
görülüyOr. Aslında AP'nln MIfP'yl 
kapatmak ıçın çok büyük bır arzu i
çinde olmadığı anlaşılıyor. Fakat 
formüle Halk Partısı 'nı ortak etmek 
ıçın böyle bır fedakırlık gerekli gö
rülüyor. Bunun dışında CHP'nin Tİp' 
nin kapatılmasını isteyeceği varsayı
lıyor. Yapılan önerlde TİP'nln kapa
tılmasına "APınin ses çıkartmayaca
ğı" belirtıııyor. 
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önerİsİ:MHP ,MSP ve 

Bu formülün piyasaya sürülme
sı MSP'nln huzurunu kaçırmış görü
nüyor. MSP'nln yayın organı Miill 
Gazete'nin Ecevit ile Demirel'in bazı 
geceler görüştükierini yazması bunun
la ilgili. MSP yayın organı. görüş
melerde nelerin konuşulduğunu yaz
madı. Anlaşılan, huzurunu kaçıran 
formiilUn fazla yayılmasını istemiyor. 
Ecevit Ise bu yayını Erbakan ve MSP
nin ''yalancılığına tlpikbirörnek" ola
rak niteledi. Görüşme haberinin doğ. 
ru olup olmadıitını Demirel'!n açıkla

·masını istedi. Demirel'den ise bir 
cevap gelmedi. 

Aslında MSP'nin yayın organı
nın haberi. Ecevit'In söylediği gıbı 
tam bir yalancılık örneği. Ecevit ile 
Demirel'in görUşmeleri huzursuz bir 
kafanın uydurduğu bir yalan. Ancak bu 
görUşme haberinin uydurma olması,' 

AP'nin bulduğu formülün ve bu for
mULiln Halk Partisi'ne iletilmesinin 
yalan olduğu anlamına gelmiyor. 
Çünkil formU!. AP'nin Ikıncı sınıf yö
neticilerinden CHP'n!n ikinci sınıf 
yöneticilerine ıletıid!. 

izlenen yöntem, alışılmış bir 
yöntem. Böyle büyük "formüller" 
hiç bl r zaman i ik önce büyük yönetici
ler arasında göriişülmez. İki hasım 
kuvvet arasında çatışma devam eder
ken ateşkes anlaşmasının ve bu an
laşmanın koşullarının görüşUlmesl
nin cephe kumandanıarı arasında gö
rüşUlmeye başlandığı duyulmuş değiL. 
önce ikinci sInıf yöneticilerin anlaş
ma koşullarını ''plşlrlp'' sonra büyük 

Tİp'İ kapatmak 
kumandanlara getirmesi usule uygun 
bır yol. 

CHP. şimdilik sadece AP'nln 
önerisini dinlemekle yetiniyor. Karşı 
bir öneri veya onay belırtme söz ko-' 
nusu değil. Halk Partısı'nin bunu 
yapmasını btle eleştirenler var. An
cak bu kadarı fazla duygusalıık. Halk 
PartisJ'nin rakibin1n nabzını dinleme
si en doğal hakkı. 

Ayrıca öneri lere karşı alınacak 
tutumun duygusaiiıkla ilgili bır yanı 
olmamalı. Bır kez gerici partilerin 
anayasal yollarla kapatılamayacağı 
hiç bir zaman ileri sürülemez. Ana
yasa'nın dışına düşen bir parti ana
yasal yollardan kapatılır: 

Bu genel ilkeden sonra özel du
rumlar şöyle: MSP'yl kapatmak için 
Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hiç 
bir gerek yok. Ecevit'In Konya gezl
sının de gösterdiğı gıbı MSP'nin güç
lendllıl haberleri. bl l' balon. Bu ha
berlerin AP'nin zayıftayıp CHP'nin 
güçlendiğini söylemeyi "tarafsız Iık
larına" sığdıramayan bir takım ta
rafsız yazarlar tarafından şlşlrildlğl 
anlaşılıyor. Bu şlşlrllme Ilk seçim
lerde belli olacak. Bu bır. İkincisi. 
CHP'nln hükümette olduğu bır zaman
da hükümet ortağı olarak Iş yapan 
MSP'nin zararlarının diğer sermaye 
partilerinin zararlarından daha fazla 
olmadılıı görüldü. Eğer MSP bugün 
gerçek özünü daha açığa çıkardıysa. 
bu ortaklarının da özünün aynı olma
sından ileri geııyor. 

MHP'ye geltnce, bu partinin 
tek gücü. devlet kadrolarından aldıltı 
kuvvet. Kütieler Içinde hiç bır etkin
liği yok. Bunun ıçın önemlı olan MHP 
yi kapatmak değil. devlet kadroların
daki a,ık faşlstieri temizlemek. Bu
nun ıçın de MHP Ile ııgııı temizlik 
ancak demokratik güçlerin hükümette 
olduğu bir zamanda yapılabiiır. Bu
nun dışındaki temlzllkler. bır aldat
macadan ileri gibnez. 

TİP'e gelince. eski TİP'ln 27 
Mayıs.Anayasasının gerçek savunucu
su olduğu Anayasa Mahkemesi'nin 
vermlş olduğu kararlaria saptanm:ş 
durumda. 12 Mart'ın baskı dönemin
de Anayasa Mahkemesi'nin Tİp'i ka
patımş olması, TİP'in ve sosyalist
lerin Anayasanın en önde savunucula
rı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. 

şimdiki TIP'in. veya bir başka 
sosyaııst örgütün kapatılması glrl
şimierine gelince ... Sosyaıızm bu
gün kütlelere mal olmuş durumda. 
Kütlelerden uzaklaşmayı göze alma
dan kimse böyle bir Işe glrlşemez. 
Bu bır. İkincisi ise TUrkiye'deki de
mokrasi mücadelesinin en önde sa
vaşçıları sosyalistler. Demokrasi 
mücadelesine zarar vermeyi göze al
madan kimse bır sosyalist örgütü ka
patarnaz. BIlinen bu gerçekleri tek
rarlamak gereksiz. Gereksiz olan 
bir de şu var: Sosyalist bır partiyi 
kapatma girişimlerinin yankı.ı. mil
letvekili maaşlarının artırılmasındaki 
gıbı sınırlı kalmaz. 

MSP'NIN EGiTiM ÇAUŞMA1ARI ENGELLENiYOR 
Cumhuriyet gazetesinin bQ�arıll röportojcısı Hikmet Çetinkoyo,MSP 

yanlısı kiıilerce örgUtlenen. !ldin e�itimi" komplorı hakkında ilginç bir yazı 
serisi hazırladı. Çetinkoya,lzmir'in Kemalpoıe, Maniso·nın Turgutlu ve Balı
kesirlin Edremit ilçelerindeki dağlarda yapılan Nur e§itimini belgelerle göz
ler önUne serdi. 

Olayın ilginç yonı yazı serisi Uzerine kanplann gUvenlik kuvvetlerin
ce bosılması ve Öf'gutleyicileri hakkında kanuni iı1em yapılması. Baskın em
rini veren içiı leri Sokonı ve kanuni koğuıturmoyı yUrUten organların bajında
ki Adalet Bakanı MSP·li. MSP'nin bu tip komplordan habersiz olmosı dUıUnU
Iemez. Tersine, MHP'liler kadar yoygaracı biçimde olmasa da MSP'lilerin 
gençli�e ciddi biçimde e�ildikleri ve kendilerine bo1jll vurucu kadrolar ye
tiıtirmeye çalııtıkları biliniyor. O bolde bu iıgUzarlık neden? iıguzarlığın 
nedenini MSP'ye bizzat kendi koalisyon artokları tarafından yöneltilen teh
ditlerde aromak gerek. AP'nin MSP'den hiç de ho;lanmadl�1 ve bu partiyi 
kapatmak için Çeıitli sondailar yaptığı biliniyor. Üstelik AP'nin bu giriıim
lerinde yalnız kalmayacağı, etkili çevrelerin desteğini de olabileceği hesap 

iyor. iııe böyle bir ortamda MSP'li bakanlar ıimıekleri Uzerlerinde topla
kaçınmak istediler. Erbakon daha önceleri "birkaç mUsIUmanın bir 

gelerek kitap okumasına kimse engel olanıazlı diyordu. BugUn Erbakan' 
portisinin iki bakonı bir araya gelerek "kitapokuyan" mUsIUmanlann komp

ları nı bastırıyor. 
Soruıh.Jrmanın sonucundan bir ıey çıkoc�ını pek sanmıyorvz. Ancak 

MSP'lilerin çevreye vermek istedikleri izlenim önemli. MSP'lilere en çok 
saidıroniarın bojında MHP yonlısı bir gazetenin gelmesi ise ilginç. Koalis
yondaki sUrtUımeler sırasında MSP'yi AP'ye karıı savunur görUnen Orto Doğu 
gazetesi Jimdi MSP'li bakanlara veryonsın ediyor. Bu gozete MSP'nin tekelin
deki dinci kesime de el atıp bunları MSP'nin elinden koparmak istediğini bel
li ediyor. Gazeteye göre, Çeıitli illerde "yUzlerce yurttcı" Orta Do1ju bL}
rolorıno mUracaat ederek ,Asi Itl)rk ve MSP'yi p'«:otesto etmiıler. Haberde ay

rıca kamplorın basılması için AsiltUrk'Un gösterdiği gayret ve acelecilik bir 
gUzel hikôye edi liyor. 

Din silahını kapmak için iki parti arasındaki mUcadele böyle sUrUp 
gidiyor • 

hükümeti kurduktan 
çıkan kayıpları telafi 

1ç1n yeni formUller arıyor. 
tam APlye uygun. 

kazık atmakla ünlü bu 
ortaklarına yenı kazık

Istiyor. Ancak. bütün bu 
sonra ortaklarına tek 

ataınayacaA'lnı anlamış 
Bunun ıçın hazırladığı for

ortak etmeye çalışı

formülünü CHP'ye ulaştır
Buna göre AP için 

MHP'nln kapatılması gerekli 
Aslında AP'nln MIfP'yl 

çok büyük bır arzu i
anlaşılıyor. Fakat 

Partısı 'nı ortak etmek 
fedakırlık gerekli gö

dışında CHP'nin Tİp' 
kapatılmasını isteyeceği varsayı

önerlde TİP'nln kapa
"APınin ses çıkartmayaca

cevap gelmedi. 

Aslında MSP'nin yayın organı
nın haberi. Ecevit'In söylediği gıbı 
tam bir yalancılık örneği. Ecevit ile 
Demirel'in görUşmeleri huzursuz bir 
kafanın uydurduğu bir yalan. Ancak bu 
görUşme haberinin uydurma olması,' 

AP'nin bulduğu formülün ve bu for
mULiln Halk Partisi'ne iletilmesinin 
yalan olduğu anlamına gelmiyor. 
Çünkil 
neticilerinden CHP'n!n ikinci sınıf 
yöneticilerine ıletıid!. 

izlenen yöntem, alışılmış bir 
yöntem. Böyle büyük "formüller" 
hiç bl r zaman i ik önce büyük yönetici
ler arasında göriişülmez. İki hasım 
kuvvet arasında çatışma devam eder
ken ateşkes anlaşmasının ve bu an
laşmanın koşullarının görüşUlmesl
nin cephe kumandanıarı arasında gö
rüşUlmeye başlandığı duyulmuş değiL. 
önce ikinci sInıf yöneticilerin anlaş
ma koşullarını ''plşlrlp'' sonra büyük 

olmamalı. Bır kez gerici partilerin 
anayasal yollarla kapatılamayacağı 
hiç bir zaman ileri sürülemez. Ana
yasa'nın dışına düşen bir parti ana
yasal yollardan kapatılır: 

Bu genel ilkeden sonra özel du
rumlar şöyle: MSP'yl kapatmak için 
Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hiç 
bir gerek yok. Ecevit'In Konya gezl
sının de gösterdiğı gıbı MSP'nin güç
lendllıl haberleri. bl l' balon. Bu ha
berlerin AP'nin zayıftayıp CHP'nin 
güçlendiğini söylemeyi "tarafsız Iık
larına" sığdıramayan bir takım ta
rafsız yazarlar tarafından şlşlrildlğl 
anlaşılıyor. Bu şlşlrllme Ilk seçim
lerde belli olacak. Bu bır. İkincisi. 
CHP'nln hükümette olduğu bır zaman
da hükümet ortağı olarak Iş yapan 
MSP'nin zararlarının diğer sermaye 
partilerinin zararlarından daha fazla 
olmadılıı görüldü. Eğer MSP bugün 
gerçek özünü daha açığa çıkardıysa. 
bu ortaklarının da özünün aynı olma
sından ileri geııyor. 

Mayıs.Anayasasının 
su olduğu 
vermlş 
durumda. 
de Anayasa 
patımş 
lerin Anayasanın 
rı olduğu 

şimdiki 
sosyaııst 
şimierine 
gün kütlelere 
Kütlelerden 
dan kimse 
Bu bır. 
mokrasi 
vaşçıları sosyalistler. 
mücadelesine 
madan 
patarnaz. 
rarlamak 
bir de 
kapatma 
letvekili 
gıbı sınırlı 

MSP'NIN EGiTiM ÇAUŞMA1ARI ENGELLENiYOR 
Cumhuriyet gazetesinin bQ�arıll röportojcısı 

yanlısı kiıilerce örgUtlenen. !ldin e�itimi" komplorı 
serisi hazırladı. Çetinkoya,lzmir'in Kemalpoıe, 
kesirlin Edremit ilçelerindeki dağlarda yapılan Nur 
ler önUne serdi. 

Olayın ilginç yonı yazı serisi Uzerine kanplann 
ce bosılması ve Öf'gutleyicileri hakkında kanuni 
rini veren içiı leri Sokonı ve kanuni koğuıturmoyı 
ki Adalet Bakanı MSP·li. MSP'nin bu tip komplordan 
Iemez. Tersine, MHP'liler kadar yoygaracı biçimde 
gençli�e ciddi biçimde e�ildikleri ve kendilerine 
tiıtirmeye çalııtıkları biliniyor. O bolde bu iıgUzarlık 
nedenini MSP'ye bizzat kendi koalisyon artokları 
ditlerde aromak gerek. AP'nin MSP'den hiç de 
kapatmak için Çeıitli sondailar yaptığı biliniyor. 
lerinde yalnız kalmayacağı, etkili çevrelerin desteğini 

iyor. iııe böyle bir ortamda MSP'li bakanlar 
kaçınmak istediler. Erbakon daha önceleri 

gelerek kitap okumasına kimse engel olanıazlı 
portisinin iki bakonı bir araya gelerek "kitapokuyan" 

ları nı bastırıyor. 
Soruıh.Jrmanın sonucundan bir ıey çıkoc�ını 

MSP'lilerin çevreye vermek istedikleri izlenim 
saidıroniarın bojında MHP yonlısı bir gazetenin 
yondaki sUrtUımeler sırasında MSP'yi AP'ye karıı 
gazetesi Jimdi MSP'li bakanlara veryonsın ediyor. 
deki dinci kesime de el atıp bunları MSP'nin elinden 



çiftligi: Dogramacı ve 
sürekası kolI. sti. • • 

12 MART'TAN HEMEN SOl'-.'RA P..ACETTEPE ÜNivERSiTESİNDE 
VERİLEN BİR KOKTEYL PARTIDE GEÇEN BiR KONl'ŞMA : 
REKTÖR i. DoGRAMACI - BÜTÜN SOLCULAR EŞ . . . . .  TiR ! 

- YA ECEVİT. O DA SOLCU! 
REKTÖR i. DOGRAMACI - ECEViT BAŞ EŞ . . . . .  TiR ! 

- L'MARIM Bl; SÖZÜNÜZÜ iU;RDE ECEVİT 
iKTiDARA GEçiNCE TEKRARLAMAK 
CESARETiNi GÖSTERiRSiNiz. 

REKTÖR i. DOGRAMACI - OHOOO. ONt;N ÇANıNA OT TIKAYACAGıZ. 

Kuru lu�undon bu yana Hacettepe 
Üniversitesi 'ni kordeii Emel Doğromo
Ci i l e  bir l i kte babas ın ın �iftliği gibi 
yMetmekle Un alan rekttlr i. Doğrama
Ci, son rektörlUk seçimlerinde oday l ı 
ğ ı n ı  koymodı v e  yerine Prof. D r .  Do
ğan Ka�on rektör seçi ldi . Yı l lardır Ha
cettepe'nin Uzerine çöken bulutları 
doğı tabileceği konusunda iyimser bir 
izlenim veren ve "sosyol -demokrotl1 o
larak tonınan D. Koron ', n yapması ge
reken çok ijler vor. Umarız  ki D. Ko
ran, 12 Mort öncesinde pol is HaceUe
pey i bastığı zaman öğrenci ler hakkın
da verdiği korkunç fetva (ii Bu nomus
suzların hepsi gebertilmeden iı1er du
zelmez") doğrul tusunda değil de akıl
cı ve demokratik bir çizgide yönetimi 
n i  sUrdUrUr v e  Hacettepe'yi gerçek bir 
b i l im merkezi yapor. 

12  Mart sonrasında Hacettepe Ü
niversitesi ' nde muhbir l i k  görevi yapan 
ve aynı zamanda en yU ksek yönetim 
kodemelerinde bulunan dört kiji vardı ,  
U ç  prof. b i r  doçent. Bunlardan birin
cisi rektör i. Doğramacı idi . Bazı öğ
retim Oyelerini de muhbir l i k  görevine 
alet eden Doğramacı ispiyonluk ve 
baskı örgUtUnU o derece gel i)tirmi)t; 
ki i askerl iklerini komando olarak yap
mıı  44 kiıiyi kadroya almıı ve bu kiıi
leri si lahlı olarak Universjıe içine sa
Iıvermiı'i . Nanuslu ögretim Uyeleri
nin tepkisi karıısında bu 44 komando
nun çoğunu iıten Çı karmak zorunda 
kaldığı zanan bi le 13 'UnU yerlerinde 
bırakmı )  ve böylece "zayı flayan" ör
gUtünU takviye anacıyla do bu kez 
bjrçok hodemeye " kapı dinlemek", "k i
ıisel yozıımaları okumak" g ib i  görev
ler vermiıti . 

Doğranacı 'nın yönetimindeki 
Hacettepe'de "boıarı" soğlamak için 
gerekl i �ortlOfdan birisi mason olmak, 
ikincisi ise devletin istihbarat örgut
leriyle i l i ık i l i  olmak idi . Hele mason
luk, akademik  yUkselmenin vazgeçi l 
mez ıortıyd ı .  Kendisj de yUksek rUtbel i 
bir mason olan Doğramacı 'nın karııs ında 
iki bUklUm olup yerlere kapanmayan 
bi l im odamları do vardı . Bunlardan ba
z ı ları jlerici ve demokratjk nitel ikte ki
ıilerdi ve D�ramacı çeıit l i  oyunlarlo 

bu kiıileri tasfiye etti . ikinci grupta an
cokbirkaç kiıi vardı ve bunların mason
luk ,Utbeleri Doğramacı 'dan daha yUk
sekti . Doğramacı , ıimdi i lahiyat Fakul
tesi nde öğretim Uyesi olon Prof .  Necati 
Öner 'in Felsefe BelIUmu baıkan l ığ ına a
tanmasıno " Bu Universi tede mason dUı
monları çal ı ıamaz" gerekçesiyle karı i 
Ç ıkmııtı . 

12 Mart yaklaıırken "sol" bjr cun
tanın iktidara geleceğini "ist ihbar" e
den Doğramacıı Universi fede gösterme
li k bir demokratikleıme hareketine giri;
ti . BöIUm baıkanları ve dekanıar ın 0 -
tamadeğil deseçim yoluyla gelmesi için 
bazı çal ı ımalar baılattı . " iyi niyetini" 
g/)5termek için de, solcu olarak bi l inen 
Uç öğretim Uyesini Sovyet, Çin ve Fran
sız Universitelerinin yönetsel iıleyi;ini 
i nce/eyecek komisyonlara baıkan seçti . 
Ama zamanın Cumhurbaıkanı Sunoy i le 
Çankaya 'dayaptığı bir toplantıdan son
ra bUtUn demokrat ik l iğini  ve iyi niyetini 
rafa kaldırdı . Herhalde gelecek cunta

ı n ın  "sal " olmayacağ ın ı  öğrenmiıt i .  
Doğrcmacı, Unlu ırkçı -turancı 

prof. lardan ErcUment Kuran', Kanada'
dan Hacettepe'ye çağırdığı halde "sol" 
cunta isti hbaratı yUzUnden tayi nini ge
ciktirmijt i .  Kuran, 12  Mort'tan hemen 
sonra görevlendiri idi, hem de dekan o
larak. 

Doğramacı 'nın i lerici öğretim U
yelerini tasfiye etmek için bulduğu ge
rekçe juydu : " Ne yapayım, senin bura
da kalmanı ben isterim ama 'omuzu ka
labal ıklar ' senin mutlaka atı lman, isti
yor.1I Örneğin, Felsefe BölumU mistan
larındon Tuncer Tuğcu'nun okuldon u 
zaklaıtın Immını bu gerekçeye bağlayan 
Do?jramacıı Tuğcu 'nun Danııtay'a baı
vurmasını önlemek için hemenı kendisi i 
ErcUment Kuran ve aıağıda söz edeceği� 
miz Felsefe Bellumu baıkanı ianna Kuçu
radi 'den alUian bir iUri kuruyor ve biraz 
önce Universi teden atı lan Tuğcu 'yuöğre 
tim görevlisi  olarak terfi ettiriyardu . 
Do?jromacı 'n ın bu saçmal ığa bu lduğu ge
rekçe juydu: " Senin terfi ettiğini 'onıuzu 
kalaba l ı klar' duyuncaya kadar iki -Uç 
oy geçer, o zamana kod ar do zaten bun
lar iktidardan gitrniı a lacaklar . " 

Doğromacıı çift l jği zannettiği Ha-

cettepe Üniversitesi 'nde despatluğunu 
sUrdUrUrken, kıyım ijlerini bizzat değ i l  
" Kasap" lakabıyla tanınan Praf . Yuksel 
Bozer ve san rektörluk seçiminde D�ra
macınınadayı olarak bi l inen ProF. Al i 
Ertuğrul aracı l ığ ıyla yürütüyordu . Be
zer ' in  ıu anda ODTÜ MUtevel l i  Heyeti 
Baıkanı olması hjç de bir raslantı değ i l  
anlaj"an . 

Hacettepe'yi çiftliğe çeviren 
kiji lerden ikincisi ProF. Emel Doğrama
Ci. Rektör Doğramacı 'n, 1 n kız karde�i 
olan Emel Honımı aynı , kiıiyle iki kez 
evlenip iki kez de boıanm ıı .  Kendisi 
ingi!iz di ii profesör U ve aynı zamanda 
sayısı 16'ya varan bazı bölUmlerin de 

i bajkanı .  On parmağ ırıda on marif.et var 
diye buna denir. Emel Hanım prof. amo 
bas ı ım ı )  bir kitabı yoL. ingilizce d i l i  
uzerinde Meksiko gibi b i t  ulkede araj
t ı rmalar yapabileceğini kanıtlamlj. l i
se tığretmenliğinden prof . Iuğa yUkselen 
ender bi l im odamlarımızdan biri olan 
Emel Hanım, doçent l ik  s ı navında ya
bancı di i olarak Fran·ızca'yı seçmij. 
Kendisini tanıyanlar , bjrçocuk masal ı 
n ı  okuyup anlayacak kadar b i l e  Fran
s ızca bilmediğini ileri sUrUyorkl. Pro
fesörluk s ınavında ise Arapça'dan, s ı
nava giren Emel·Hanım'ln, değ i l  Arap
ça bilmek "e l i fj gör..e:mertek sanacağ ı "  
söyleniyor . 

Emel Hanım ' ın  12 Mart ' tan sonra 
yaptığı birgaf ,ldukça "öneml i "  sonuç
lara yol açacakkenç i ftl i k oğaSl oğabe
yinin yardımıyla tlrtbos edi lmiı .  Olay 
ıöyle : Fransızca bölUmüne a l ınması du
jUnUlen 9 asistan için sınav açı l ıyor. 
kazananlor bel l i  oluyor ve ,bir l isteyle 
i l an edi l iyor. Son anda etki l i  veyetki
l i  iki kiıi Emel Hanım'a telefon ederek 
kendi çocukların ın  do Fransızca bölu
mUne asistan a l ınmas ın ı  istiyorlar. Kad
ro dokuz kjji l i k  alduğu ve Emel Hanım 
do bu etki l i  ve yetk i l i  kiıileri kırmak 
istemediği için kazananlar l istesinin 
en olt ı nda bulunan iki kiıinin adını çi
ziyor ve yerine etk i l i -yetki l i  çocukla
rının adını yazıyor. Emel Hanım' ın  
bj  Imedjği jey, adını çizdi kleri n;jcn bi
ris inin, ağabeyinin deyimiyle 'omuzu 
kalabal ı klar"dan biri nin çacuğu olduğu. 
Daha önce s ınavı kazandığını öğrenen 
fakat sonra çı kan l istede adının alma
dığını  gören bu kiji, 'omuzu kalaba l ık '  
babasıyla Emel Hanım' ın  kapısına da
yanınca jıler kan ııyor. Sonunda, rektör 
Doğrcwnacı, Personel MUdUrlUğUne ta
lefan ederek 9 kiıi l i k  kadroyu ii 'e Ç ı
kardığını  bildiriyor ve durumu kurtarı -
yor. 

SözUnU edeceğimiz UçUncU kiıi 
bir baı ka Praf. Bu kiıi , faıist bir gazete
nin "ıimıekleri Uzerine çeken m i l l i 
yetçi"diye lanse etmek etmek istediği 
Nihat Nirun. Yayın lanmlj ki tabı olma
dan, bir gazete makalesiyle prof. olon 
Nirun, profesör alabilmesi için bi lmesi 
gereken iki yabancıdi l i n  değ i l  ikisini , 
birini bi le bilmiyor. Ama, Doğramacı 
çiftliğinde praf. olmuı. Herhalde "mi l
l iyetçi" olmak bi l imsel olmaktan daha 
öneml i  soyı ldığı jçi n .  

Hacettepe'de i lericiöğretim Uyesi 
kıyımın ı  tezgahlayanlardan dördUncU
sU, o zamanlar doçent ıimdi proF. olon 
bir bayan. Adı, ionna Kuçuradi;  göre
vi Felsefe Bellumu boıkan l ığ ı . Bayan 
Kuçurodi 'nin prof. olması do bir hay l i  
eğlence l i .  JU .  i Uyeleri arasında b i r  t,�k 
felsefeci yok, hepsi t ı pve ekonomi da
l ı ndan. Bu bayan pror . ,  Doğramac ı 'n ın  
kıyma makinas ın ın  öylesine b i r  parçası 
haline gelmjı ki i kendı asistanı Tuncer 

\. 

Tuğcu 'nun evinin kapısı alt ından saba
ha karıı tehdi t mektupları atacak kadar 
kendini kayb�tmiı.  

12 Mort'tan sonra Felsefe BöIOmu
ne asistan olarak aldığı kiıi ler de çok 
i lginç. BunlQrdan birisi, annesi ve ba
basın ın Mil'de yUluek kademe lerde bu
lunduğunu açıkça söyleyen ve babasının 
aynı zamanda yuk.sek rutbel i bir masan 
olduğunuı giz l i  mason törenlerine ce
viz kutularda saklanan beyaz eldiven ve 
yakaları takarak nas ı l  hazır landığını 
anlatmakton bUyük zevk duyan bir kiıi. 
Bu kiji, gerici Alman fi lozofu Nietsz
che'ye benzemek için onun gibi bıyık 
bı rakan ve kendisinin "seçkin Liıi" ol
duğunu i l eriye sUrmek gibi bir özell iğe 
de sahip. 

Nietszche muka l l idinin karısı do 
Boyan Kuçuradi 'nin asistanı . Babasın ın 
Demirel ai lesine yaptığı hizmetlerin 
karıı l ığı olarak asistan olduğu söyleni-
yor . 

Boyan Kuçuradi 'nin i l ijki leri çok 
genij bir olanı kapsıyor . Amerika'daki 
Rum-Ortadoks ki l isesinden Doğu Anado
lu 'ya, bazı istihbarat örgütlerine kodar 
uzanıyor. Yani, çok dikkat edi lmesi 
gereken bir kij i .  

Yukarıda genij çizgilerle anlat
maya çal ııt ığımız ve gerekirse hakların
da çok daha ayrıntı l ı  bi lgi verebilece
ğimiz bu dört kıyımcıyı bir yana bıra
kalım ve Hacettepe çiftl iğinin iki ö
neml i  öze l l iği Uzerinde dura l ı m .  

1 2  Mart 'tan sanra HQcettepe Uni
versitesi 'nin Felsefe, Sosyoloj i ,  TUrko ... 
loji ve Tarih btilumlerine al ınan kiıi 
l erjn bazıları Ülku Ocaklan mi l i tanla
n, etkjl i -yetk i l i  kiıilerin çocukları 
veya koman�oboıı TUrke� ' in  yakınları . 
Bunların hiçbir bi l ims:-I sı navdan geç
meden görevlendiri ldikleri i l eri sUrU
lUyor. Hele bunlardan bir tanesi 20 
y ı la  yakın bir sUre MTA'da memurluk 
yaptıktan sonra bi l imsel · jUri veya ya
bancı di; sınavına girmeden Sosyoloji 
BölUmU'nde öğretim görevl is i  almuı. 
Bu iddiaların geçersiz olduğunu kanıt
l amak ise yeni rektör Doğan Kcran'a 
dUıUyor. Tabii, eğer isterse. Bir de 
doktora tezi yazmadon "doktor" Unva
nı olanı " istim sonradan gelir" hesa
bıyla tezl�rini sonrOOan yazan bazı 
"bi l im adamla i" var ki bunlar apoyrı 
bir konu . 

ikincisi, Hacettepe Üniversi te ' 
sinin ticari n i tel iği . Üniversite'nin 
vakıf adı ol 'ında kurulmuı ve DOJrana
cı 'n ın  koruyucu kanatları alt ında geliı
tiri Imi ı tom sekiz tane ıirketi var. Bu 
ıirketler maruldan mobilyaya kodar çe
ıi t l i  ıeyler uretiyorlar. Bunlar arasında 
mi lyonlar kor ·�den, örneğin Hacefte
pe'ye bilgisayar kiralayon, fakat vakıf 
olduğu için bir kuruı bile Kurumlar 
Vergisi ödemeyen ıirketler var . iıin ti ... 
cari nite l iği olan bir diğeryönU de Ha
cettepe'de adına "u lufe" denen ve ki
me ne kadar veri ldiği bel i  i olmayan 
döner sermaye karları . Çift l ik biçimi 
yönetime karıı çı kmayan bir kiıi kapal ı  
zarflar i çindeçak yUksek paralar alabi
l i rken, sesini çıkarmak cesaretini gös
terenlere bir kuruj bi le veri Imediği o
luyor. Bu paralar hangi ytlnetmel iğe gtl
re veri l ir, kim verir, hongi kı staso göre 
verir, hiç bel l i  değ i L .  Bel l i  olan ıey 
bunun hir sus payı olarak veri Idiğ i .  

Yeni rj}ktör Doğan Karan ' ı n  d u  ... 
zeltmesi gereken birçak bazukluklar a l
duğu meydanda. Bakalım Karan bu bo
zuklukların OstUne cesaretle gidebile
cek mı ?  
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KOKTEYL PARTIDE GEÇEN BiR KONl'ŞMA : 
DoGRAMACI - BÜTÜN SOLCULAR EŞ . . . . .  TiR ! 

- YA ECEVİT. O DA SOLCU! 
DOGRAMACI - ECEViT BAŞ EŞ . . . . .  TiR ! 

- L'MARIM Bl; SÖZÜNÜZÜ iU;RDE ECEVİT 
iKTiDARA GEçiNCE TEKRARLAMAK 
CESARETiNi GÖSTERiRSiNiz. 

DOGRAMACI - OHOOO. ONt;N ÇANıNA OT TIKAYACAGıZ. 
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bu kiıileri tasfiye etti . ikinci grupta an
cokbirkaç kiıi vardı ve bunların mason
luk ,Utbeleri Doğramacı 'dan daha yUk
sekti . Doğramacı , ıimdi i lahiyat Fakul
tesi nde öğretim Uyesi olon Prof .  Necati 
Öner 'in Felsefe BelIUmu baıkan l ığ ına a
tanmasıno " Bu Universi tede mason dUı
monları çal ı ıamaz" gerekçesiyle karı i karı i karı 
Ç ıkmııtı . 

12 Mart yaklaıırken "sol" bjr cun
tanın iktidara geleceğini "ist ihbar" e
den Doğramacıı Universi fede gösterme
li k bir demokratikleıme hareketine giri;
ti . BöIUm baıkanları ve dekanıar ın 0 -
tamadeğil deseçim yoluyla gelmesi için 
bazı çal ı ımalar baılattı . " i

uyla 
" i

uyla 
yi niyetini" 

g/)5termek için de, solcu olarak bi l inen 
Uç öğretim Uyesini Sovyet, Çin ve Fran
sız Universitelerinin yönetsel iıleyi;ini 
i nce/eyecek komisyonlara baıkan seçti . 
Ama zamanın Cumhurbaıkanı Sunoy i le 
Çankaya 'dayaptığı bir toplantıdan son
ra bUtUn demokrat ik l iğini  ve iyi niyetini 
rafa kaldırdı . Herhalde gelecek cunta

ı n ın  "sal " olmayacağ ın ı  öğrenmiıt i .  
Doğrcmacı, Unlu ırkçı -turancı 

prof. lardan ErcUment Kuran', Kanada'
dan Hacettepe'ye çağırdığı halde "sol" 
cunta istihbaratı yUzUnden tayi nini ge
ciktirmijt i .  Kuran, 12  Mort'tan hemen 
sonra görevlendiri idi, hem de dekan o
larak. 

Doğramacı 'nın i lerici öğretim U
yelerini tasfiye etmek için bulduğu ge
rekçe juydu : " Ne yapayım, senin bura
da kalmanı ben isterim ama 'omuzu ka
labal ıklar ' senin mutlaka atı lman, isti
yor.1I Örneğin, Felsefe BölumU mistan
larındon Tuncer Tuğcu'nun okuldon u 
zaklaıtın Immını bu gerekçeye bağlayan 
Do?jramacıı Tuğcu 'nun Danııtay'a baı
vurmasını önlemek için hemenı kendisi i 
ErcUment Kuran ve aıağıda söz edeceği� 
miz Felsefe Bellumu baıkanı ianna Kuçu
radi 'den alUian bir iUri kuruyor ve biraz 
önce Universi teden atı lan Tuğcu 'yuöğre 
tim görevlisi  olarak terfi ettiriyardu

t ı rmalar t ı rmalar t ı r yapabileceğini kanıtlamlj. l i
se tığretmenliğinden prof . Iuğa yUkselen 
ender bi l im odamlarımızdan biri olan 
Emel Hanım, doçent l ik  s ı navında ya
bancı di i olarak Fran·ızca'yı seçmij. 
Kendisini tanıyanlar , bjrçocuk masal ı 
n ı  okuyup anlayacak kadar b i l e  Fran
s ızca bilmediğini ileri sUrUyorkl. Pro
fesörluk s ınavında ise Arapça'dan, Arapça'dan, Arapça'dan s ı
nava giren Emel·Hanım'ln, değ i l  Arap
ça bilmek "e l i fj gör..e:mertek sanacağ ı "  
söyleniyor . 

Emel Hanım ' ın  12 Mart ' tan sonra 
yaptığı birgaf ,ldukça "öneml i "  sonuç
lara yol açacakkenç i ftl i k oğaSl oğabe
yinin yardımıyla tlrtbos edi lmiı .  Olay 
ıöyle : Fransızca bölUmüne a l ınması du
jUnUlen 9 asistan için sınav açı l ıyor. 
kazananlor bel l i  oluyor ve ,bir l isteyle 
i l an edi l iyor. Son anda etki l i  veyetki
l i  iki kiıi Emel Hanım'a telefon ederek 
kendi çocukların ın  do Fransızca bölu
mUne asistan a l ınmas ın ı  istiyorlar. Kad
ro dokuz kjji l i k  alduğu ve Emel Hanım 
do bu etki l i  ve yetk i l i  kiıileri kırmak 
istemediği için kazananlar l istesinin 
en olt ı nda bulunan iki kiıinin adını çi
ziyor ve yerine etk i l i -yetki l i  çocukla
rının adını yazıyor. Emel Hanım' ın  
bj  Imedjği bj  Imedjği bj  jey, adını çizdi kleri n;jcn bi
ris inin, ağabeyinin deyimiyle 'omuzu 
kalabal ı klar"dan biri nin çacuğu olduğu. 
Daha önce s ınavı kazandığını öğrenen 
fakat sonra çı kan l istede adının alma
dığını  gören bu kiji, 'omuzu kalaba l ık '  
babasıyla Emel Hanım' ın  kapısına da
yanınca jıler kan ııyor. Sonunda, rektör 
Doğrcwnacı, Personel MUdUrlUğUne ta
lefan lefan lef ederek 9 kiıi l i k  kadroyu ii 'e Ç ı
kardığını  bildiriyor ve durumu kurtarı -
yor. 

SözUnU edeceğimiz UçUncU kiıi 
bir baı ka baı ka baı Praf. Bu kiıi , faıist bir gazete
nin "ıimıekleri Uzerine çeken m i l l i 
yetçi"diye lanse etmek etmek istediği 
Nihat Nirun. Yayın lanmlj ki tabı olma
dan, bir gazete makalesiyle prof. olon 
Nirun, profesör alabilmesi için bi lmesi 
gereken iki yabancıdi l i n  değ i l  ikisini , 
birini bi le bilmiyor. Ama, Doğramacı 
çiftliğinde praf. olmuı. Herhalde "mi l
l iyetçi" olmak bi l imsel olmaktan daha 
öneml i  soyı ldığı jçi n .  

Hacettepe'de i lericiöğretim Uyesi 
kıyımın ı  tezgahlayanlardan dördUncU
sU, o zamanlar doçent ıimdi proF. olon 
bir bayan. Adı, ionna Kuçuradi;  göre
vi Felsefe Bellumu boıkan l ı Bayan 

Boyan Kuçura
Demirel ai lesine 
karıı l ığı olarak asistan 
yor . 

Boyan Kuçuradi 
genij bir olanı kap
Rum-Ortadoks ki l
lu 'ya, bazı istihbarat 
uzanıyor. Yani, 
gereken bir kij i .  

Yukarıda genij 
maya çal ııt ığımız 
da çok daha ayrıntı
ğimiz bu dört kıyımcıyı 
kalım ve Hacettepe 
neml i  öze l l iği Uzerinde 

1 2  Mart 'tan
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Sar ı sendikac ıl ıga in dirilen 
bir darbe 

5-6 Temmuz günlerl .Türkiye 
sendikaeılığı açısından çok önemli iki 
kongreye tanık oldu. DİSKIi" en eski 
sendikalarındon biri olan Kimya-İş . 
ve aynı işkolundakl Petrokimya-Iş 
olağanüstü toplanan genel, kurulları 
sonunda tek bir sendika çatısı altın
da blrleştııer. 

Genel Merkezi Izmlt'te bulu
nan Petrokimya-İş Sendikası da 5-6 
Temmuz gün leri İstanbu ılda Genel Ku
rul çalışmalarını tamamladı. 

Petrokimya-İş Sendikası Ge
nel Kurul'da "emperyalist güçlerin ve 
emperyalist güçlerle işbirliği yapan 
sermaye sınıfının sömürüsüne. faşist 
baskılarına karşı güçlü bir direnişi 
sürdürmek, ülkemizdeki demokrasi 
mücadelesine en etkin biçimde katkıda 
bulunabilmek ve işçi sınıfının yaşama 
ve çalışma koşullarını düzeltme mü
cadelesine bu doğrultuda güç kazandır 
mak amacıyla, DİSK'in Ilkeleri ge
reği aynı işkolundakl DİSK üyesi Kim
ya-İş Sendikasına katılma" kararı al
dı.  Genel Kurul'a sunulan çalışma ra
porunda ''birleşme çalışmalarını u
zatmak. sadece ve sadece sermaye 
sınıfının ve onların uyanık bekçileri
nin işine yarayacaktır. İşçi sınıfının 
birlik olma mücadelesinder. ödü kopan 
sermaye sınıU, bunu önlemek için e
linde� i bütün olanakları zorlayacaktır. 
İkili birleşme sözkonusu ..dildiğinde 
öncelikle yanyana geleceğimiz sendika 
Kimya-İşltir inancındayız. Zira gerek 
sorunlara bakış aç mız. gerek çalış
ma yöntemimiz, kısacası ekonomik 
mücadele anlayışımız aynıdır, birdir, 
Petrokimya-İş ile Kimya-İş üyeleri 
bu birleşmeye, bilinç düzeyleri bakı
mından daha kararhdır, daha hazır
dır. ( . . . .  ) Petrokimya-İş sendikası 
olarak düzmece birleşmelerden değil, 
gerçek Işçi birllğind�n yanayız . ,  Salt 
birleşmiş gözükmek için birleşmekten 
yana :eğillz . Hele başka dünyalama 
oturup birleşme formülleri oluştur
makian birlik deği L.  binasız çatı yapıl
mış olur. Birliklerin buyrukla değil, 
onurla inşa edileceği inancındayız" 
deniyordu. 

• 

Kimya- İş Sendikası Genel Ku-

rulu'nun 6 Temmuz 19i·j tarihli. otu
mmunda Petrokimya-iş Sendikasının 
Kimya- İş'e katılma kararmı oybirli
ği ııe kabul etti. Klmya-İş Genel Ku
rulu'ndayine oybirliği ııe kabul edilen 
tüzük değişikliği sonucu sendikanın 
adı "PETROL KİMYA-iş" oldu. 

Sendika yönetimi için yapılan 
seçimlerde Petrol Kimya-İş'in Genel 
Başkanlığına eski Kimya-İşıin Genel 
Başkan" DİNçER DüGU seçildi. Pet
rol Kimya- iş'in Genel Başkan vekll
liğine YILMAZ ÖZDEMİR seçildi. Yıl
maz Özdemir Petrokimya- İş'in Genel 
Başkanı idi. Yeni sendikanın Genel 
Sekreterliğine Kimya-iş Genel Sekre
teri Hüsamettin Bakan, Vurütme Ku
rulu üyeliklerine de Mehmet Atay 
(Kimya- İş) ve M. Ali Tügen (Petrokim
ya-İş) seçııdııer. 

İkı sendikanın birleşmesi Tür
kiye sendikacılık tarihine önemli bir 
güçbirliği olarak geçecek. İşçi sınıfı-. 
nın ekonomik mücadelesinde sencl1ka-

. ların çokluğu ve bölünmüşlüğü işçi
lerin mücadele gücünü azaltırken iş
veren sınıfının "işini" kolaylaştırıyor. 
'Bu nedenle egemen sınıflar işçileri� 
tek ve güçlü sendikalarda birleşmele
rini önlemek için sendikaların çoğal
ması ve bölünmes� yolund� bütün ola
nakları ınıllanıp vargüçleriyle çalışı
yor. Örneğin yalnızca İstanbul'da 
Kimya işkolunda faaliyetgösteren 10'
dan fazla işçi sendikası var. Buna 
karşılık bu sendikaların karşısında 
bir tek işveren sendikası bulunuyor. 
Ancak Işçi sınıfının son yıllarda gide
rek artan bilinçlenmesi, mücadele 
edilmesi gerekenin tek tek fabrika sa
hiplerinin ötesinde bütün bir serma
yedar sınıfının ekonomik birliğini güç
lendirmekte. 

Geniş işçi yığınlarının DİSK'e 
gösterdiği ilginin giderek artması bu 
gerçeğin en somut örneği. Dünya gö
rüşleri, sendikacılık anlayışları aynı 
olan sendikaların birleşmeleri işçi
lerin daha iyi yaşama ve çalışma ko
şulları olanağını artıracak, sınıf mü
cadelesini keskinleştirecek ve Türki
ye kapttalizminin can damarına indi
rilecek darbelerin gücünü çoğaltacak, 

Petrol -Kimya- iı Sendika" YUrUtme Kurul u :  Mehmet Atay-Üye, 
Yı lmaz Özdemir-Ba�kon Veki l i ; Oinçer Doğu- Genel Bo�kon ; 
HUsomettin Bokon- Genel Sekreter; Mustafa Ali TUgen - Üye. 

Kimya-İş ile Petrokimya-İş'in 
birleşmeleri Petrol ve Kimya gibi ö
nemli sanayi dallarında nitel ve nicel 
yönden işkolunun en güçlü sendikası
nın oluşturulmasında önemli bir adım 
dır. Yakında gerçekleşmesi beklenen 
katılmalarla kimya işkolunda işkolu 
düzeyinde toplu sözleşme yapma yet
Idsi DİSK'e bağlı bir sendikaya geçe
bilecek. DİSK'e bağlı sendikalar için
de işkolu yetkisine sahıp bir tek sen
dika (Lastlk-İş) var. 

DiSK Anatüzüğüne göre DİSK 
bünyesinde aynı işkolunda birden çok 
sendika bulunamaz. İşte bu nedenle 
bu birleşme DİSKlin lIişçilerin birli
ği" ilkesinin gerçekleştirilmesine Iyi 
bir örnek ·oldu. . 

Petrol Kimya-İş Genel Başka
nı Dinçer Doğu yaptığı konuşmada 
şunları söyledi:  "Geçmişte sendika
lar arasında gerçekleştirilen birleş
meterin büyük bir bölümü sarı sendi
kacıların ç ıkarları doğrultusunda ve 
satma-satın alına ili şkileri çerçeve
sinde olmuştur. Bu birleşme, karşı
lıklı inanç ve güvene dayanan, arka
sında hiç bir hesap, hiç bır hukuki 

protokol bulunmayan ve bu şekılyle 
ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bır 
birleşmedir. Ülkemiz sendikacılığına 
örnek olacaktır. İşçi sınıfı",n birliği
ne karşı çıkan, bu birliği engellemeye 
çalışanlar, kişise l çıkarlarını gözetıp 
işçi slDlfına Ihanet edenlerdir. Bütün 
sendikacıları, işçi s ınıfına karşı gö
revlerini yapmada, işçi sınıfının bir
liğini sağlamada, buradakl kadar açık 
ve yürekli olmaya ç ağırıyorum. Klın 
olursa olsun eğer bu birleşmeyl bal
talamaya, bölmeye, lekelerneye ça
lışanlar, işçi sınıfına ihanet içinde
dir. 

Bu birleşmede en büyük yük 
Petroklmya- İş'lI kardeşlerimizin sı� 
tında idi. Oıılar bu görevlerin! başarı 
ile yerine geti rdııer. Aldığımız ka
rarın işçi sınıfımıza yararlı olmasını 
diliyorum. " 

Genel Başkan Vekili Yılmaz 
ÖZdemır de "bu birleşme sermaye 
sınıfını korh\lttuğu kadar. sarı sendi

'kacıları ve sendikaları geçim kayna':' 
ğı yapan "dükkancı zihniyetiilde mah
k1lm etmıştlr" dedi. 

Adapazan'nda bir cinayet daha ijÇi .. ABDÜLKADiR TÜZÜN 5 TEMMUZ GECESi KARAKOLD A DÖVÜLEREK 
OLDURULDU. OLAY, DEVLET HASTANESINDE , A lKOL KOMASI OLARAK 
KAPATILMAK iSTENDi . CHP MiLLETVEKiLi  HAYREHiN ÜNSAL ' I N  ZORLA
MASIYLA CENAZE iSTANBU L ' DA ADLi TıBBıN TETK iK iNE  GÖNDERiLDi . 
YÜZLERCE i şçi BELEDiYE BiNAS ı N I N  ÖNÜNDE PROTESTODA BULUNDU. 

I Adapazarı Zirai Donatım  Fobri 
kos ı 'nda i�çi olarak çal ı �an 24 ya�ın
daki Abdulkadir TUzUn 5 Temmuz Cu
martesi a�amı , arkada� larıyla beraber 
zo;la götürüldüğU Emniyet Sorayı'nda 
,abaha kadar.dövUlerek öldüruldu. Ar
kado) ları Ahmet Çokır ve Hasan De
mircan ağır )eki lde yaralandı lar . 

13 Temmuz 'da yapo lacak be)edi
ye seçimleriyle i lg i l i  olarok �ehirde 
yoğun siyasal çol ı �ma ve didiıme sürüp 
giderken, bu cinayet sessiz sedası z  
geçiıtiri lmeye çal ' ıı ld, . TÖB-DER Uye
si öğretmen Hikmet Demi r ' in  öldUrUI
mesinden tom bir oy sonra bu kez bir 
i�çi kurboflj edi! iyordu . 

Uç iıçi Cumartesi gecesi Çark 
gozinosuna gitti ler. Yanlarındaki ma
sada Uç sivil  polis oturuyordu . Bir aro, 
yandoki masadan i�çi lere ç ıkmalarını 
emreden bir iıaret yapı ldı . A.  TUzUn, 
H .  Demircan ve A. Çakır bunun Uze-
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rine hesabı ödeyip gazi noyu terketti
ler ve gazinonun önUnde bir taksi çe
virmek Uzere beklemeye baılodılar . 
Önlerine bir Murat taksi geld i .  Üç ar
kadaş taksiye bineeekleri s ı rado ne 
olduklorını ıo�ırd ı l ar .  Aniden kendi
lerini bir eip içinde buldular. Yako 
paça polis arobas ına sokuldular ve 
Emniyet Sorayı 'na götUrUldUler. 

Emniyet Sarayı 'nda sırayla kor
kunç bir dayak boılod, . Bir defal , k , , 
ras rn ı  savon , yara iz leri koybolsun 
diye suya ,sokuluyordu . Sonra sıra 
yeniden gel iyordu . Hasan Demircan 
kendi sırası ge l i p  de dayak odasına 
girince birden Abdu lkadir ' in soğumuı 
cesediyLe karıı laıtı . Az. sonra polisler 
A. TUzUn'Un cesedini opar topar Devlet 
Hastahonesi ne gtstUrdUler. Senaryo ön
ceden hazırlanm ı ıtı . Danı ııkl ı bir ra
porla A. TUzUn'Un "alkol komasından 
öldUğU" ( ! )  rapor edilecekti , O)oy., 
TUzUn'Un ailesine u la�tı . Ai les i ,  ce- o 

sedin adl i  t ıbba havolesini isted i .  
Hastane olayı kapotmoya çol ı �tı . Fo
kat beklenmedik bir oloy oldu .  CHP 
Adapazarı m i l l etveki l i  Hayrettin  Ün
sal �ehirdeydi ve telefonla raporu 
görmek istediğini bildirdi . Tabi i Ün
sal 'o ro por gösteri lemed i .  Bunun Uze
rine A. TUzUn'Un cesedi istonbu l 'o 
odli IIbba gönderi ldi . Sal ,  gUnU ad l i  
tı ptan geri gelen cenoze aynı gUn top
rağa veri ldi . şu ono kodar adli tıp ra
poru aç,klanm,ı deği l .  

Abdul kadir TUzUn'Un cenaze tö
reni s ı rasında yUzU d�kı n iıçi Adliye
nin önUnde saygı duruıunda bulundular. 
Faıistlerin kurbanı olan arkada�ları n ı n  
anısı nı taııdı lar . Yine Adı iye önUnde, 
kadı nı arda olu�an bir topluluk ii Ko
t i l ler � Kot i l ler �  ii diye protestoda bu
lundu. 

Cenaze Emniyet Saroyı 'n ın  önUn
den a l ın ıp  araba larla mezorlığa götU
rUIUrken, bir polis cipi içinde Adapa-

za" Emniyet MUdUrU ŞUkrU Yetimoğlu, 
yanında bir komiser ve ik i  polis le  ka
fi lenin arkas ından mezarlığa kadar 
geldi . Şukru Yetimoğlu,  bir hafta ön
eeCephehukUmeti tarafından bu mev
kie getiri lmiıt i .  Yetimoğl u ,  yanındaki
lerle bir l i kte, mezar l ık taki topluluğa 
ve i�çi l ere çıkı�maya kalkı�tı . C ina
yetin sorlJmlularl ndan haberdar deği Imiı 
gibi , " Emniyet Sorayı lnda musaı la  
ta�r mı vor k i  oralarda biriktiniz ?" 
diyordu. Yetimoğlu 'nun mezar l ı ktaki 
provakasyon çabaları sonuç vermedi . 

Böylece sermayenin cinayetler 
zincirinebir halka daha ekleniyordu. 
TUrkiye'de sanayi proletaryasının en 
yoğun o lduğu bölgelerden biri olan 
Adapazarı 'ndo bu cinayete b�vuru l 
ması bir rastlantı deği ld i . iıçi s ın ı f ın ın  
ekonomik ve siyasal uyanı� ın ın önUne 
geçemeyen egemen s ın ırıar ,  bu uyanı
ıı cinayetler yoluyla bastırmak istiyor
lordı .  

bulunabilmek ve işçi sınıfının yaşama 
koşullarını düzeltme mü

doğrultuda güç kazandır 
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işkolundakl DİSK üyesi Kim
katılma" kararı al

Kurul'a sunulan çalışma ra
çalışmalarını u
sadece sermaye 

uyanık bekçileri
caktır. İşçi sınıfının 

mücadelesinder. ödü kopan 
bunu önlemek için e

olanakları zorlayacaktır. 
sözkonusu ..dildiğinde 

öncelikle yanyana geleceğimiz sendika 
inancındayız. Zira gerek 

mız. gerek çalış
kısacası ekonomik 

anlayışımız aynıdır, birdir, 
Kimya-İş üyeleri 

birleşmeye, bilinç düzeyleri bakı
kararhdır, daha hazır

Petrokimya-İş sendikası 
birleşmelerden değil, 

birllğind�n yanayız . ,  Salt 
için birleşmekten 
başka dünyalama 

formülleri oluştur
binasız çatı yapıl

Birliklerin buyrukla değil, 
edileceği inancındayız" • inancındayız" • inancındayız" 

Sendikası Genel Ku-

ya-İş) seçııdııer. 
İkı sendikanın birleşmesi Tür

kiye sendikacılık tarihine önemli bir 
güçbirliği olarak geçecek. İşçi sınıfı-. 
nın ekonomik mücadelesinde sencl1ka-

. ların çokluğu ve bölünmüşlüğü işçi
lerin mücadele gücünü azaltırken iş
veren sınıfının "işini" kolaylaştırıyor. 
'Bu nedenle egemen sınıflar işçileri� 

kolaylaştırıyor. 
eri� 

kolaylaştırıyor. 

tek ve güçlü sendikalarda birleşmele
rini önlemek için sendikaların çoğal
ması ve bölünmes� yolund� bütün ola
nakları ınıllanıp vargüçleriyle 

� 
vargüçleriyle 
� 

çalışı
yor. Örneğin yalnızca İstanbul'da 
Kimya işkolunda faaliyetgösteren 10'
dan fazla işçi sendikası var. Buna 
karşılık bu sendikaların karşısında 
bir tek işveren sendikası bulunuyor. 
Ancak Işçi sınıfının son yıllarda gide
rek artan bilinçlenmesi, mücadele 
edilmesi gerekenin tek tek fabrika sa
hiplerinin ötesinde bütün bir serma
yedar sınıfının ekonomik birliğini güç
lendirmekte. 

Geniş işçi yığınlarının DİSK'e 
gösterdiği ilginin giderek artması bu 
gerçeğin en somut örneği. Dünya gö
rüşleri, sendikacılık anlayışları aynı 
olan sendikaların birleşmeleri işçi
lerin daha iyi yaşama ve çalışma ko
şulları olanağını artıracak, sınıf mü
cadelesini keskinleştirecek ve Türki
ye kapttalizminin can damarına indi
rilecek darbelerin gücünü çoğaltacak, 

PPetrol -l -KKimya- iiı SendiSendika" ka" YUrUtme YUrUtme KuruKurul u :  l u :  Mehmet Mehmet 
Yı lmaz Özdemir-Ba�kon Veki l i ; Oinçer Doğu- Genel 
HUsoHUsomettin mettin Bokon- Genel Bokon- Genel Sekreter; Sekreter; MustafaMustafa Ali Ali TUgen TUgen 

Kimya-İş ile Petrokimya-Kimya-İş ile Petrokimya-İş'in İş'in 
birleşmeleri Petrol ve Kimya gibi ö
nemli sanayi dallarında nitel ve nicel 
yönden işkolunun en güçlü sendikası
nın oluşturulmasında önemli bir adım 
dır. Yakında gerçekleşmesi beklenen 
katılmalarla kimya işkolunda işkolu 
düzeyinde toplu sözleşme yapma yet
Idsi DİSK'e bağlı bir sendikaya geçe
bilecek. DİSK'e bağlı sendikalar için
de işkolu yetkisine sahıp bir tek sen
dika (Lastlk-İş) var. 

DiSK Anatüzüğüne göre DİSK 
bünyesinde aynı işkolunda birden çok 
sendika bulunamaz. İşte bu nedenle 
bu birleşme DİSKlin lIişçilerin birli
ği" ilkesinin gerçekleştirilmesine Iyi 
bir örnek ·oldu. . 

Petrol Kimya-İş Genel Başka
nı Dinçer Doğu yaptığı konuşmada 
şunları söyledi:  "Geçmişte sendika
lar arasında gerçekleştirilen birleş
meterin büyük bir bölümü sarı sendi
kacıların ç ıkarları doğrultusunda ve 
satma-satın alına ili şkileri çerçeve
sinde olmuştur. Bu birleşme, karşı
lıklı inanç ve güvene dayanan, arka
sında hiç bir hesap, hiç bır hukuki 
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Adapazan'nda bir cinayet daha ijÇi .. ABDÜLKADiR .. ABDÜLKADiR .. TÜZÜN 5 TEMMUZ GECESi KARAKOLD
OLDURULDU. OLDURULDU. OLAY, DEVLET HASTANESINDE , A lKOL 
KAPATILMAK iSTENDi . CHP MiLLETVEKiLi  HAYREHiN 
MASIYLA CENAZE iSTANBU L ' DANBU L ' DANB A ADLi TıBBıN TETK iK iNE  
YÜZLERCE i şçi BELEDiYE BiNAS ı N I N  ÖNÜNDE PROTESTODA 

Adapazarı Zirai Donatım  Fobri 
olarak çal ı �an 24 ya�ın
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edi! iyordu

rine hesabı ödeyip gazi noyu terketti
ler ve gazinonun önUnde bir taksi çe
virmek Uzere beklemeye baılodılar . 
Önlerine bir Murat taksi geld i .  Üç ar
kadaş taksiye bineeekleri s ı rado ne 
olduklorını ıo�ırd ı l ar .  Aniden kendi
lerini bir eip içinde buldular. Yako 
paça polis arobas ına sokuldular ve 
Emniyet Sorayı 'na götUrUldUler. 

Emniyet Sarayı 'nda sırayla kor
kunç bir dayak boılod, . Bir defal , k , , 
ras rn ı  savon , yara iz leri koybolsun 
diye suya ,sokuluyordu . Sonra sıra 
yeniden gel iyordu . Hasan Demircan 
kendi sırası ge l i p  de dayak odasına 
girince birden Abdu lkadir ' in soğumuı 

sedin adl i  t ıbba havolesini isted i .  
Hastane olayı kapotmoya çol ı �tı . Fo
kat beklenmedik bir oloy oldu .  CHP 
Adapazarı m i l l etveki l i  Hayrettin  Ün
sal �ehirdeydi ve telefonla raporu 
görmek istediğini bildirdi . Tabi i Ün
sal 'o ro por gösteri lemed i .  Bunun Uze
rine A. TUzUn'Un cesedi istonbu l 'o 
odli IIbba gönderi ldi . Sal ,  gUnU ad l i  
tı ptan geri gelen cenoze aynı gUn top
rağa veri ldi . şu ono kodar adli tıp ra
poru aç,klanm,ı deği l .  

Abdul kadir TUzUn'Un cenaze tö
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yazında toplu pazarlık ve toplu söz
le,me raaliyetlerl bakımındanbelirgin 
bır bareketlllik göze ç arparken bır 
yandan da genel olarak sendikacılık 
alanında da bır canlanma görülmek
tedir . •  Bu durum sizce nasıl açıkla
nabıur? 

• Toplu sözleımeleringenellik
le ikiıer veya birer yı l l ı k  peryotlarla 
yapılmakta olmasının bu alandaki foo

- I iyetıeri n ,  yoğunluk bakımından dalga
lanmalar göstermesine yolaçtığını bi l-
mekteyiz.  Bugünlerde buyuk ve geniı 
kapsaml ı  fool iyet alanlarıyla i lg i l i  top" 
lu sözleynelerin yopım çal t ımolan he
nUz baılomıı deği Id ir .  Fakat kapsamları 
pek bUyük olmasa do i r i l i  ufak l ı  çok 
sayıda <sözleimenin yapılmakto olduğu 
veya fXJzcrlıklorının surdüruldüğü bir 
dönemde olduğumuzu söyleyebi l i r iz.  

Genel ola.-ok sendikac ı l ık  ala
nında görUlen canlanma ise çok uzun 
mozisi olon bir oraYl i ın dalgalanmanın 
i fadesi olmaktadır. Çeı i t l i  r1)erkezler
de odokloımlj olon ulkemiz sendikacı
l ığ ı ,  gerçek ve osıl  özlemleriyle tutarlı 

' bir siyasal ve ideolojik çizgide gücUnU 
ortaya koymak yönUndeki evrimini hız
londırmlj görünüyor . 

iıoret ettiğiniz bu iki olu�um, 
kuıkusuz birbiriyle bağlantı l ı .  Ancak 
bu �Iontı mevsiml ik  veya y ı l l ı k  bir 
konjonktUr c;akl1"asl olmaktan ziyode 
Ulkemiz sendikacı l ığ ın ın tarihsel evri
mi içinde çok öneml i  bir dön um noktası 
olarak açıklanmaya mUsait görUlUyor. 
Bu dön um noktası , öneml i  bir gerçeğ in  
artık iy ice bi l incine varı lmı� olmakla 
oluvnoktadı r .  Bu gerçek, ekonomik ve 
siyasal amaçların ayrılmaz olduğu ger
çeğidir. Ekonomik amaç ları gUndeme 
getiren toplu pazarl ı kları n yoğunluk 
kazandığı bu dönemde, Ulkemiz sen
dikac ı l ığ ı , siyasal bakımdan do teme l
den gelen b i r  gereksinmeyle kendisine 
çeki dUzen vermek yönUnde atı l ımıara 
hız vermiıtir. 
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• Bu çerçeve ıçınde TUrk-İ�
ten kopmaların ne anlamı olmakta
dır? 

• Turk-i�'ten kopma giri�imini 
boılotmıı olon Genel-iı bu konudaki 
kararın ı  toplu pazarl ık  çalı�malorı�ı 
sUrdUrdUğU bir s ırada vermi�ti r .  TUrk-l� 
yöneticilerinin MC hukUmetiyle elele 
vereı:ek i�kollorı yönetmel iğinde Ge-
neı-i� aleyhine ve iktidar yanlısı ki
�i lerin YÖ'1etimindeki ba�ka bazı sendi
kalar lehine değiıi kl ikler soğlaması 
bu konuda bordoğı tOlıran son dCl'Tllq 
olmuıtur. Temel neden, TUrk-i� yör. �
timinin i�çi ki tlesinde meydana gelel i 
h ız l ı  gel i�meye gözlerini kapayorak 
i�çiden yana her turlu fikre, uyarıya 
kulaklarını t ı kayarak,  bUtUn ele�tiri
lere rağmen Atlantik ötesi i l iıkilerini 
sUrdUrmekte inat ed.n tutumudur. 

Geneı-ifi Oleyis'in ve boıka 
sendi koları n izlemesi beklenebi l i r .  Bu 
çok ani bir de"ği�medir.  Unutmayal ım  
ki Geneı-i� yöne�ici ler i ,  daha dört 
be� y ı l  önce, devrin iktidarı tarafından 
DiSK' i  kapatmak için ç ıkarıldığı açık
ça i lôn edilen 1317 sayı l ı  yasayı , CHP 
reddetmeye badodı ktan sonra bi le, sa-' 
vunmaya devam etmi�lerd i .  Şimdi oynı 
yöneti ciler DISK'e katı lmanın aritesin
de oldukları izlenimi veriyorlar. E l
bette k i  toplumcu olmayan sendi kacı 
ların kendi lerine göre hesapları vardır 
ve sendikacıların h ız la  bi l inç lenme
lerinde veya i�çi s ın ı fı ndan kaynaklan
makta olon tarihsel akı�a ayak uydur
malarında do yadırganocak bir yan 
olmomak gerekir.  Sosyal Demokrat 
sendikaların Turk-i�'ten ayrılmaları, 
TUrk-i)'i tutucu l iderlere tes l im etme
leri, geride kalan yondailarını ebe
di moğlübiyete mahküm etmeleri ola
rak yorumlanabi i ir. Ayn ca bu sendi
kaların D iSK 'te toplanmaları Dis K 
içinde toplumcu ları az ı nl ığa it ici so
nuçlar doğurabi l i r .  Tabii bu onlar ın  
bi lece�i iıtir . Taplumcu lar ı n  tutumu 
e i bef fe ki çok daha uzun vade i i ve 
gerçek unsurlar Uzerine kurulu olaea!...
t ır .  Toplumcuların baıarısı , iıçi s ın ıfı -

"SENDiKALAR, TIPKI DEVRİLMEK 
İSTEMEYEN BİR BİsİKLET 
sURUCUSU GİBİ, VAROLMAK 
İçİN İLERLEMEK ZORUNDADıRLAR. " 

nın birliğinden kaynak bulur. D iS K'te 
toplanacak i�çi kitlesi içinde toplumcu 
sendikacılan ve onların yönetimindeki 
sendikaları bUyuk sorumluluklar bekl i 
yor. TUrk-il 'te olsun, D i s  K'te alsun 
bUtUn i)çiler, gerçeklerin öğretisiyle 
kuıkusuz aynı yerde buluıacaklard ı r .  
ButUn yolların Roma'ya çı ktığı gibi . 
Toplumeularaı toplumcu sendikalara 
dU)en gtlrev, seslerini mUmkun olduğu 
kadar çok iıçiye duyurabi Imek ve on
ları sosyal pratiğin labirentleri içinde 
karıdaıacaklorı her turlu tuzakton , 
engelden kurtarmaktır .  

• TUrk-İş yöneticileri zamaD 
�aman mlUtan bır tutum içine giri
Yorlar. Bunu nasıl yonımluyorsunuz ?  

• TUrk-Iı yöneticileri çok eski 
olmayan tarihlerde, i�ç;leri kendi ar
kalarında birl i k  halinde tutabilmekte 
" komUnizmi tel 'in mi tingleri " nden yo
rar görUrierd i .  Şimdi ne için yapı ldığı 
pek anlai ı lamıyan genel grev gibi �ey
ler yapı l ı yor. Gene de inandır ıc ı  ol
dukları <söylenemez . Unutmayal ım ki 
Genel-iı .  baı l ı ca rolU oynadığl bu ge
nel grevi n peiinden TUrk-i)'ten ayrı l
dı . 

ÇUnkU Turk-Iı Genel Bo�kanı 'n ın 
bUtUn çabasına rağmen TUrk-I�'e m i l i 
tan bir görUntU vermek zor . ÇUnku ör
neğin Genel Batkanın ve TRT'nin bir 
boyran havası içinde ilôn ettiği ve 
komuoyuna yansıtt ığı bu "genel grev"in 
hemen pe�inden Genel Sekreter genel 
grevin siyasal amaçla yapı lmadığını  
açıkl ıyor, D iS K'; m i l i tan yetiıtirmekle 
itham eden TUrk-il E�itim S.kreteri 
" Mi l l iyetçi" cephenin en UnlU organ
larından birinde kalem oyqatmakta de
vam ediyor . .  Asl ında, TUrk- iı'de 
zaman zaman görulen ia�ırtı cı bazı 
ç ı kl�lar, Genel Batkanın  hangi saikler

,le ortaya koymu� olursa olsun ki�isel 
tavrı olmaktan öteye gitmemekte . Bu 

çı kl�lar, TUrk-i� tabanın ın  ne bekle
diğinin ifadesi olarak önem ta�ıyor. 
Ancak tUm olarak ele ol ındığında, 
"mi l l iyetçi" cephere yakın unsurlorın 
oğır bastığı TUrk-Iı yönetici kadrola
r ın ın,  tabanı n  beklentilerine cevap 
te�ki i edecek bir tutum ortaya koyma
ları mLimkUn olmamakta. 

• TUrk Sendikacılığının ge
leceği Için neler söylenebil ir? 

• TUrk sendi kacı fığı nı n ge lece
ğ i ,  TUrkiye 'de rejimin geleceğine sıkı 
s ı kıya bağ l ı . Rejimin geleceğinin be
l irlenmesinde de sendikalara bUyUk 
sorumluluklar dU�Uyor . Sendikalar, de
mokratik rejime gerçekl ik ve içerik 
kazandırmak yönUnde mUcodele verdik
çe bu yolda verilen mUcadelelere des
tek oldukça herıeyden !!nce kendi yo
�omlorını do gUvence alt ına almı) ol
maktadırlar. Sendikalar toplum içinde 
yo tUm çalı�anlar ı n ,  ortak çı karı için 
varolmak veyo varolmamak zorundadır
lar. Yalnız kendi uyelerinin ekonomik 
çıkar mUcadelesiyle kend i lerini s ın ı r
layan, iıçi s ın ıf ın ın tUm çal ı �anlarla 
birl ikte yukumlenmek zorunda olduğu 
sorumluluğa demokrasi yanlısı guçlerle 
dayanı�ma gereğine kar�ı duyars ız l ık  
gösteren sendikalar, kor�ı gUçlerin i lk  
fırsatta i ndirecekleri darbeye kar�ı koy
mak 'gucunu ve olonağını yitirmiı olur
lar. Unutmanak gerekir ki fo�izm oyak
bastığı ulkelerin çoğunda sarı sendika
lara bile tahammUI göstermemiitir. 
Em.�. karıı gUçler açık diktatörlukle
rini gerçekle)tirecek ortamı bulunca, 
s�ndikaları pahal ı bir IUks olarak de
vam ettirmelerine gerek kalmamakta
d ı r .  

Bu nedenledir k i  sendikalar, tıp
kı devrilmek istemeyen bir bisiklet sU
rUcOSU gibi , varolmak için ilerlemek 
zorundadırlar. 
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• Bu çerçeve ıçınde TUrk-İ�
ten kopmaların kopmaların ne anlamı olmakta
dır? 

• Turk-i�'ten kopma giri�imini 
boılotmıı olon Genel-iı bu konudaki 
kararın ı  toplu pazarl ık  çalı�malorı�ı 
sUrdUrdUğU bir s ırada vermi�ti r .  TUrk-l� 
yöneticilerinin MC hukUmetiyle elele 
vereı:ek i�kollorı yönetmel iğinde Ge-
neı-i� aleyhine ve iktidar yanlısı ki
�i lerin YÖ'1etimindeki YÖ'1etimindeki YÖ' ba�ka bazı sendi
kalar lehine değiıi kl ikler soğlaması 
bu konuda bordoğı tOlıran son dCl'Tllq 
olmuıtur. Temel neden, TUrk-i� yör. �yör. �yör
timinin i�çi ki tlesinde meydana gelel i 
h ız l ı  gel i�meye gözlerini kapayorak 
i�çiden yana her turlu fikre, uyarıya 
kulaklarını t ı kayarak,  bUtUn ele�tiri
lere rağmen Atlantik ötesi i l iıkilerini 
sUrdUrmekte inat ed.n tutumudur. 

Geneı-ifi Oleyis'in ve boıka 
sendi koları n izlemesi beklenebi l i r .  Bu 
çok ani bir de"ği�medir.  Unutmayal ım  
ki Geneı-i� yöne�ici leyöne�ici leyöne� r i ,  daha dört 
be� y ı l  önce, devrin iktidarı tarafından 
DiSK' i  
be� 
DiSK ' i  
be� y ı l  
D iSK ' i  

y ı l  
kapatmak için ç ıkarıldığı açık

ça i lôn edilen 1317 sayı l ı  yasayı , CHP 
reddetmeye badodı ktan sonra bi le, sa-' sa-' sa-
vunmaya devam etmi�lerd i .  Şimdi oynı 
yöneti ciler DISK'e 

etmi�ler
DISK'e 

etmi�ler
katı lmanın aritesin

de oldukları izlenimi veriyorlar. E l
bette k i  toplumcu olmayan sendi kacı 
ların kendi lerine göre hesapları vardır 
ve sendikacıların h ız la  bi l inç lenme
lerinde veya i�çi s ın ı fı ndan kaynaklan
makta olon tarihsel akı�a ayak uydur
malarında do yadırganocak bir yan 
olmomak gerekir.  Sosyal Demokrat 
sendikaların Turk-i�'ten ayrılmaları, 
TUrk-i)'i tutucu l iderlere tes l im etme
leri, geride kalan yondailarını ebe
di moğlübiyete mahküm etmeleri ola
rak yorumlanabi i ir. Ayn ca bu sendi
kaların D iSK 'te toplanmaları Dis K 
içinde toplumcu ları az ı nl ığa it ici so
nuçlar doğurabi l i r .  Tabii bu onlar ın  

"SENDiKALAR, TIPKI DEVRİLMEK 
İSTEMEYEN BİR BİsİKLET 
sURUCUSU GİBİ, VAROLMAK 
İçİN İLERLEMEK ZORUNDADıRLAR. " 

nın birliğinden kaynak bulur. D iS K'te 
toplanacak i�çi kitlesi içinde toplumcu 
sendikacılan ve onların yönetimindeki 
sendikaları bUyuk sorumluluklar bekl i 
yor. TUrk-il 

bUyuk 
TUrk-il 

bUyuk 
'te olsun, D i s  K'te D i s  K'te D i s  alsun 

bUtUn i)çiler, gerçeklerin öğretisiyle 
kuıkusuz aynı yerde buluıacaklard ı r .  
ButUn yolların yolların Roma'ya çı ktığı gibi . 
Toplumeularaı Toplumeularaı toplumcu sendikalara 
dU)en gtlrev, seslerini mUmkun olduğu 
kadar çok iıçiye duyurabi Imek ve on
ları sosyal pratiğin labirentleri içinde 
karıdaıacaklorı her turlu tuzakton , 
engelden kurtarmaktır .  

• TUrk-İş yöneticileri zamaD 
�aman mlUtan bır tutum içine giri
Yorlar. Bunu nasıl yonımluyorsunuz ?  

• TUrk-Iı yöneticileri çok eski 
olmayan tarihlerde, i�ç;leri kendi ar
kalarında birl i k  halinde tutabilmekte 
" komUnizmi tel 'in mi tingleri " nden yo
rar görUrierd i .  Şimdi ne için yapı ldığı 
pek anlai ı lamıyan genel grev gibi �ey
ler yapı l ı yor. Gene de inandır ıc ı  ol
dukları <söylenemez . Unutmayal ım ki 
Genel-iı .  baı l ı ca rolU oynadığl bu ge
nel grevi n peiinden TUrk-i)'ten 

oyna
TUrk-i)'ten 

oyna
ayrı l

dı . 
ÇUnkU Turk-Iı Genel Bo�kanı 'n ın 

bUtUn çabasına rağmen TUrk-I�'e m i l i 
tan bir görUntU vermek zor . ÇUnku ör
neğin Genel Batkanın ve TRT'nin bir 
boyran havası içinde ilôn ettiği ve 
komuoyuna yansıtt ığı bu "genel grev"in 
hemen pe�inden Genel Sekreter genel 
grevin siyasal amaçla yapı lmadığını  
açıkl ıyor, D iS

siyasal 
DiS

siyasal 
K'; m i l i tan yetiıtirmekle 

itham eden TUrk-il E�itim S.kreteri 
" M" Mi l l iyetçi" cephenin en UnlU organ
larından birinde kalem oyqatmakta de
vam ediyor . .  Asl ında, TUrk- iı'de 

çı kl�lar, TUrk-i� taban
diğinin ifadesi olarak 
Ancak tUm olarak 
"mi l l iyetçi" cephere 
oğır bastığı TUrk-Iı 
r ın ın ,  tabanı n  beklentilerine 
te�ki i edecek bir tutum 
ları mLimkUn olmamakta. 

• TUrk Sen
leceği Için neler söyl

• TUrk sendi kacı 
ğ i ,  TUrkiye 'de rejimin 
s ı kıya bağ l ı . Rejimin 
l irlenmesinde de sendikalara 
sorumluluklar dU�Uyor
mokratik rejime ger
kazandırmak yönUnde 
çe bu yolda verilen mUcadelelere 
tek oldukça herıeyden 
�omlorını do gUvence 
maktadırlar. Sendikalar 
yo tUm çalı�anlar ı n ,  
varolmak veyo varolmamak 
lar. Yalnız kendi uyelerinin 
çıkar mUcadelesiyle 
layan, iıçi s ın ıf ın ın 
birl ikte yukumlenmek 
sorumluluğa demokrasi 
dayanı�ma gereğine kar�ı 
gösteren sendikalar, 
fırsatta i ndirecekleri darbeye 
mak 'gucunu ve olona
lar. Unutmanak gerekir 
bastığı ulkelerin çoğunda 
lara bile tahammUI 
Em.�. karıı gUçler açık 
rini gerçekle)tirecek 
s�ndikaları 

gerçekle)tirecek 
s�ndikaları 

gerçekle)tirecek 
pahal ı bir 

vam ettirmelerine gerek 
d ı r .  



Tl*JR1t - iş � TE 

Turk-iı'e bo1jl l  sendikaların bir ka�ında belir
ginleıen kıpırtı lar basına değiıik ıeki l l erde yonsımok
todır .  IITUrk-iı 'ten kopııaloru , ii Turk-iı 'te çtszUlmell , 
ii TUrk-iı bir sUre sonra çökecektir" ve bunun gibi boı
l ,k larla verilen haber leri do1jru değerlendirebilmek i�in 
btmlerı bir dizi olaylarla bir l i kte incelemek gerekmek
tedir .  Aksi takdirde ç ıkar çevrelerinin sahneye koyduğu 
bu oyunda dikkatler bir tek noktaya toplanmıt olur, 
böylece de meselenin özU her zanon olduğv gibi göz
lerden ırok ko l ı r .  

Çı kar çevre leri gerçekten , TUrk-iı yönetici le
rinin kendilerine vehmettiği bUyUklUk ve gU�luluğu 0-
naylatmak c;abosındodırlor. Giriıimleri hep bu yönde
dir.  Komuoyuna aktarılan bi lgi ler de bunu doğrulamak
tadır .  Haber kayn�ının tek olması ise haberleri kamu
ya aktaran organların verilenle yetinmesini getirmekte
dir.  Buna TRT gibi sUrekli tek yanlı haber yayınlayan 
organlar da eklenince yorumlar tek yanlı ve eksiklikler 
ta�ıyarak kar�ımıza Çı kmaktodır .  

PA7RON 
SENDICACII.IGININ 
MASKESI DUSUYOR 

1946' lcrdan baııayıp yakın zamana kadar gelen 
"federatif sendika" , "mi / I i  t ip sendikalı tartı�ması , bu
gUn berrakla�mı� olmasına rağmen eskinin tortu larını 
hôlô toıımaktadı r .  "Her iıyerinde" ya do "her bölgede" 
bir sendikave bu sendikaların aynı i}kolunda olanlarının 
bir Ost kuru/uıu olarak " federasyon" olgusu, sermaye sı 
nıfının iıine yarodığı ndan ktsruklenerek yaygın 100tır ı 1 -
mııtır. Bu görUı benimsenerek kurulan örgutlerde " muh
tariyetil ve "bölgeci l i kil görUıleri de yeterince kulla
ndmııtı . Benimsettirilen bu görUıtur ki örgUt yapısın ın  
değiıti ri lmiı almasına ro1jmen hôlô kadrolarda bu gör U
ıUn savunuldu�unu ve uygulamada ge�erl i  aldu�unu 
göstermektedir. Federatif tip kuruluıların sayı ların ın  
çok az  olmasına rağmen, b i r  çok mi  i i i  t ip  serıdikalar 
�ak baıı i görUnUmU sUrdUrmektedirler. 

Devrimci sendikacı l ı k  i l kelerinin öğreti lmeme
si  ve iıfetilmemesi yanında kiıisel çı karlar için "muh_ 
tariyetçi l ik" ve llbölgeci l i kll zaııan zaman iı'eti /rnek
tedir.  Bunu iyi bilen ve değerlendiren TUrk-Iı. konfe
derasyondan kopma görUnUmUnde yans ı t ı lan hareketin 
l iderine " tayin ettiği delegelerle kendilerini seçtiren
ler, rUzgôr horozluğunun tipik örneğidiril diyebifmek
tedir .  ii Tayin ettiği delegelerle kendi lerini seçtirmeli 
yöntemini kullananlar ın ,  iyi bilenlerin ağzında bu da
ha baıka bir anlam taıımaktadır .  

Sadece kiıisel çı kar açısı ndan ayrı görUıUn sa
vunucuları çoğu kez aynı örgUtUn orgonlarında yon ya
na görev olabilmektedirler. Ek,) örgutlerde eleıtiri-öze
leıtiri de iılemez. Kiıisel � ıkarlarının elverdiği IlI�ude 
uzl,,!ır görUnUrler. En ku�Uk kiıisel �ı kar ayr ı l ı� ı  he
men yı l ların tortusunu bireyci l iğin bUtUn o1jırlığl i le  
hissettirir. Bunun en son örneğini Oleyis Sendikasın ın  
basında yer alan haberlerinde gıırmek mUmkUndUr. Bir 
organ kaarı var mı yok mu açıklığa ç ıkmamı}tır .  Karar 
VfZ ise bir ve tektir; organın Uyeleri bunu ayrı ayrı ifa
de edemezler.  hatta a l ınan karar do1jrultusunda ay kul
lanmomıı olsalar bile. Oleyis'in basında yer olon ha
berlerinde bu olgu yanında bir danı ı ık ı ı  d/lljUı havası da 
yatmaktadır. . 

"YAPILACAK TEK SEçİM. BURJUVA İDEOLOJİSİ iLE SOSYALİST İDEOLOJİ ARASINDAKİ SEçİMDİR. 
ORTA YOL YOKTUR. ( İNSANLıK İçİN ŞİMDİYE DEK UçUNCU BİR İDEOLOJİ YARATıLMADI; 
SINIF ANTAGONİzMALARfYLA A mışAN BİR TOPLUMDA, SINIFSIZ YA DA SıNıFLAR USTU BİR 
İDEOLOJİ ASLA OLAMAZ. ) . . . 
FAKAT, İşç i SINIFlNIN KENDİLİGİNDEN GELİŞİMİ, ONU BURJUVA İDEOLOJİSİNE İTAATE 
GÖTtlRtlR . . .  İşçi SINIF! HAREKETİNİN KENDİLİGİNDENLiGi SENDİKALİzMDİR . . .  
VE SENDİKALİZM işçiLERiN BURJUVAZİ TARAFINDAN ESİR EDiLMESi DEMEKTİR. " 

"Federotif t ip örgut" yapıs ı , ilÇi s ın ıf ının bi l i 
m i  doğrul tusunda yapılan çal ı ımalar sonucu geliıen ör
gU, yapı lar ın ın  iıleyj�i kar�ıs ında, tutucu yöneticilerin 
bUtun çabalarına rağmen dağ ı lmak Uzered ir. Bo yapısal 
çözulme uygulanada değiıik glırUnumlerle yanSlmakta
dır.  

TUrk-il'e bağl ı  Metal-iı federasyonunun yapısal 
çözUlmesi , ikisi bağımsız olmak Uzere Uç sendikanın 
ortoya çı kljını getirmiıtir. &..ınun en öneml i  sonucu ise 
federasyana bo1jl l  sendika Uyelerinin bel ir l i  bir bölUmu
nUn DiSK uy .. i Maden-iı Sendikası saflarına ge�mesi
dir .  (En bUyuk �apta Bursa 'da) . 

NiTELi K DEGişi M i  ÇÖZÜLMELER 

TUrk-il'e bağl ı  sendikalorın Uyeleri , yer yer 
açığa çıkan, kendi yararına olmayan davronıılorına ta
nık oldukları yöneticilerine karıı açıktan tavır olabi l 
mektedirler . Eğer iıveren-sendi koc i iıbirl iği sonucu, 
baskı lar,bu tavrı yaygın laımodan bastırmak amacı i l e ,  
ağır l ı k l ı  olarak iıleti l iyorsa, varı lan sonuçlar çoğunluk
La  iıçilerin kısa vadede görebilecekleri açı k l ı kta olma
maktadır .  Ancak bu hareket ,  bel i r l i  oyunları görmeye 
yardımcı olmakta, bel ir l i  bir sUre sonra da iıçilerin ey
lemine yol a�aktadır . YUrurlukteki yasalar bu eylem
leri çoğu kez sonuca ulaıtı rmamaktadır .  Ya do açılan 
ged ik hemen çıkar çevrelerince örUlmektedir .  

Bu gediklerden en bUyUğu referandum i le  aç ı 
lanıd ır .  Her ge�en gUn yetki almada yeni bir buluı ( : )  
i l e  ortaya çı kan koıarlanmıı sorı ıebekelere e n  iyi ders 
bu yol la verilmektedir .  Ne var ki bu tehlike, sessiz 
sedas ız  ç ıkartılan bir Yarg ıtay kararı i le savuıtvru/muı 
gibi görUnUyor. Üzerine Uzerine gidi lmediği sUrece in
ce bir zor nitel iğindeki önemsenIneyen bu karar , kal ı n
laıacak ve ajdarnayacak bir set haline getirilmek için 
çaba harcanacoktlf. 

çoğu kez , bir söz leime dönemi daha , yaratı 
lan ( : )  bir yııntemle kırı lmaya �al ı ı ı lan ni te l ik  değiıi
mi sonucu çözUlmeler, belir l i  sayıda ve yaygın olma
yan iıyerleri IlI�UsUnde sUrUp gitmektedir. Özel l i k le 
iı�i lerin yo1jun bulunduğu bölgelerde uygulanan s ıkı
yllnetlm de nite l ik  değiıimi �Ilzulmeleri bUyUk oranda 
engel lemektedir .  

Bu noktada ıunu sııylemek yan"ı almaya.caktı r :  
Nitel yönden değiıim birikimi temposu umut vericidir. 
Her iıyeri birimine sıçrarnljtır, yaygındır.  Yoğunlaitı�ı 
Unitede sonuco varocaktı r .  Sı kıyönetimin kaldırıldıöı 
ve referondumun gizli oy - açık  say·ım - i lkesi ile uygu
landı�ı IlI�ude hız lanocaktır.  

VAR DI R I LMAK iSTENi LEN NOKTA 

TUrkiye 1950' lerden sonra " kuçuk Amerika" o L
ma sevdasıyla, her çorkı bu doğrul tuda monte etti . Ta
bii sendikacı l ı� ı  da. Öze l l ikle 1960' lardan sonra ise. 
dUnya kapitalist sistemi içinde Amerikancı l ı ktan Avru
poc ı l ığa doğru koyma politikası , iıçi s ın ıf ının ekono
mik -d.l'makratik IlrgUt lerine de yanSlmaya baııadı . 
1970'lerden sonra hı zlandı . Ecevit olgusu i l e  de yo1jun
laıtı . 

Avrupaıda iıçiler ve onların ekonomik  örgUtleri 
do1jrudan politika yapobi liyorlar. Hatta iı�ilerin kur
dukları ve ismi iıçi Partisi olon part i ler iktidar do ola
biliyor. Parti lerUstU politika da iflôs etmiıtir. iflôs e
den görUıUn yerine "kaimil olmak Uzere yukarıdaki gö
rUı haki� k ı l ı nmal ıdı r .  

V .  l. LENİN 

lıte çeki len sancı budur. Tekelci sermayenin 
bir bölUmUnUn de yer aldığı ve Ecevit'in l iderl iğinde 
yurutUlen politikanın, ilÇi s ın ı fı n ın  ekonomik Ö(gutle
rine yansı t ı lmak istenen görUıU buradan kaynaklanmak
tadır .  Bu olguya karıı Turk- I� içinde direnen sendika
ları n baz ı yönetic i leri ise, halen i ktidarda bulunan 
sermaye çevreleri temsi lci leri i l e  iıbirliği içindedirler. 
MC hUkUmetinin, kıdem tozminatı gibi , iıçi emekli le
rinin maaıı nı arttırma gibi , borçlanma gibi gÖ(UnUıte 
iı�i lere yarar so1jlayan bir ka� yasayı bu dllnemde � i
karması da iıçi leri ve  onların ekonomik örgütlerini bu 
cephede tutabi lme oyunlar ın ın  denemeleridi r .  

YERLEŞTİRiLMEK iSTENEN 

"POLİTiK A" i MAJı 
ilÇi sınıfının ekonomik-demokratik mUcadele

sinin yetmezliğinin iyice, yaygı n  ol <rak bel lermesin
dEm sonra, ideoloj ik  ve pol i ti k  mUcodelenin yönlendi
ri lmesinde çal ı ımalor yoğunlapn1ıtır. Bu çalıpnoların 
odak n,oktası ,  yerle}tirilmek istenilen " pol i t ika" imaj ı
dır.  � ,  vardırı lmak istenilen nokta i le  i lg i l i  bir imaj
dır. lıçiler pol i ti ka mı yapmalıdırlar, iıte pol i ti ka ,  
buyursunlar tetkik etsinler, hangi porti iıçi lere daha 
çok hizmet vaadediyorsa onu desteklesinler. Bir parti 
de (CHP) bunun yo1jun örneğini venmektedir .  Avrupo'do 
bunu uyşulayon parti ler de var . vs . • .  vs • • •  

Iı�i sınıfı  idealaiisi do1jrultusundaki polit ik 
mUcodeleye en iyi baraj olabi l ir umudu i le sarı ldı klor. 
bu yllntem kavgası . asl ı nda bu noktaya dahi tahanmUlU 
o lmayan çevrefere karıı veri Imektedir .  Kovganın  Ust 
platformda olması da do1jald ı r .  Çunku bu örgutlerde 
iı�j ler hi� bir kademede sllz ve karar sahibi deği I ler
dir. Kamuoyuna yans ı t ı lan haberlerdeki öneml i  bir ek
s ik l ik  de bu noktadadı r ;  kavganın Ust platformda yapı l 
dığının belirti lmemesindedir.  

Eks ik l i kl.erin yanında kasıt  unsuru da a�ık�a 
glırUlmektedi r .  Iı�i s ı nıf ının bi l imi do1jrul tusunda ge
Iiıen ve gu�lenen sendikal hareketler yukarıda bel irti
len kavgalarla gölgelenmek istenilmekte. ön plana Çı_ 
kar ı larak komuoyuna sunulmaktadır .  

SADıK ŞİDE: SAHİBININ SESİ 

ımıza Çı kmaktodır .  

PA7RON 
SENDICACII.IGININ 
MASKESI DUSUYOR 

6' lcrdan baııayıp yakın zamana kadar gelen 
sendika" , "mi / I i  t ip sendikalı tartı�ması , bu

berrakla�mı� olmasına rağmen eskinin tortu larını 
toıımaktadı r .  "Her iıyerinde" ya do "her bölgede" 

bu sendikaların aynı i}kolunda olanlarının 
olarak " federasyon" olgusu, sermaye sı 

yarodığı ndan ktsruklenerek yaygın 100tır ı 1 -
benimsenerek kurulan örgutlerde " m" muh

"bölgeci l i kil görUıleri de yeterince kulla
Benimsettirilen bu görUıtur ki örgUt yapısın ın  

almasına ro1jmen hôlô kadrolarda bu gör U
savunuldu�unu ve uygulamada ge�erl i  aldu�unu 

ktedir. Federatif tip kuruluıların sayı ların ın  
olmasına rağmen, b i r  çok mi  i i i  t ip  serıdikalar 

görUnUmU sUrdUrmektedirler. 
imci sendikacı l ı k  i l kelerinin öğreti lmeme
emesi yanında kiıisel çı karlar için "muh_ 
ve llbölgeci l i kll zaııan zaman iı'eti /rnek

bilen ve değerlendiren TUrk-Iı. konfe
kopma görUnUmUnde yans ı t ı lan hareketin 

ettiği delegelerle kendilerini seçtiren
ler, rUzgôr horozluğunun tipik örneğidiril diyebifmek

ettiği delegelerle kendi lerini seçtirmeli 
kullananlar ın ,  iyi bilenlerin ağzında bu da

anlam taıımaktadır .  
kiıisel çı kar açısından ayrı görUıUn sa

çoğu kez aynı örgUtUn orgonlarında yon ya
olabilmektedirler. Ek,) örgutlerde eleıtiri-öze

mez. Kiıisel � ıkarlarının elverdiği IlI�ude 
rUnUrler. En ku�Uk kiıisel �ı kar ayr ı l ı� ı  he

tortusunu bireyci l iğin bUtUn o1jırlığl i le  
Bunun en son örneğini Oleyis Sendikasın ın  
alan haberlerinde gıırmek mUmkUndUr. Bir 
var mı yok mu açıklığa ç ıkmamı}tır .  Karar 

çöz uygulanada değiıik glırUnum yanSlmakta
dır.  

TUrk-il'e bağl ı  Metal-iı federasyonunun yapısal 
çözUlmesi , ikisi bağımsız olmak Uzere Uç sendikanın 
ortoya çı kljını getirmiıtir. &..ınun en öneml i  sonucu ise 
federasyana bo1jl l  sendika Uyelerinin bel ir l i  bir bölUmu
nUn DiSK 
federasyana 

DiSK 
federasyana 

uy .. i Maden-iı Sendikası saflarına ge�mesi
dir .  (En bUyuk �apta Bursa 'da) . 

NiTELi K DEGişiM i  ÇÖZÜLMELER 

TUrk-il'e bağl ı  sendikalorın Uyeleri , yer yer 
açığa çıkan, kendi yararına olmayan davronıılorına ta
nık oldukları yöneticilerine karıı açıktan tavır olabi l 
mektedirler . Eğer iıveren-sendi koc i iıbirl iği sonucu, 
baskı lar,bu tavrı yaygın laımodan bastırmak amacı i l e ,  
ağır l ı k l ı  olarak iıleti l iyorsa, varı lan sonuçlar çoğunluk
La  iıçilerin kısa vadede görebilecekleri açı k l ı kta olma
maktadır .  Ancak bu hareket ,  bel i r l i  oyunları görmeye 
yardımcı olmakta, bel ir l i  bir sUre sonra da iıçilerin ey
lemine yol a�aktadır . YUrurlukteki yasalar bu eylem
leri çoğu kez sonuca ulaıtı rmamaktadır .  Ya do açılan 
ged ik hemen çıkar çevrelerince örUlmektedir .  

Bu gediklerden en bUyUğu referandum i le  aç ı 
lanıd ır .  Her ge�en gUn yetki almada yeni bir buluı ( : )  
i l e  ortaya çı kan koıarlanmıı sorı ıebekelere e n  iyi ders 
bu yol la verilmektedir .  Ne var ki bu tehlike, sessiz 
sedas ız  ç ıkartılan bir Yarg ıtay kararı i le savuıtvru/muı 
gibi görUnUyor. Üzerine Uzerine gidi lmediği sUrece in
ce bir zor nitel iğindeki önemsenIneyen bu karar , kal ı n
laıacak ve ajdarnayacak bir set haline getirilmek için 
çaba harcanacoktlf. 

çoğu kez , bir söz leime dönemi daha , yaratı 
lan ( : )  bir yııntemle kırı lmaya �al ı ı ı lan ni te l ik  değiıi
mi sonucu çözUlmeler, belir l i  sayıda ve yaygın olma
yan iıyerleri IlI�UsUnde sUrUp gitmektedir. Özel l i k le 
iı�i lerin yo1jun bulunduğu bölgelerde uygulanan s ıkı
yllnetlm de nite l ik  değiıimi �Ilzulmeleri bUyUk oranda 
engel lemektedir .  

Bu noktada ıunu sııylemek yan"ı almaya.caktı r :  
Nitel yönden değiıim birikimi temposu umut vericidir. 
Her iıyeri birimine sıçrarnljtır, yaygındır.  Yoğunlaitı�ı 
Unitede sonuco varocaktı r .  Sı kıyönetimin kaldırıldıöı 
ve referondumun gizli oy - açık  say·ım - i lkesi ile uygu
landı�ı IlI�ude hız lanocaktır.  

VAR DI R I LMAK iSTENi LEN NOKTA 

TUrkiye 1950' lerden sonra " kuçuk Amerika" o L
ma sevdasıyla, her çorkı bu doğrul tuda monte etti . Ta
bii sendikacı l ı� ı  da. Öze l l ikle 1960' lardan sonra ise. 
dUnya kapitalist sistemi içinde Amerikancı l ı ktan Avru
poc ı l ığa doğru koyma politikası , iıçi s ın ıf ının ekono
mik -d.l'makratik IlrgUt lerine de yanSlmaya baııadı . 
1970'lerden sonra hı zlandı . Ecevit olgusu i l e  de yo1jun
laıtı . 

Avrupaıda iıçiler ve onların ekonomik  örgUtleri 

olguya karıı 
ları n baz ı yönetic i leri 
sermaye çevreleri temsi
MC hUkUmetinin, kıdem 
rinin maaıı nı arttırma 
iı�i lere yarar so1jlayan 
karması da iıçi leri ve  
cephede tutabi lme oyu

YERLEŞTİRiL

"POLİTi
ilÇi sınıfının ekonomi

sinin yetmezliğinin iyice, 
dEm sonra, ideoloj ik  ve 
ri lmesinde çal ı ımalor 
odak n,oktası ,  yerle}tirilmek 
dır.  � ,  vardırı lmak istenilen 
dır. lıçiler pol i ti ka mı 
buyursunlar tetkik etsi
çok hizmet vaadediyorsa 
de (CHP) bunun yo1jun 
bunu uyşulayon parti ler 

Iı�i sınıfı  ideala
mUcodeleye en iyi baraj 
bu yllntem kavgası . as
o lmayan çevrefere karıı 
platformda olması da 
iı�j ler hi� bir kademede 
dir. Kamuoyuna yans ı t ı la
s ik l ik  de bu noktadadı r ;  
dığın ın belirti lmemesinde

Eks ik l i kl.erin kl.erin kl. yanın
glırUlmektedi r .  Iı�i s ı nıf ının 
I iıen ve gu�lenen sendikal 
len kavgalarla gölgelenmek 
kar ı larak komuoyuna sunul



GEN EL-iş OLAYı 

Geneı -iı ,  TUrk-il i çinde 197 1 ' lerde baııayan 
ve önce dörtler adı ile bi l i nen sonradan 12 ' ler olon mu
halefet grubunun içindedir. Bu muhal i f  grup TUrk-il 
genel kuru l lar ında varlı k gösterememi� ve yönetirnde 
gtsı"ev olomomıştı . CHP-MSP iktidarı döneminde iıkol
ları yönetmeli§inde yapılan bir de§iı ik l i kle belediye
lerin butUn hizmetlerinde çalışanlorın "genel iılerll 
iıkelunda bulunduğu saptanmıştı . ıLına korıı Donııtoylo 

A. BAŞTttııK : HANGİ HESAPLARıN PEŞİNDE 

boıvuran Tes-lı federasyonu ve Tümtis sendi kolon (her 
iki sendika do Türk-iıle bağl ıdır)  korarın  iptali"i iste
miılerd i .  Danıştay karorın dünya normlarına uygun ol-
duğunu bel i rterek it irazları red etmişti . i 

MC hükümetinin,  geçtiğimiz günlerde iıkollorı 
yönetmeliğinin bu hükmünü yeniden değiştirdiği.ne to,nık almaktayız.  Yapı lan bu değiı ik l ik le Genel-Iı sen
dikas ın ın  üyelerinden bel i rl i bir bölüm işçi � sendi�o
yo Uye olamayacaklar; bunlardan bir bör�u Tes-Iıl e ,  
b i r  bölUmU TUmtis'e, b i r  böllJmU d e  So§ l ı k-lfe Uye o l 
mak zorunda kalacaklard ı r .  Bu alayda TUrk-Iı konfede
rasyon olarak, Geneı:iı' in d��i l ,  diğer sendikaların 
yanında yer almakta, hafta MC hUkliııetine yönetmel i 
ğ j n  çıkarı lması i ç i n  baskı yapmaktad ı r .  

Eski yönetme i i§in huklJm sUrdU§U ve  Danııtay.'ca 
iptal edilmediği dönemde, Türk-iı tarafından Genel- lı  Le 
ytınel ik  bir horeket daha vard ı r .  Bu da, önce CHP'den 
ızmir mi l Ietveki l j  olan , sonradan AP'ye transfer eden 
Burhanettin Asutay eli ile yUrutu/en harekettir: Burha
nettin Asutay genel iı kalunda Turkiye Genel- I ı  sendi
kes in ı  kurmu) ve BaıtUrk'Un Genel-lı I i  ne  saldırıya geç
miıti . Bu hareketin etkinliği bi l i nmemektedir .  

Ba;tUrk � sendikası Geneı-iı ' in MC hukUmetinin 
mutlaka çıkaracağı bjr yönetmeli�le porçalanac�ın ı  
bi Idiğinden son zamanlarda TUrk-Iı Iten ayrı laca�ı yo
lundaki beyanot larını sıklaıtırmııtı . Nitekim 5 Temmuz 
1975 tar ih l i  Resmi Gazete'de yayı nlanan iıkolları ytı
netmeliğindeki değiı ikl i kle Gene ı -iı ' in  parçalanması 
gerçekle)tiri Imi) olmaktad., r .  . _ Genel -Iı ' in TUrk-I ı ' ten kapaca§ı haberlerı 100 
bjn Uye l i  bUyUk bir sendikanın k?pacağı bi lgisi i le bir
l ikte veri lmiıti r .  1 974 y ı l ı  TUrk- Iı kayıt larına göre Ge
neı -iı' in 25 bin 972 Uyesi vardı r .  80ıka kaynak bulun
madığından ne bugünkü üye sayıs ını  ve ne de yeni yö
netmel i k  karııs ında kaç Uyesinin kalacağını  bi l iyoruz. 
Bi l i nen gerçek ise Gene ı-i) ' in üye sayıs ının 100 binin 
çok a l tı nda aldu§udur . 

OLEYİS OLAYı 
, 

Bir de Oleyis alayı var . Bu alay da 1975 yı l ı  
baılerınde kamuoyuna yans ı t ı l ı rken 5 0  b i n  üyeli bir 
sendikanın TUrk-il'ten kopocağı b i lgisi ile birl ikte ve
rilmiıt i .  Yine Turk-iı 1974 y ı l ı  kayı tlarına göre bu sen-
dikanın Uye sayısı 7 bin lOO'dUr. . 

Oleyis alayı henUz Genel-Iı gibi net alarak a
çıkl ığa Ç ıkmıı değ i ld i r .  Karanl ık  naktaları vardır .  Ön
celer i ,  " iıçi çı karlarına ters olon tutumunu sUrdürUrse 

"SENDİKALAR, 
SERMAYENİN 
SALDıRıSıNA 
KARŞI Oİl1ENMENİN 
MERKEZİ OLAHAK 
İYİ ÇA LIŞIRLAR. 
ANCAK. GUÇLERİNİ 
AKıLSıZCA 
KULLANMALARI 
SONUCUNDA 

TUrk-Iı'ten resmen !i ayrı lacağı haber leri yayı nlandık
tan sanra (14 Ocak 1975) bel i r l i  bir sUre susu ldu . Bu 
gUnlerde yeniden konu edilmeye baı lan ı ld ığ ında, iıjn 
içinde baıka iıler oldu�u onlaıı ımaya baıland ı .  

5 Temmuz 1 975 gUnU Oleyis Genel Sekreteri i le  
istanbul Şube baıkan ının " Türk-iı ' i n  izlediği politikayı 
beğenmedi klerini , bUtUn çabalarına rağmen deği}tjre
mediklerini , TUrk-i} ' j n  hôlô sağcı kuru luıları tems i l  et
tiğini" açıklamasını ertesi gUn Ol�yis Ba}kanı yalanı 0 -
dı . Ba}kan , açı klamasında " TUrk- I } ' in  tutumunu tasvip 
etnıedjklerini! l açı klarken ayrı lma karar ın ın olmodığını 
ve konunun 1976 Şubatlı nda yapılacakgenel kurula  gö
!Uruleceğini stıylUyardu. Bundan bir gUn sonra da Sadı k  
Şide yaptığı açıkl?mada "}imdiye kadar sodece birkaç 
yöneticinin TUrk-I}lten koptuğunu" belirtti . Aynı gUn 
Oleyis'in iç Anadolu }ubesinjn konuyu görU}mek Uzere 
plağanUstu toplanacağı haberleri de basında yer aldı . 

Oleyis olayının butun açı kl ığ ı  i l e  ortaya çık
mamasına rağmen yukarıda ortaya koyduğumuz bi l inen
ler , nitel iksel bir de§iıimden çak yapısal çtızulmeleri 
andırmaktadır .  Bu olaya ve Genel-I} olayına dayanı la
rak TUrk-il ' i  n do§ıldığını  ya �a çtıktu§unu söyleyebi 1-
rnek ise mUmkUn deği ld ir .  

TUrk-i� yetki l i lerince açı klanan "bi rkaç y�ne
ticjnin koptuğu" görUıU ise bir noktoda geçerl idir.  lıçi
leri n söz ve karar sahibi olmadığı örgUtlerde yönetici ler 
l ider olamaz lar. lider olomodıkları için de ki ı l eyi sU
rukleyemez ler. 

YANSıTILMAYAN OLAYLAR 

işçi hareketlerinin özel l i kle yans ı t ı lmayan ve 
gizl i tutulan bir yanı var. Bu olaylara bası.n ı n  buyuk 
bir besilimU de kulaklarını t ıkarnı} durumda. !}çi s ın ıf ı
n ın  bj l imi doğrul tusunda mUcodele verdiğjni iddia eden 
bir takım devrimci sendikalar do bu olayların Ustüne 
gitmiyor. Adeta bjr bölge sendikacı l ığ ın ı  sUrdUrUrken 
taleplere cevap vermiyor . Var olanla yetiniyor ve ka
bu§una çeki Imiı gtırUnUyarlar . 

Her i lde , her ijyerlnde kı pırdanljlar var. Ya
ğunlaımamı}  do olsa çı karcı sarı �ebekelerin çemberini 
kırmak için çabalar var. E lbette bunların karııs ında ye

ni yeni oyunlar tezgôhlayan sarı jebekeler de bo} dur
muyor lar. Yı l lardır i} let i len çirkin mekanizma i�çi leri 
bUyUk ölçUde umutsuzluğa sevketmiı.  Her yeni hareketi 
tın ce kuıku i l e  karı ı l ı yerlar .  Çıkard ık lcrı  sesler de pek 
uzaklara gitmiyor. Bunu da görUnce umutsuzlukları do

. ho da artıyor. Sonuna kadar tek bajlar ı na göturemedik
leri bir harekette zarara uğrayan arkadaıları n ın  kötU 
sonları do UrkUntü veriyor. 

BİR KÖŞEYE SIK I ŞAN HABER 

Çok basan bir gazetenin 6 Temmuz 1975 tar ih l i  
sayısı nda iç  sahi fede veri len bir  haberin satırları aras ı
na  s ıkı�mı ı  b i r  kaç cümle, önemi açısı ndan a l t ı  çiz i l 
mesi gereken nitel ikte. Zira yukarıda değindiğimiz 

BAŞAR LSIZ LIGA 
DUŞERLER. " 

K. MARX 

' yansıtı lmayan olaylar" kategorisinden ve gerçek iıçi 
�� . ' . . . Haber , TUrk-Iı ' in 150 �ın Uye l ı  en gUçlU sendı-
kalarından biri olon Tek-Gıda-lı sendikası ndo çözülme
ler olduğu yolunda. Hem de gerçek çllzUlme. Gerçek 
çözUlme olduğu bir koç satırla veri Imjı olsa do h.aberin 
içeriğinden anla}d ıyor . Denil iyor. ki , Tek-?ıd�-I} se�
dikesına bağ l ı  Cjboli Sigara Fabrıkası ve Cıbalı n?k l ı
yat iıçileri yeni sendikalar kurarak Tek-Gıda-Iş'ten 
oyrı lml}lord ı r .  Yani kopma, i}ç.i hore�eti . Yani I id�r 
olmayan yönetici kopmaları değ " .  Yanı yoğunlaıon bır 
Uni tede sonuca ula)ma. . 

Konunun diğer önem li bir yanı dO Tek-Gıda-I} 
sendikas ın ın  yapısal öze l l  iğinde yatmaktadı r .  Gerçekten 
Turk-i� l i  ayakta tutan i}çi sayısı kada! mali bakımdan 
do güç lU ,  en gUçlu sendika. Lideri de ıbrahim Denizci
er . Bu l ider, DiS K Genel Kurulunda yaptığı kanuımada 
Turk-i} i le  DiSKl in  birleımesini ön�rmiı ve " gerek ken
di bUnyesinde gel i ime kaydeden D I S K  v: gerekse ken
disini yeni lemekıe olduğu görulen TUrk-Iı l in birle}mesi 
iıçilerin ç ıkarları için uygundOr" diyerek bu birle}meyi 
savunmuıtur. Aynı konu�madaı kurulan sasyo list partileri 
de eleitiren Denizcier, bunların dernek hUviyetinde �i 
duğunu iddia ederek !I iıçi s ın ıf ın ın polit ik  örgütünU Ij
çi ler ken.dj leri kura�aklardır" demi}tir.  

i}ıe bizzat iıçilerin koptukları .ve "bağ l ı  bulun
duğumuz Tek-Gıda-iı sendikası Türk-Iı'e bo§ l ı  .a lduğu 
için aynı doğ!ul tuda gjdiyor, sermaye �ev�e�erın ın  ole
ti oluyordu . I}çi tabanından uzakla}tıgı ıç ı  n f�dadan 
çok zarar veriyordu" diyerek suçlodıkları send ıka ve 
kendi ifadesiyle l ideri bu yapıda. 

PATRON 
SENDlKACILIGIN'N 
MASKESI DUSUYOR 

ilÇi ler sömUrUyU bi i iyorlar. Artı de§eri 1l§ren
di ler. Kurtu luı yalunu da bel l emeye baıladı lar. BugUn
kü mekanizma iç inde iıçi s ın ıf ın ın mUcadelesini ekono
mi k-demokratik s ın ı rlariçinde hapsetmek iç in neler ya
pı ldığ ın ı  ve yapılmak istendiği ni görUyorlar i bizzat ya
ııyorlar. Bir sendikenın bir iıyerinde hiç Uyesi olmadığı 
halde yetki olarak Uyesi olmayan iıçiler adına sözle}me 
yaptığı ve iıçi lere ekonomik de olsa yarar sağlamadığı 
yaygın  biçimde bi l i�iyor. Sarı jebeke l iderlerinin ser

maye çevreleri i l e  iç l i  d l } l ı  oldukları kjmsenin gözUn
den kaçmıyor. Bel j r l i  konularda iıveren örgUtU l iderleri 
i l e  ilÇi tırgUtU l iderle,;nin aynı do§rul tuda gtırUıleri k ı
nanorak iz leniyor . 

Demakrati k ıart ların elverdi§i tılçUde örgUtlen
me hızlanırken, e lbetteki örgUtlerin yapısı do değiıik
I i�e uğramakta. Bualgu içinde kapmalar, katı lmalar sU
rUyor ve sürecek. liderlerin yançizmesi ve son }ebe
kelerin yenj yöntemler bulup uygulaması ve demokratik 
ortamın  s ın ır ları elbetteki hızı belirleyici faktörler. 

" " Turk-iı bir sUre sonra çökecektir" görU�UnUn 
yan l l} l ığl yanında " Bunlar oyundur" ya do " TUrk-Iı'ten 
bazı sendikaların ayrı lacağı haberleri kos ı t l ıdır" gibi 
karıı ç ık ıı lar da geçerl i  değ i ld i r .  

D�ru olon i ıç j  hareketinin var l ığ ıd ı r .  Ve de 
iıçi s ın ıf ın ın kurtulu}u doğru l tusunda oğı r l ıö ın ı  hisset 
tirebilecek boyut lora ulaıtığıdır. 

HESAPLARıN PEŞİNDE 

Tümtis sendi kolon (her 
ıdır)  korarın  iptali"i iste
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. Bu alay da 1975 yı l ı  
s ı t ı l ı rken 5 0  b i n  üyeli bir 
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TUrk-Iı'ten resmen !i ayrı lacağı haber leri yayı nlandık
tan sanra (14 Ocak 1975) bel i r l i  bir sUre susu ldu . Bu 
gUnlerde yeniden konu edilmeye baı lan ı ld ığ ında, iıjn 
içinde baıka iıler oldu�u onlaıı ımaya baıland ı .  

5 Temmuz 1 975 gUnU Oleyis Genel Sekreteri i le  
istanbul Şube baıkan ının " Türk-iı ' i n  izlediği politikayı 
beğenmedi klerini , bUtUn çabalarına rağmen deği}tjre
mediklerini , TUrk-i} ' j n  hôlô sağcı kuru luıları tems i l  et
tiğini" açıklamasını ertesi gUn Ol�yis Ba}kanı yalanı 0 -
dı . Ba}kan , açı klamasında " TUrk- I } ' in  tutumunu tasvip 
etnıedjklerini! l açı klarken ayrı lma karar ın ın olmodığını 
ve konunun 1976 Şubatlı nda yapılacakgenel kurula  gö
!Uruleceğini stıylUyardu. Bundan bir gUn sonra da Sadı k  
Şide yaptığı açıkl?mada "}imdiye kadar sodece birkaç 
yöneticinin TUrk-I}lten koptuğunu" belirtti . Aynı gUn 
Oleyis'in iç Anadolu }ubesinjn konuyu görU}mek Uzere 
plağanUstu toplanacağı haberleri de basında yer aldı . 

Oleyis olayının butun açı kl ığ ı  i l e  ortaya çık
mamasına rağmen yukarıda ortaya koyduğumuz bi l inen
ler , nitel iksel bir de§iıimden çak yapısal çtızulmeleri 
andırmaktadır .  Bu olaya ve Genel-I} olayına dayanı la
rak TUrk-il ' i  n do§ıldığını  ya �a çtıktu§unu söyleyebi 1-
rnek ise mUmkUn deği ld ir .  

TUrk-i� yetki l i lerince açı klanan "bi rkaç y�ne
ticjnin koptuğu" görUıU ise bir noktoda geçerl idir.  lıçi
leri n söz ve karar sahibi olmadığı örgUtlerde yönetici ler 
l ider olamaz lar. lider olomodıkları için de ki ı l eyi sU
rukleyemez ler. 

YANSıTILMAYAN OLAYLAR 

işçi hareketlerinin özel l i kle yans ı t ı lmayan ve 
gizl i tutulan bir yanı var. Bu olaylara bası.n ı n  buyuk 
bir besilimU besilimU besil de kulaklarını t ıkarnı} durumda. !}çi s ın ıf ı
n ın  bj l imi doğrul tusunda mUcodele verdiğjni iddia eden 
bir takım devrimci sendikalar do bu olayların Ustüne 
gitmiyor. Adeta bjr bölge sendikacı l ığ ın ı  sUrdUrUrken 
taleplere cevap vermiyor . Var olanla yetiniyor ve ka
bu§una çeki Imiı gtırUnUyarlar . 

Her i lde , her ijyerlnde kı pırdanljlar var. Ya
ğunlaımamı}  do olsa çı karcı sarı �ebekelerin çemberini 
kırmak için çabalar var. E lbette bunların karııs ında ye

ni yeni oyunlar tezgôhlayan sarı jebekeler de bo} dur
muyor lar. Yı l lardır i} let i len çirkin mekanizma i�çi leri 
bUyUk ölçUde umutsuzluğa sevketmiı.  Her yeni hareketi 
tın ce kuıku i l e  karı ı l ı yerlar .  Çıkard ık lcrı  sesler de pek 
uzaklara gitmiyor. Bunu da görUnce umutsuzlukları do

. ho da artıyor. Sonuna kadar tek bajlar ı na göturemedik
leri bir harekette zarara uğrayan arkadaıları n ın  kötU 
sonları do UrkUntü veriyor. 

BİR KÖŞEYE SIK I ŞAN HABER 

Turk-i} i le  DiSKl in  birleımesini ön�rmiı ve 
di bUnyesinde gel i ime kaydeden D I S K  v: 
disini yeni lemekıe olduğu görulen TUrk-Iı l in 
iıçilerin ç ıkarları için uygundOr" diyerek 
savunmuıtur. Aynı konu�madaı kurulan sasyo
de eleitiren Denizcier, bunların dernek 
duğunu iddia ederek !I iıçi s ın ıf ın ın polit ik  
çi ler ken.dj leri kura�aklardır" demi}tir.  

i}ıe bizzat iıçilerin koptukları .ve 
duğumuz Tek-Gıda-iı 

i}ıe 
Tek-Gıda-iı 

i}ıe 
sendikası Türk-Iı'e 

için aynı doğ!ul tuda gjdiyor, sermaye �ev�ev�
ti oluyordu . I}çi tabanından uzakla}tıgı 

�
uzakla}tıgı 

�

çok zarar veriyordu" diyerek suçlodıkları 
kendi ifadesiyle l ideri bu yapıda. 

PATRON 
SENDlKACILIGIN'N 
MASKESI DUSUYOR 

ilÇi ler sömUrUyU bi i iyorlar. Artı 
di ler. Kurtu luı yalunu da bel l emeye ba
kü mekanizma iç inde iıçi s ın ıf ın ın mUca
mi k-demokratik s ın ı rlariçinde hapsetmek 
pı ld ığ ın ı  ve yapılmak istendiği ni görUyorlar 
ııyorlar. Bir sendikenın bir iıyerinde hiç 
halde yetki olarak Uyesi olmayan iıçiler 
yaptığı ve iıçi lere ekonomik de olsa yarar 
yaygın  biçimde bi l i�iyor. Sarı jebeke 

maye çevreleri i l e  iç l i  d l } l ı  oldukları kjmsenin 
den kaçmıyor. Bel j r l i  konularda iıveren 
i l e  ilÇi tırgUtU l iderle,;nin aynı do§rul tuda 
nanorak iz leniyor . 

Demakrati k ıart ların elverdi§i tılçUde 
me hızlanırken, e lbetteki örgUtlerin yapısı 
I i�e uğramakta. Bualgu içinde kapmalar, 
rUyor ve sürecek. liderlerin yançizmesi 
kelerin yenj yöntemler bulup uygulaması 
ortamın  s ın ır ları elbetteki hızı belirleyici 

" " Turk-iı bir sUre sonra çökecektir" 
yan l l} l ığl yanında " Bunlar oyundur" ya 
bazı dikaların lacağı haberleri 



Memur Kesiminde 
, . .  

Uyanış ve Orgütlenme 
TUrldye'de devlet memurları

nın durumu, sermayenin gelişimine 
b�1ı olarak sUrekıt değiştI. Sermaye 
blrlklmlnln Ilk aşamaları, burjuvazi
nin sıyasal Iktidar ıçın nispeten gilç
sUz oldu� dönemler. Böyle dönem
lerde, devlet l)lekanlzmasında görev 
yapan bUrokratların özel bır yerı, 
öneml oluyor. Cumhuriyetin Ilk d/S
nemlerinde, palazlanan burjuvazi 
kendı adınadevleti yöneten bürokrat
lara beUrU bır vergı ödUyordu. Bu 
vergi, devlet memurluğunun gerek 
para, gerekse prestij olarak getir
dl�1 olanaklarla somutlaştı. 

De�lndlğlmlz, yaklaşık olarak 
1950 yılına kadar olan dönem. TUrkl
ye'de toplumsal sınıf ve tabakaların 
gtSreceli durumlarını yansıtan en iyi 
göstergelerden biri, ailelerin kızla
rını everirken yaptıkları tercihler. 
1950'ye kadar devlet memurları bu 
tercihlerde ilk sırayı ahyorlardı. 

Sermaye blriklmlnln i ik dönem
lerinde, bUrokrat kadroların öDem.
ve statUlerinin, aralarında kesin ay
rışmalar ba,lamakıiızın, bır tabaka 
olarak artması yalnızca TUrkiye'ye 
özgil d�ll. Merkezi otoritenin o sı
nırsız gücüniln birikim olanakJarını 
zorlamak amacıyla elıll ellerde kul
lanımı Avrupa'da da oldu. Kapi taUz-. min öncilllerlnden Merkantlllst dönem" 
devlet adamlarının, çeşıtlı kademe
lerdeki bUrokratların en şaşaalı za
manıydı. Bu dönem, Colbert gıbı, 
Rlşelyo gıbı UnlU isimler yarattı. 

TUrklye'de 1950'ye kadar sUren 
bürokrat-sermaye barışıklığı dünya 
çapında devlet adamları yaratmadı. 
Ama yine de TUrklye bUrokraslsl ta
rihsel misyonunun kendi çapında la
yıkıyla yerıne getirdI. Hem devletin 
tüm olanaklarını burjuvazi Için sefer
ber etti, hem de burjuvazinin eUne 
ileride aık sık gerçek suçlu olarak 
gösterilecek bır kadro bıraktı. 

BÜRf,>KRASİNİN AYRıŞMASI 
Devlet mekanizmasının olağan

Ustli boyutlarda zorlanması ve bu yol
la sermaye birlklml, kapitalist geli
şimi" yalnızca bir aşamasına özgü, 
Bu aşama bır bakıma, batılıların 
Beveeeğl bir deyimle, Ilkalkış"a ka
dar olan dönem. ''Kalkışıltan sonra, 
uça�ı Iten bürokrası aşa�ıda, daha, 
çok ''kanun vedUzene bekçilik etmek" 
üzere bırakılıyor. Uçağın dümeni 
burjuvazinin daha doğrudan ve daha 
ayrışmış kadrolarının eline geçiyor. 

Bürokrasinin ayrışması burada 
başlıyor. BurJuvazinin, bır toplum
sal tabaka olarak bürokraslye ol�an
UstU Ihtiyaç duydu� dönem gerl" e 
kalıyor. Tabıı. burjuva devletınln 
bUrokraslye yükledığı olağan görev
lerin dışında. Bu dönemde burjuva
zinin asıl ıhtıyacı olarak, bUrokrasl 
içinden kendine sadık dar kadrolar 
oluşt urmak ön plana çıkıyor. Böyle 
kadroların burjuvazi için taşıdı�ı 
/Snem son derece bUyük. ÇUnkU özel
Ukle TUrklye gıbı geri kapltaHst UL
kelerde burjuvazi devlet gıbı önemH 
bır kaynağı sonuna dek sa�ak, ola-
naklardan tumUyle yararlanmak Is-
teyecektl r. 

Sermayenin geHşlml, Iktidara 
do�rudan sahıp olması, ve bUrokr.sl 
Içinden kendine sadık dar kadrolar 

. oluşturması ,  bUrokrasinin ayrışma
sındaki belli başlı !tlcl gilç. Ayrışma 
dediğimiz olgu lkl anlamda: Birincisi. 
bUrokrasl sermayeden ayrılıyor. 
Sermayenin vazgeçilmez destekçisi 
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olmanın get!rdi�1 şaşaalı gilnler ge· 
rlde kalıyor. Artık burjuvazi ıçın 
genış memur yı�ınları Işçilerden, 
köylillerden, dl�er emekçilerdeD 
farklı değildir. Milmkün oldu�nca 
az verme anlamında farklı de�ldlr, 

İkIncisi, bilrokraslnln kendı 
lçlndekl ayrışma. Dar bır bUrokrat 
kadro, burjuvazinin mutemet adam
ları olarak, maaş dışı ek kaynaklar
la beslenip tatmin edilirken, çok da
Iıa genış bır keslm yoksullukıa, geçlm 
sıkıntısında, giderek dl�er emekçi 
sınıf ve tabakalara yakınlaşıyor, 

SiLAHLı VE sİViL 
BÜROKRAS. 

1950-1960 dönemı, sermaye bl
rlkJminin hızlandırılması amacıyla 
enflasyonun sermaye iktidarı taralın
dan en pervasızca kullanıldığı dönem
lerden bır!. Böylece bürokrat keslm
dekl ayrışma, yoksulluk, huzursuz
luk ve hoşnutsuzluk tamamlanıyor. 
Sermaye Iktidarları neölçUde sorum
Buzlaşır, pervasızlığın dozu ne kadar 
artarsa toplumun çeşitU keslmlerln
den gelen tepkller de o ölçüde bUyü
yor. Bu do�al sonuç kendini somut 
olarak bUrokrat kesimin iktidara kar
şı tepkllerlnde gösteriyor 

Sivil bürokrasldekl huzursuz
luk, ondan Iılç bır farkı olmayan, Us
tellk devri n başbakanı ağzından "Bat
tal Gazi Ordusu" diye aşa�ılanan or
dunun huzursuzlu�yla birleşince, 
27 Mayıs'ın belli başlı Itıcl gilcU or
taya çıkıyor. 

Burjuvazi �7 Mayıs'tan gerekU 
dersleri çıkardı. Bir dalıa orduyu ih
mal etıneye tövbe dedi. Ne var kl, 
aynı 27 Mayıs sivil bürokrasıyı eski 
mutlu gilnlerlne geri getirmedi .  Me
mur yı�ınlar burjuvazi ıçın yine ek
meklerlne göz dlkllen Insan yı�ınları 
olarak kaldı, Burjuvazi ıçın, bürok
rasinin silahlı kesimi sa�lanan maddi 
olanaklarla tatmin edildikten sonra, 
sivil kesimden çekinmenin hiç.b.lr.an
lamı yoktu. 

Söyledl�lmlz gibi, burjuvazinin 
memurlara karşı tavrl, diğer emekçi 
sınıflara karşı olan tavrından farklı 
olmayacak. ÇUnkü artık TUrklye top
lum

'
unda, tek başlarına alındıkların

'da, memurların ne burjuvazi için ö
zel bır yerı ne korkulacak özel bır 
gilcU var. 

Son 10 yıldır olanlar da bunu 
do�ruluyor. Çeşitli veriler, memur
ların gerek ulusal gelirden aldıkları 
pay, gerekse ennasyonlst gldlşe he
def olma açısından toplumun en ma�
dur kesimlerinden olduklarını kanıt 
lıyor. Veriler şöyle: 

biUnçlenmenln do�al bır sonucu ola
rak, ilerici, devrımcı dUşUnceler 
memur kesimi ıçınde hızla yayılıyor, 
Bu Iki gelişmenin sonucu Ise, memur
ların örgiltlenme gereğını duymaları, 
ekonomllo-demokratlk Istekler dolrul� 
tusundaki mUcadelelerinln giderek 
y�nlaşması. 

YENİ BtR AYRIŞMA 
Burada, .bUrokrasl lçerlsınııe 

yenı bır ayrışma gilndeme giriyor. 
İdeolOjik kökenlerini 1950 /Snceslnde 
bulabileceğlmlz "devletçi "  ya da 
"devleti dUşUnen"'Ust bUrokrat kad
rolar, dUzene duydukları tepkllerl 
giderek daha sa�lam temellere ntur
tablUyorlar, BUrokrat keslm lçerl
slndekl bu yenı ayrışmanın temeUn
de bır çok etken var. En başta gele
ni şu: İşÇ\ sırub IdeoloJisinin geU,- , 
meslne, toplumsal sorunlara getirdl
� ç/Szllmleme ve /Snerilere bilrokraı" . 
tabaka kayıtsız kalsınıyor. Bilinç, 
düzeyi farklı ve tartışllablUr olmakla 
bırlıkle bu Ideolojiye belirli bır ya
kınlaşma do�yor. 

İkıncı olarak, sermayenin Içi
ne düştli� ekonomlk-poUtik bunalım
lar bürokrat keslmdekl ayrışmayı 
dalıa da hızlandırıyor. 1970 pb, klt-' 
le hareketlerının y�nlaştıııı, eer
mayenln, dUştu� ekonomık bıınalım, 
nedeniyle hUkümet etınekte gilçlUk 
çektiği yı llsrdandı. Aynı yılın memur
ların sola açılmasına i memur örgüt
lenme ve eylemlerine yenı boyutlar 
getırdlğl unutulmamalı. 

içinde bulundu�uz yı 1 serma
yenin bır başka Qunalım yılı. Bu bu
nalımın ilk a�ızdaki göstergelerini 
devlet kademelerinde bulmak mllm
kün. Milliyetçi Cephe hilkUmeti Ikti
dara geldiğinden bu yana 48 yUksek 
dereceli bürokratı görevinden ald ..  
Küçük dereceU memurlar hariç 199 
yenı nakıl ve atama Işlemi yapıldı. 
Ecevit, son Taksim mtttnglnde dev
let memurlarını yasa dışı uygulama
lara karşı direnişe ça�ırdı. 12 sayı
lı kararnamentn 74. maddesı, me
murların yöneticileri tarafından "gö
rillen IUzum üzerine" görevaen alın
matarma imkan tanıyor. BUtUn bunlar 
sebepSiZ değiL. Sermayenin Içine 
dUştU� bunalım. Ilk planda devlet 
kadrolarının dikensiz gill bahçesine 
çevrilmesint gerektiriyor. Serma
yenin bunalımı demek bunalımın çö
zUmU adına devlet olanak ve kaynak
larının sonunadek zorlanması demek. 
Burjuva yasalarını ve "rasyonallte"
Sını aşan Işlerin yapılması demek. 
Bunların, çatlak ses çıkmadan yapıl-

TOPLAM MAAŞLARIN GAYRI SAFi MİLLi HASILA içiNDEKİ PAYı 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
7.6 U """7.'5 U ""6.9 8.1 7.7 8.4 7.6 

Kaynak: TOM-DER ajansı Hazıran 1975 

GERÇEK MEMUR MAAŞLARI ENIiEKsi 
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Kaynak: TOM-DER ajansı Nısan 1975 

turkiye'de kapitalist dUzenln 
memurlara verebtlecetfnt bu rakam
lar aç ıkça gösteriyor" Bu koşullar
da memurları daha radikal çözilmler 
aramaya Iten ıkı önem Li etken ortaya 
çıkıyor: BIrincisi, ekonomık durum
ları Itlbarlyla memurlar giderek dl
iter emekçi sınıfve tabakalara yakın
laşıyorlar. İkIncisi, genel toplumsal 

ması, devletin Ust y/Snetlcl kadrola
rının bUtUnüyle sermayeye b�ımlı 
kişilerden oluşturulmasıyla mUmkün. 

Bunalımın önemli aonuçlarm
dan biri de şu: Bunalım, sermayeye 
ba�lı bUrokratlar arasında da ayrı�-' 
maya yol açıyor. Egemen sınıfların 
çe�ltll kesimleri, kendilerini yerle, 
tlrmek Istiyor. Yüksek bUrokratların, 

"Akbank'ın adamı", "bUyük toprak 
sahip,ler1n1n adamı ii, "Koçlun adamı " 
diye tanınmaya başlamaları, eerma
yenin bunalımının artışıyla ön plana 
çıkan bır olgu. 

Kapitalizmin bunalım dönem le
ri, toplumun tüm kesimlerini lıare
ketlendlrlyor. Bugiln yine b1Syle bır 
bunalım dönemi yaşıyoruz. Memurla
rın 1950' lerde başlayan ayrışmaaı, 
gilnllmUzde yenı boyutlara ulaşmış 
durumda. Bır yanda, kapltaUst düze":. 
nın getlrdl� dertlerı en az dl�er 
emekçi sınıflar kadar yüklenen genl, 
memuryı�nıarı var. Yılnetlcl bUrok
rat1ar arasındaki ayrışma da devam 
ediyor. Bır yanda, kapU:aUst düzenin 
bozukluklarını devlet mekanlzmaaı
nın somut Işleyişinde görerek Ioola 
açılanlar var. <:iteyanda sermayeniD, 
sermayenin şu ya da bu kesımının hlz
metlne girenler var. 12 Mart deneyi, 
"UçUncU bır yol" lzlsyerek ülkeyi 
kurtarabileceğını sanan "dUrilet" bU
rokratlar ıçın Iyi bır ders oldu, Bwı
lar. sermayenin kendı çizglel dışına 
t .. an berbangl bır yola Izin vem_ 
c�lni bır kaç ay ıçınde gördUler. BD 
ders, sermayenJn tıtzmeUna girme
yen bUrokratların, seçecekleri yola 
ışık tutan /SnemU bır ders. 

Me'NiN MEMUR HAREKATı 
TUrklye'nln gelmiş geçmı, en 

gerici Iktidarlarından MC, memurlar 
arasındaki ayrı,ma ve boşnutsuzlu
�n farkında. Aldı�ı karşı tedbırler 
de ortada. MC'nln her ortağı devlet 
kademelerinde kendı kadrolarını olu,
turmaya çalışıyor. Ancak sorunun 
bunları aşan bır yanı da var. MC yal
nızca kendine uymayan yüksek bUrok
ratları hedef almış de�U, MC'nln 

devlet kademelerinde oluşturmak le
tedlğl kadrolar. daha alt kademeleri 
de kapsıyor. İktldarın aldı�ı 35 bın 
tt,ılik "fon kadro" ilerici memurların 
yerıne başkalarını atamak ıçın kulla
nılacak. Devletin, görunüşte tarafsız 
bUrokratlardan temiz lenerek partlzan 
kadrolarla doldurulması. burjuva 
devletinden faşist devlete geçme ça
balarının önemU bir parçası. 

Ama tüm devlet dairelerini te
mizlemek mümkün değiL. Bu nedenle 
foo kadrolardan aktarılan komanda 
ya da benzerı klşller, geride kalan 
ilerici hatta tarafsız memurları bas
kı altında tutınak ıçın kullanılacak. 
Bunun uygulamalarına, bellrU bakan
lıklar başta olmak üzere b .. gilnden . 
rastlanıyor. 

MC ve benzerı Iktidarlar me
murların dunımunu sUrekU olarak 
l�çllerln Uzerine yıkmak Istediler. 
Yıllarca sUren örgiltlü mUcadeleler 
sonucu, Işçilerin kazandı�ı haklar 
memurlarla Işçileri birbirine dUşUr
me aracı sayıldı. Ancak, toplumsal 
uyahışın sonucunda bu sUah lşlerU
�nl yitirdI. GünUmUzUn memur /Sr
giltlerl Işçilerin haklarını nasıl ka
zandıklarını blUyorlar. ÇözUm yolu
nun,onlar gıbı örgiltlenerek ekonomık 
ve demokratlk haklarına sahip çık
makta yattı�ını bıııyorlar. 

Memur keslml�dekl bu btllnç
lenme, gerici iktidarların memurlar 
karşısındaki tavrını sertleştirecek. 
iktidarlar, memurları karşılarına 
aldıkça en asgarı demokl'atlk hakları 
onlardan esirgedikçe, memurların 
/Srgiltlenme mUcadelesl hızlanacak 
ve daha da /SnemUsI mUcadelelerl 
giderek Işçi sınıfının mUcadeleslyle 
bUtUnleşecek, 

rayı ahyorlardı. 
Sermaye blriklmlnln i ik dönem

lerinde, bUrokrat kadroların öDem.öDem.öDem
aralarında kesin ay

ba,lamakıiızın, bır tabaka 
yalnızca TUrkiye'ye 

Merkezi otoritenin o sı
ikim olanakJarını 

elıll ellerde kul
da oldu. Kapi taUz-
Merkantlllst dönem" 

çeşıtlı kademe
bUrokratların en şaşaalı za

dönem, Colbert gıbı, 
isimler yarattı. 
1950'ye kadar sUren 

barışıklığı dünya 
adamları yaratmadı. 

TUrklye bUrokraslsl ta
kendi çapında la

getirdI. Hem devletin 
burjuvazi Için sefer

burjuvazinin eUne 
gerçek suçlu olarak 

bır kadro bıraktı. 

SİNİN AYRıŞMASI 
mekanizmasının olağan

zorlanması ve bu yol
birlklml, kapitalist geli

aşamasına özgü, 
bakıma, batılıların 

deyimle, Ilkalkış"a ka
''Kalkışıltan sonra, 

bürokrası aşa�ıda, daha, 
vedUzene bekçilik etmek" 

Uçağın dümeni 
doğrudan ve daha 

kadrolarının eline geçiyor. 
ayrışması burada 

uvazinin, bır toplum
bürokraslye ol�an

duydu� dönem gerl" e 
burjuva devletınln 

yükledığı olağan görev
dönemde burjuva
olarak, bUrokrasl 

sadık dar kadrolar 
plana çıkıyor. Böyle 

burjuvazi için taşıdı�ı 
/Snem son derece bUyük. ÇUnkU özel

gıbı geri kapltaHst UL
devlet gıbı önemH 
dek sa�ak, ola-

tumUyle yararlanmak Is-

Sermayenin geHşlml, Iktidara 
olması, ve bUrokr.sl 

dekl ayrışma, yoksulluk, huzursuz
luk ve hoşnutsuzluk tamamlanıyor. 
Sermaye Iktidarları neölçUde sorum
Buzlaşır, pervasızlığın dozu ne kadar 
artarsa toplumun çeşitU keslmlerln
den gelen tepkller de o ölçüde bUyü
yor. Bu do�al sonuç kendini somut 
olarak bUrokrat kesimin iktidara kar
şı tepkllerlnde gösteriyor 

Sivil bürokrasldekl huzursuz
luk, ondan Iılç bır farkı olmayan, Us
tellk devri n başbakanı ağzından "Bat
tal Gazi Ordusu" diye aşa�ılanan or
dunun huzursuzlu�yla birleşince, 
27 Mayıs'ın belli başlı Itıcl gilcU or
taya çıkıyor. 

Burjuvazi �7 Mayıs'tan gerekU 
dersleri çıkardı. Bir dalıa orduyu ih
mal etıneye tövbe dedi. Ne var kl, 
aynı 27 Mayıs sivil bürokrasıyı eski 
mutlu gilnlerlne geri getirmedi .  Me
mur yı�ınlar burjuvazi ıçın yine ek
meklerlne göz dlkllen Insan yı�ınları 
olarak kaldı, Burjuvazi ıçın, bürok
rasinin silahlı kesimi sa�lanan maddi 
olanaklarla tatmin edildikten sonra, 
sivil kesimden çekinmenin hiç.b.hiç.b.hiç.blr.an
lamı yoktu. 

Söyledl�lmlz gibi, burjuvazinin 
memurlara karşı tavrl, diğer emekçi 
sınıflara karşı olan tavrından farklı 
olmayacak. ÇUnkü artık TUrklye top
lum

'
unda, tek başlarına alındıkların

'da, memurların ne burjuvazi için ö
zel bır yerı ne korkulacak özel bır 
gilcU var. 

Son 10 yıldır olanlar da bunu 
do�ruluyor. Çeşitli veriler, memur
ların gerek ulusal gelirden aldıkları 
pay, gerekse ennasyonlst gldlşe he
def olma açısından toplumun en ma�
dur kesimlerinden olduklarını kanıt 
lıyor. Veriler şöyle: 

meslne, toplumsal sorunlara getirdl
� ç/Szllmleme ç/Szllmleme ve /Snerilere bilrokraı" . 
tabaka tabaka kayıtsız kalsınıyor. Bilinç, 
düzeyi farklı ve tartışllablUr olmakla 
bırlıkle bu Ideolojiye belirli bır ya
kınlaşma do�yor. 

İkıncı olarak, sermayenin Içi
ne düştli� ekonomlk-poUtik bunalım
lar bürokrat keslmdekl ayrışmayı 
dalıa da hızlandırıyor. 1970 pb, klt-' 
le hareketlerının y�nlaştıııı, eer
mayenln, dUştu� ekonomık bıınalım, ıınalım, ıınalım
nedeniyle hUkümet etınekte gilçlUk 
çektiği yı llsrdandı. Aynı yılın memur
ların sola açılmasına i memur örgüt
lenme ve eylemlerine yenı boyutlar 
getırdlğl unutulmamalı. 

içinde bulundu�uz yı 1 serma
yenin bır başka Qunalım yılı. Bu bu
nalımın ilk a�ızdaki göstergelerini 
devlet kademelerinde bulmak mllm
kün. Milliyetçi Cephe hilkUmeti Ikti
dara geldiğinden bu yana 48 yUksek 
dereceli bürokratı görevinden ald ..  
Küçük dereceU memurlar hariç 199 
yenı nakıl ve atama Işlemi yapıldı. 
Ecevit, son Taksim mtttnglnde dev
let memurlarını yasa dışı uygulama
lara karşı direnişe ça�ırdı. 12 sayı
lı kararnamentn 74. maddesı, me
murların yöneticileri tarafından "gö
rillen IUzum üzerine" görevaen alın
matarma imkan tanıyor. BUtUn bunlar 
sebepSiZ değiL. Sermayenin Içine 
dUştU� bunalım. Ilk planda devlet 
kadrolarının dikensiz gill bahçesine 
çevrilmesint gerektiriyor. Serma
yenin bunalımı demek bunalımın çö
zUmU adına devlet olanak ve kaynak
larının sonunadek zorlanması demek. 
Burjuva yasalarını ve "rasyonallte"
Sını aşan Işlerin yapılması demek. 
Bunların, çatlak ses çıkmadan yapıl-
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turkiye'de kapitalist dUzenln 
memurlara verebtlecetfnt bu rakam
lar ıkça gösteriyor" Bu koşull

ması, devletin Ust y/Snetlcl kadrola
rının bUtUnüyle sermayeye b�ımlı 
kişilerden oluşturulmasıyla mUmkün. 

"UçUncU 
kurtarab
rokratlar 
lar. sermayenin kendı 
t .. an 
c�lni 
ders, 
yen bUrokratl
ışık tutan 
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devlet 
tedlğl 
de kapsıyor. 
tt,ılik "fon 
yerıne 
nılacak. 
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balarının 
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Bunun 
lıklar 
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l�çllerln 
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memurlarla 
me aracı 
uyahışın 
�nl 
giltlerl 
zandıklarını 
nun,onlar 
ve demokratlk 
makta 

lenme, 
karşısın
iktidarlar, memurları 



Sermaye sınıfı Avrupa para 
p iya salarında 

Cepheciler, bir sUre önce Mal i 
y e  Bakanl ığınca yayınlanan ik i  tebliğ 
ile sermaye sı nıfıno önem l i  olanaklar 
sağladı . Sermaye sınıfı , bu olanaklar 
çerçevesindeAvrupa poro piyasaların
dan dıı kredi ,ağlıyabi l iyor. Tebliğ
lerden biri dövize çevrilebi l i r  mevdu
at hesab ın ın  yeniden açı labilmesine, 
diğeri de özel d ı �  kredi a l ınabilmesine 
olanak sağl ıyor . Biribirini bUtUnleyen 
bu iki karqr sonucu , iki ayda TUrkiye
ye gelen kredinin miktarı 500 mi lyon 
dolara ula�tı . 

S ERMAYE SıNıFı IN 
SORUNU VE C EPHELER İ  

Sermaye s ın ıfı için 1974 kredi 
sağlama yönUndensık ıntı l l  bir y ı l  oldu. 
Merkez Bankası kaynakları 1974 yı l ın
da daha çok kamu kuru luılarına aktı . 
Sermaye sınıfı n ın  kop-koç kesim i ,  011-
�ogeldikleri bol  kredi leme olanakların
dan di lediğince yararlanamodı . Özel
l i k le ihracatçı laro açı lan kısa vadel i  
kredi ler buyuk ölçUCe daraldı . 

Sermaye s ın ıfı kôr l ı l ık oranı çok 
yuk.ek, luk. tUketime y!lne l ik  kop-koç 
yatırımlarını sUrdUrmel iydi . Bunun iç in,  
u lkenin ç ıkarları ndan çok sermaye sı 
n ıfın ın  çı karları nı kollayan, ono kredi 
sağlayan bir hukUmet gerekl iyd i .  Bu 
anaç dağrul Iu,unda maddi olanakları
nı m i l l etveki l i  pozarlarına aktarmodan 
çekinmed i .  Cephe iktidar oldu ; ancak 
kredi gene de bi r sorundu . 

iç kredinin sorun o lması CHP'nin 
sermaye sınıfı kari ı t l ığ ından doğrnuyor-

du. Iç tasarrufun sınırlarına uI01ı 1maH 
kredi olanoklar ın ı sınırl ı yordu.  Cephe
ciler de aynı sorunla kari t laitı . Geri 
ye çlSzUm için tek olanak kal ıyordu : 
Dıı kredi . 

TEBLiG LERİN AMACı 
Sözkonu,u teb l iğler, elde kalan 

tek olanağı ,oğlomayo yönelik . Dısvi, ze çevri lebi l i r  mevduat hesabı , Avru
pa fKlra piyasalarındaki dövizi TUrkiye 
bankalarına çekmeyi amaçl ıyor . TUr
kiye bankaları bu tur mevduat hesabı 
na, Avrupo pora piyasalarındaki faiz. 
oranından % 1 . 75 fazla  faiz verebi l i 
yar. Bankolar kanuni korı ı l ı k  ayırdık
tan sonra, bu mevduat Uzeri nden ser
maye s ınıf ına kredi açabi liyor. 

Özel d ı ı  kredi ,ağlanmasına 
i l iıkin tebliğ de faiz fazla l ığ ın ı  yUz
de 1 . 75'e ç ıkarıyor. Ancak bu dağru
don kredi olduğundan konu ni karı ı l ı  k 
ayrılması söz konusu deği l . Ayrı ca 
kredi anlavnasında faizin net olarak 
ödeneceği yaz ı l ıysa, bu kredi faizle
rinden transfer yapı l ırken kesi len yUz
de 20 gider vergisiyle, yUzde 3 mali 
denge vergisi a l ınmıyor. Bu vergi leri 
krediyi olan &luyor. Merkez Bankası 
sağlanan kredi lere kur garantisi d,e 
veriyor . 

BEDEL 
Cepheci ler çak kısa bir dönem 

iç in  de olsa, sermaye s ın ı f ın ın  kredi 
sorununa bir çözUm getirdiklerini sa
nıyorlar. Ancak unuttukları sağlanan 
kred i lerin vadelerinin çok kısa olma-

'1 . Vadeler bir y ı l  bir haftayı geçm i 
y or .  Kredi leri n faizleriyle beraber 
geri ödeneceği hatırlanırsa, karı ı la
ıı lacak sorunların boyutları ortaya Ç ı 
kar. Yalnız S OO  mi lyon doların faizi 
en iyimser tahminle 40 mi lyon doları 
bulur. Döviz sıkınt ısı n ın  giderek yo
gunloıtığı bu gUnlerde 40mi lyon dolo
rın önemi kUçUmsenemez.  

Dı i kredi olmak isteyen sermaye 
sı nıfı mensubu,Avrupo pora piyasasında 
giriıimierini bizzat kendisi sUrdUrUyor. 
Krediyi sağladıktan sonra TUrkiye'deki 
bir bankaylo onla�ıyor. Banka kUçuk 
bir faizle krediyi o kiıiye intikal etti
riyor. Kredi sağlanonın btsylesine kon
trol,uz ve kolay olması bel i r l i  kuıku la
rı do beraberinde getiriyor. Oııarıda 
kredi konusunda onlaıma yapı l ı rken, 
Avrupa para piyasası ndaki faiz oranın
dan, Maliye Bakanlığı kararı uyarınca 
ancak yUzde 1 . 75 faz la faiz veri Imesi 
gerekirken, bunun, yUzde 4 'e koda 
Çı ktığı ve oradaki farkı n dı ıarıda açı k
tan ödendiği i leri sUrUlUyor. TUrkiye '''' 
nin bu yoldan ciddi döviz kayıplarına 
uğrayacağı ,  uğramaması için de ciddi 
hiç bir neden bulunmadığı açı kça g!l
ruluyor . 

Sağ lanan kredilerin ne tUr yatı
rımlara yöneleceğini tahmin etmek de 
gUç değ i L .  TUrkiye'de tUketim ekono
misini körUkleme çabaları gözlerden 
koçmıyor. Luk. tUketime yönel ik yotı
rımlar, kôrl ı l ı k  oranı nın YUksekliği ne
deniyle revaçta , Kredi ler, en iyimser 

tohminle luk. tUketim mol ı Ur�tecek 
yatırımlarda kullonı locak. � kredi le
r in ,  bu veri i i� biçimiyl e ,  yönlendiri le · 
bi lmesi olanaks ız .  

Merkez Bankasının kur goranti,i 
vermes i ,  devalüasyon yapı lması duru
munda Ho. jr"yi  güC; duruma sokacak. 
Böyl ece, seımaye s ın ıf ı  de .... l et kesesi n
den sebeplenirken kur goranlısi  nedeni 
i le  dogon fark hazi"p .... ynaklarındatı 
karıı lanacak. Sermaye s ın ıf ın ın kendi 
sefas ın ın  yükünü emekçi halkın çekece
ği onlaı ı l ıyor. 

Bunların do ötesinde geli�en ye
ni olgu, sarmaye sı n ıf ının,  d ı ıa açı la- '  
rak uluslararası para piyasalarıyla doğ
rudan i l iıkiye girmesi . TUrkiye 'nin g i
derek d ı ıa  bağım l ı l ığ ın ı  dahadaartı ra
cak bir olgu. Son gUnlerde LO mi lyon
dan 250 mi lyona kodor kredi ,oğlano
bi leceğine i l i�kin i /ônları n gazeteler
de yer olması gerçekten dülUndUrucu. 

Cephe iktidarı bu kararlarla TUr
kiye 'yi yeni bir maceraya sUrUklUyor. 
Emperyol izmle bUtUnleımeyi ve bağım
l ı l ı ğ ı  giderek arttıran uygu lanalarla 
burjuvoziye sağlanan olanaklar, toplu
mun sanay i leşmesini , modern teknoloji 
i le  donanmasını ve toplumun ilefi bir 
dUzeye ulaımasını ıimdiye dek ,ağl ıyo
madı bundan sonra da sağ l ıyamaz. TUr
kiye'nin olacağı dıı kredi ler,  ancak, 
devletten devlete, ekonomik ve pol itik 
bağım l ı l ı k yaratmayan, kredinin faizini 
ve vadesini bel ir lemekten öte koıul i le
ri sUrmeyen , TUrkiye'nin bağıms ız l ığ ına 
,aygı l ı  ul kelerden olabi i ir .  

CAMI ve HAMAM 
MilUyetçl Cepheının MSP kanadı ylllardır çözUmlenemeyen bır so

runa sonunda bır çözUm bulmuş. Sorun şu: tİlkemlzde hergünblnlerce kışı 
köylerden kentlere göç etmekte. Kentler günden güne dolmakta. "Aşırı 
şehirleşme" alıp başını gitmekte. Şeblrler neredeyse taşacak. Buna nasıl 
bır çare bulmak gerek? Çareyı arayan nedenini de bulmak zorunda. itte 
MSP kanadının bulduğu neden: Köylere yeterince b1zmet götUrülmedl� 
ıçın köylü kente göçüyor. 

Ve B�an talimatı ile her köye bır cami her köye bır de hamam 
yapılması öngörüıüyor. Hizmetin b�ndan Iyisi ml olur? 'Nrklyelnln kırk 
bın köyünUn hepsine cami hamam yapılırsa köylü de namaz kılmak. abdest 
almak gıbı medeni Ihtıyaçları ıçın taa şehre kadar göç elmek zabmetine 
girmez. Köyıu köyünde oturur. Şimdi Köy İşleri Bakanlığı bu proJenin 
hazırlığı ıçınde. 

Ancak gerçekleştırılmesınde bazı konularm aydınlığa çıkarı lması 
gerektiği görmUyor. önce köye nasıl bır cami yapılması gerektiği var. 
Yanı köy camIInin tanımı nedır ?  Cami ıçınde Ibadet edılen ve mlhrabı 
kıble tarafında bır oda mıdır? Mutlaka kubbesi olmalı mıdır? Minaresiz 
cami olmaz mı ? Olmazsa kaç nüfusa bır mınare düşecektır? Ya da çeşit
ıı köy bUyüklUklerlne göre saptanmış standart mınare boylan var mıdır? 
HoparlörsUz mtnare mtnareden sayılır mı ? Hizmet götürUlmesi açısından 
son derece önemıı olan bu konularda henüz beııı standartların geııştlrll-
medl� söyleniyor. 

Bır Ikıncı mesele de hamam meselesI. Sosuz hamam pek duyu Ima
dığma göre hamam elbet suyu olan köylere yapılacak. Sosuz köye Ise önce 
s'lı götürülecek. Yok eğer su götUrme olanakları bulunmuyorsa susuz k!l
yün hamamında "teyemmüm"mü edılecek? Her köye suyun da sağlandığını 
varsaysak. hamamda soğuk duş yapılması halkımlZca fazla rağbet görme
dl�lne göre bu hamamın suyunun bır de ısıtma sorunu var. Bır çok köyü· 
mUzde yakacak tezek sıkıntısı bııe çekildiğinegöre bu hamamları kım ısı-

tacak? Yokan k!ly hamamları ısıtma proJesi olarak havagazı. doğal gaz. 
elektrik ya da atom enerJisi gıbı modern teknoloJilerden de yararlanıl
ması dUşUnUlUyor mu? 

Köy hamamları Işletmesinde karşılaşılmnsı olanaklı bütUn bu güç
lUkleri yenmenin bır başka yöntemı de hamamları devlet eliyle Inşa edip 
Işletmesını özel girIşime devretmek. Tabıı bu glrlşlmcııel'e yeterli kre
di olanaklarının da sağlanması koşuluyla. Ancak köylerlmlzde hamam Iş_ 
letmesi (çın yeterır tellak nalır gıbı kalifiye lşgücUnUn de bulunmadıltını 
gIIz önUnde tutarak Imam hatip okulları yanında bırer tane de hamam lş
letmeclUk ıenstitüsü kurulmalı. 

Diyelim kı bUtUn bu proJe sevıyeslndekl sarunlara bıreı' çare bu
lundu. Bır de şöyle bır soru takllıyor Insanın aklına: 'Nrklyelnln her kö
yüne cami ve hamam Inşa etmenin toplam maııyetl kal' mılyar liradır ? 
Ve bUtçe açıitının en az onsekiz milyarı bulacağı söylendiği bır dönemde 
bu para hangi kaynaktan derlenecektlr? 
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ıçın köylü kente göçüyor. 

Ve B�an talimatı ile her köye bır cami her köye 
yapılması öngörüıüyor. öngörüıüyor. öng Hizmetin b�ndan Iyisi ml olur? 
bın köyünUn hepsine cami hamam yapılırsa köylü de namaz 
almak gıbı medeni Ihtıyaçları ıçın taa şehre kadar göç 
girmez. Köyıu köyünde oturur. Şimdi Köy İşleri Bakanlığı 
hazırlığı ıçınde. 

Ancak gerçekleştırılmesınde bazı konularm aydınlığa 
gerektiği görmUyor. önce köye nasıl bır cami yapılması 
Yanı köy camIInin tanımı nedır ?  Cami ıçınde Ibadet 
kıble tarafında bır oda mıdır? Mutlaka kubbesi olmalı 
cami olmaz mı ? Olmazsa kaç nüfusa bır mınare düşecek
ıı köy bUyüklUklerlne göre saptanmış standart mınare 
HoparlörsUz mtnare mtnareden sayılır mı ? Hizmet götü
son derece önemıı olan bu konularda henüz beııı standartların 
medl� söyleniyor. 

Bır Ikıncı mesele de hamam meselesI. Sosuz hamam 
dığma göre hamam elbet suyu olan köylere yapılacak. 
s'lı 
dığma 
s'lı 
dığma 

götürülecek. Yok eğer su götUrme olanakları bulunmuyorsa 
yün hamamında "teyemmüm"mü edılecek? Her köye suyun 
varsaysak. hamamda soğuk duş yapılması halkımlZca fazla 
dl�lne göre bu hamamın suyunun bır de ısıtma sorunu 
mUzde yakacak tezek sıkıntısı bııe çekildiğinegöre negöre neg bu 

tacak? Yokan k!ly hamamları ısıtma proJesi olarak havag
elektrik ya da atom enerJisi gıbı modern teknoloJilerden 
ması dUşUnUlUyor mu? 

Köy hamamları Işletmesinde karşılaşılmnsı olanaklı 
lUkleri yenmenin bır başka yöntemı de hamamları devlet 
Işletmesını özel girIşime devretmek. Tabıı bu glrlşlmcııel
di olanaklarının da sağlanması koşuluyla. Ancak köylerlmlzde 
letmesi (çın yeterır tellak nalır gıbı kalifiye lşgücUnUn 
gIIz önUnde tutarak Imam hatip okulları yanında bırer 



DONYADA YDROYtI$ 

BUNAlıMıN BEDE liNi ÖDEME K iSTEMiYEN EME KÇi LER iN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ. 

Giine\" Amerika 'nın Brezllra'rlan 
sonraki ikinC'i büyük ülkesi. geride 
kala" hafta içinde büyük çalkantılara 
sahne oldu. i Temmuz 1974 'te Peron' 
un ölmesinden sonra hızla sağa kayan 
ve hızla ABDyörUngesine giren Bayan 
Peron iktidarı. Ulkeyi bunalımdan 
kurtaramadı . 

Gerçek geUrleri yüzde 17 ora
nındR dUşen işçi ler. işverenlerden 
yüzde 135'e ulaşan Ucret artışları ko
pardılar ve Amerikancı Lopez Rega
nın baskısıyla hükUmet bu zamları uy
gulamadı. Lopez Rega, General Pe
ron'u" eski özel sekreteri; şimdi de 
Peron'un dul karısının yanında aynı 
görevi yapıyor. İşçııer. zamların uy
gula=amasına, tabandan bUyük tepki 
gösterdııer. Başlangıçta işçileri su
kOnete davet eden CGT (Genel İşçi 

Konfederasyonu). iki gUnlUk genel 
grev ilnn etmek zorunda kaldı. Zam
larm ODanmasl ve hUkUmetin tstifası 
ile biten bu güç denemesı, 3 milyon 
işçinin yalnız Peron'a karşı değil ,  
reformist sendika yöneticilerine kar
Şı zaferi ııe de sonuç landı.  

Peronculuğun Duruşması 

Bu olaylar, daha önceki geıiş
melerin sonucuydu. Halk yığınları 
1973 seçimlerinde verilen sözlerin 
tutulmasını. sağa ve gerici liğe dur 
denmesini istiyordu. Peronlzm'in he
deflerine ihanet edildiği sloganıyla 
i leri çıkan kitleler, Uc ret isteklerini 
siyasal boyutlara ulaştırıyorlardı. 

il  Mart 1973'te Peron adına se
çilen Hector Campora'nın programı 
anti - emperyalist, anti - oligarşlk ve 

PERONCUWGUN 

ölÜMÜ MÜ ?  
sosyal adaletçl gözUken yönlerıyle 
kitlelerde hem umutlar hem de hayal
ler yarattı. İşçilertn,  orta katmanla
rın. emekçi halkın özlemleri doğrul
tusund aki bu program kör-topa i yürU
tUldU. Kapitalist bunalıma geçici bir 
çöz Um arandı, İktidar, "sosyal anlaş
ma" denen sınıf işbirliği politikası 
ile reCormlst CGT yönetimini ele ge
çirdi. Dışarda ise bazı olumlu adım
lar atıldı. SSCB ve KUba ile iyi iıış
ki ler kuruldu. 

Peronlun zllferinden hemen son
ra başlayan mUcadele, seçlm prog
ramının uygulanmasını isteyenlerle 
bundan kurtulmak isteyenler arasında 
oldu. Her iki tarafta da Peronlcutar 
vardı. ÇUnkU Peron'culuk her tUrlU 
karmaşaya elverişli bır Ideolojiydi. 
Ve savaş aslında daha Peron sağken 
başlamıştı. 

Gericil iğin Atılımı 

Peronlun ölUmU ile hUkUmet ge- . 
rici ve Amerikancı bir yön aldı. Ada
letçi Parti'mn hükümeti, kurucusu 
Peron'un ölUmUnden bir yıl sonra tam 
bir " çokuluslu tekeller hükUmeti" ha
lini aldı. Tekeller ve bankalar ülke 
ekonomisını tUmüyle ele geçirdııer. 
Yabancı sermaye alabi ldiğine yayıldı. 

Gerici ve emperyalist güçier. 
polisi. sağcı ve "soleu" teröristl ile. 
CIA'sl ile, ABD eiçlll!i ile saldırıva 
geçti. BUtUn bu gelişmelerin kitleler
den sakla'l1llasl gerekiyordu. Doğ'ru
dan dolıruya Lopez Rega'ya bağlı olan 
sağcı terör örgütU AAA (Arjantın An
tlkomUnlst İttlCalo ) Ulkede bır tırpan 
hareketine geçti. Rakiplerini eleyen 
Arjantin Rasputln'l Rega. Ulkeyl böy
lece emperyalizmin ve gericiliğin em
rine verdI. Ekim 1974 'te bağımsızlık
Çı Ekonomi Bakanı Ge Ibaret' 1 görevin
den aldırdı. Orduda kendi adamlarını 
kiııt yerlere getirdi.  

Ne var Id. Rega ve yandaşları 
sanıldığı kadar güçlU değiL. Peron'cu
lardan pek çoğunu karşısına almış. 
kitlelerin desteğini yitirmiş durumda. 
Buna rağmen, daha önceden ki ııt yer
lere yerleştlrdiği adamlarıyla Plnoc
het tıpı bır darbe yapmaya kalkışma
sı olasılık dışı değiL. 

Bu olasılığı yaratan neden şu: 
Kitleler bilinçlendikçe. iktidarla uz
laşan sendikayönetimlerini de aşarak 
Ulke poııtikasına ağırlıklarını koyabl
ııyorlar. Bu bakımdan Işçilerin hUkU
metl son kez dize getirmelerinin ta
rihsel bir önemi var. Elde edilen ba
şarı, hem Peron'cu iktidara karşı, 
hem de işbirlikçi sendıkacılığa karşı. 

ECEVİT�iN ROMANYA'YA BU AY içiNDE GİTMESi BEKLENİYOR 
6 Temmuz pazar günU C HP Ge

nel Merkezinden basına bir açıklama 
yapıldı. Açıklamada Romanya Devlet 
Başkanı Nicolae CauseBculnun ulus
lararası sorunları görüşmek Uzere 
CHP Genel Başkanı BUlent Ecevit' i 
Romanyalya davet ettiği ve BUlent E
cevit'In bu daveti kabul ettiği bııdlrl
Iiyordu. CHP çevrelerind.e, davetin 
Temmuz ayı içinde gerçekleşebııe
ceğl söz konusu ediliyor. 

Geçtiğimiz haftalar ıçınde de 
CHP ile Libya Sosyallot Birıı!! ara
sında reomi iıışki kurulduğu açıklan
mıştı. Sonbaharın başında SPD Genel 
Başkanı, Ecevit'in konuğu olacak. Bu
na benzerbaşka önerilerlnde CHP'ye 
ulaştığından söz edi Ilyor. 

CHP'ye yönelen bu yaklaşım
lar CHP çevrelerinde Iki dUzeyde de
ğerlendlrlUyor. Birincisi, dUnya U
zerinde çeşitli yerleri olan Ulkelerln, 
TUrkiye'de son yıliarda önemlı top
lumoal değişiklikler gözledıklerı ve 
bunları dikkate alarak TUrkiye ile 1-
lişkilerını gelecek için yeniden ele 
aldıkları belirtiliyor. İkıncı olarak, 
yaklaşan seçimlerde TUrkiye'de Ik
tidar alternatifinin CHP olduğunu gö
ren devletlerin ve partilerin, ııerde 
CHP ııe neler yapabııeceklertnl a
raştırmayı istediklerinden söz edılı. 
yor. 

D.ırumun CHP açısından yorum
lanışına gelince. CHP, bundan sonra
sı ıçın, hUkUmet olduktan sonra Ikti
dar olmaya çalışan bır parti görUnU
mUne girmeyi göze alamıyor. Böyle 
bir serUvenl yenıden yaşamak Iste
miyor. Gerekıı dış IlIşkııerl kurmak 
ıçın, hUkUmet olundugu zaman vak
tin çok geç olduğu bundan önce görUI
dU. Bu nedenle gerçek bir Iktidar ol
mak ıçın gereken ıılşkııerln, hükU
met olmadan önce kurulmasına dik-
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kat ediliyor. Dış yaklaşımların en 
önemli nedeni bu. Bundan başka, CHP 
yetkiıııerl, CHP'nin yenı anlayışı 1-
çtnde, değişen dUnya koşullarında 
Türkiyeln!n i lişkilerinin "zenginleş
tirilmesi" gerekti!!nl beıırtiyorlar. 
Bu anlayışın, "geçmişte AP'den da
ha da sağda" olan CHP dış politika
sından önemli derecede farklı olaca
ğını söylüyorlar. Özel olarak da, 
Balkanlar'a ve Arap dUnyasına özel 
bl r önem verildiğinden söz ediyor
lar. Konuştuğumuz bır CHP yetkili
si, bu önemin TUrk-Yunan Ilişkile
rinin dar perspektifinden değil, coğ
rafi ve tarihi gereklerden doğduğunu 
belirttI. CHP yetkilileri, bugüne ka
dar TUrklye'nin Balkanlar'da ve Or
ta Doğu'da çok yanlış ve kendı çıkar
larına ters bl r fonksiyon Ustlendl!! 
görüşUnde. 

Bu arada, TUrklye'ye gelen Ro
manya parlamento heyetlnın AP'ye 
de benzer bır öneri iletti!!, ancak 
AP yönetlmlnln bu önerıyle telaşa 
dUşUp geri çevirdiği bildiriliyor. 

28 Haziı an'da Taksim 'de yapı
lan CHP mitlnginde, CHP Genel Baş
kanı, Cephe hUkUmetlnl şu sözlerle 
eleştlrlyordu. :  "Karamanlls Balkan
larda, Mak .. rlos Orta Doğu'da yenı 
dostiuklar kurarken, dış Ilişkilerini 
daralttıkça daraltan ve Amerıka'ya 
bu yumuşama döneminde modası geç
miş anti-komUnist Ilk teminatı vere
rek gUç kazanacatını sanan ve etra
Cımızdak! birçokUlkeleri kuşkuya dU
şUren bir hUkUmet . . . .. 

CHP Genel Başkanı'nın. TtIr
klye ııe Yunanıstan arasındakı sııah
lanma yarışından da kaygı duyduğu 
belirtiliyor. Gerek bır sllnhlanmaya
rışının, gerekse Kıbrıs çözUmUnUn 
gecikmesinIn. TUrkiye ile Vunnnls
tan ekonomı ıerlne aitır yUkler blndlr-

di!! söz konusu ediliyor. Ecevit'In 
Taksim mitinginde söyledikleri de bu 
açıdan dlkkatten kaçmadı:  "Biz, Ikt 
komşu Ulkenin dostça bir işbirli!! t
çine girmesi. gerektiği kanısındayız. 
Bu kanımızı da her zaman açıkça söy
ledik. Mavros'un yenı yaphiP öneriyi 
aramtzdald silahlanma yarışınJ dur
durma önerisini, ben, içerde en ağır 
hUcumları göze alarak yıllar önce yap
tım. " 

Ancak, CHP'nin dış politikası
nın, bır parti doğrultusu olarak tam 
bır açıklığa kawşmadığı görUlüyor. 
4 Temmuz Cuma gecesi TV'de tldJş 
politika" konulu bir açık olurum ya
pıldı. Oturuma CHP'den Cahıt Kara
kaı,:, AP'den Kamran İnan katıldı. 

TV seyircileri, otururn sırasın
da CHP milletvekili ııe AP'II sözcU 
arasındaki çizgi farklılığını göreme
dııer. AP'II sözcU birçok konuda so
runlara kendi açısından daha açık yak
laştı. Kilmran İnan, TUrkiye ıçın te
mel dış politika tercihinin yapılmış , 
olduğunu, bağlantısızlığa gitmek bır 
yana Balkanlar'da bır lşblrlllıl politi
kasının dahi mUmkUn olamayac�nı 
söyledi. TV'de doğan görUntU şu oldu: 
Sırtında hUkUmet sorumluluğu duyma
yan bır AR yetkilisi, CHP mllletveki
linin önUnde, tekelci sermayenin ter
clhlerını açıklıkla ve çektnmeden dile 
getlrıyordu. 

Cahlt Karakaş Ise, ambargoya 
karşı alınacak tedblr konusunda şun
ları söyledi :  "NATO, Amerika demek
tir. Üslerln kapatılması NATO'yu et
ktler. Alternatıner bulunmadan, ml
sıılemeler lle ittiCakl bozmak yersiz 
olur. " Karakaşl ın bu açıklamaları 
karşısında tnan memnunlyetlni bellrt
tl. 

Bu tur sözleri haftalardır AP'II 
basında da Izlemek mUmkUndU. 21 Ha-

ziran tarihli TercUman gazetesinin sU
tunlarında şu sözler yer alıyordu: "A
merika'nın TUrktye'ye sııah ambargo
su gibi. mali, Iktisadi. ttcart ambar
golar uygulaması ııe sQnuçlanacak fev
rı karar sonunda kimin Işine yaraya
caktı r ?  Amerika bır bakıma bUtUn NA 
TO devletleri, bUtUn Batı dUnyasl de
mektlr. O Istemediği takll rde en ya
kın dostlarımız dahi bır kuruş. krediyi 
bize vermezler. II 

TV'deki CHP mıııetvekili, ABD 
nın TUrkiye'ye uyguladıiP baskı politi
kasının, kendisine karşı ciddi bir tu
tum alamayacaiPnl bl ldığı Cephe hUkU
metlaln kurulmasıyla Işleme sokuldu
ğunu bilmiyor muydu ? ABD'nı" bu ken
dine gUvenlnin arkasında, Cephe Ikti
darının, 1llrldyelnin sBwnmasıyla il
giıı "alternatiC"lerl aramaya hiç de 
niyetli ve yetenekli olmadığını bilmesi 
yatıruyor muydu ? 

Karakaş, TUrktye'nin sawnma
sının, "Yunanistanldan gelebilecek bir 
saldırıya karşı hazır olunacak" biçim .. 
de dUzenlenmesını Istedi. Yine Karakaş 
Yunanistan'da Albaylar Cuntası varken 
TUrkiye'nin Avrupa'nın gözUnde bundan 
kendı lehine yararlanmayarak "bır fır
sat kaçırdıiJını" söyledI. 

Bu sözler de Karakaş'ın partisi 
lehine yazılacak sözler olmasa gerek
ti. CHP s(lzqUsU, Yunan cuntasına kar
ŞI TUrktye'nln de demokrasi safında 
yer almadığı ıçın, zamanın AP ve 12 
Mart hUkUmetlertnl eleştirebllirdi. Yi
ne, bır Amerıkan darbesinden başka 
birşey olmayan faşist rejime karşı 
AP ve 12 Mart hUkllmetlerlnin bııe 
bııe sessiz kaldılını söyleyebilirdi. 
Fakat, "Cunta yönetimini kendı lehi
mize kullanamadık" demek, hem bun 
lardan çok Carklı bır şeydi, hem de 
bunları görmezlikten gelme anlamı
nı taşıyordu. 
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kat ediliyor. Dış yaklaşımların en 
önemli nedeni bu. Bundan başka, CHP 
yetkiıııerl, CHP'nin yenı anlayışı 1-
çtnde, değişen dUnya koşullarında 
Türkiyeln!n i lişkilerinin "zenginleş
tirilmesi" gerekti!!nl beıırtiyorlar. 
Bu anlayışın, "geçmişte AP'den da
ha da sağda" olan CHP dış politika
sından önemli derecede farklı olaca
ğını söylüyorlar. Özel olarak da, 
Balkanlar'a ve Arap dUnyasına özel 
bl r önem verildiğinden söz ediyor
lar. Konuştuğumuz bır CHP yetkili
si, bu önemin TUrk-Yunan Ilişkile
rinin dar perspektifinden değil, coğ
rafi ve tarihi gereklerden doğduğunu 
belirttI. CHP yetkilileri, bugüne ka
dar TUrklye'nin Balkanlar'da ve Or
ta Doğu'da çok yanlış ve kendı çıkar
larına ters bl r fonksiyon Ustlendl!! 
görüşUnde. 

Bu arada, TUrklye'ye gelen Ro
manya parlamento heyetlnın AP'ye 
de benzer bır öneri iletti!!, ancak 
AP yönetlmlnln bu önerıyle telaşa 
dUşUp geri çevirdiği bildiriliyor. 

28 Haziı an'da Taksim 'de yapı
lan CHP mitlnginde, CHP Genel Baş
kanı, Cephe hUkUmetlnl şu sözlerle 
eleştlrlyordu. :  "Karamanlls Balkan
larda, Mak .. rlos Orta Mak .. rlos Orta Mak .. Doğu'da yenı 
dostiuklar kurarken, dış Ilişkilerini 
daralttıkça daraltan ve Amerıka'ya 
bu yumuşama döneminde modası geç
miş anti-komUnist Ilk teminatı vere
rek gUç kazanacatını sanan ve etra
Cımızdak! birçokUlkeleri kuşkuya dU
şUren bir hUkUmet . . . .. 

CHP Genel Başkanı'nın. TtIr
klye ııe Yunanıstan arasındakı sııah

di!! söz konusu ediliyor. Ecevit'In 
Taksim mitinginde söyledikleri de bu 
açıdan dlkkatten kaçmadı:  "Biz, Ikt 
komşu Ulkenin dostça bir işbirli!! t
çine girmesi. gerektiği kanısındayız. 
Bu kanımızı da her zaman açıkça söy
ledik. Mavros'un yenı yaphiP öneriyi 
aramtzdald silahlanma yarışınJ dur
durma önerisini, ben, içerde en ağır 
hUcumları göze alarak yıllar önce yap
tım. " 

Ancak, CHP'nin dış politikası
nın, bır parti doğrultusu olarak tam 
bır açıklığa kawşmadığı görUlüyor. 
4 Temmuz Cuma gecesi TV'de tldJş 
politika" konulu bir açık olurum ya
pıldı. Oturuma CHP'den Cahıt Kara
kaı,:, AP'den Kamran İnan katıldı. 

TV seyircileri, otururn sırasın
da CHP milletvekili ııe AP'II sözcU 
arasındaki çizgi farklılıfarklılıfar ğını göreme
dııer. AP'II sözcU bi rçok konuda so
runlara kendi açısından daha açık yak
laştı. Kilmran İnan, TUrkiye ıçın te
mel dış politika tercihinin yapılmış , 
olduğunu, bağlantısızlığa gitmek bır 
yana Balkanlar'da bır lşblrlllıl politi
kasının dahi mUmkUn olamayac�nı 
söyledi. TV'de doğan görUntU şu oldu: 
Sırtında hUkUmet sorumluluğu duyma
yan bır AR yetkilisi, CHP mllletveki
linin önUnde, tekelci sermayenin ter
clhlerını açıklıkla ve çektnmeden dile 
getlrıyordu. 

Cahlt Karakaş Ise, ambargoya 
karşı alınacak tedblr konusunda şun
ları söyledi :  "NATO, Amerika demek
tir. Üslerln kapatılması NATO'yu et
ktler. Alternatıner bulunmadan, ml
sıılemeler lle ittiCakl bozmak yersiz 
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Türkiye, ABD' den peşin 

parayla silah alabilecek 

Amerıka'nın yeni oyalama taktl�1 sahneye 
kondu : "Amerika silah ambargosunu kısmen kaldırı-
yor! 'I 

Bu haber LO Temmuz tarihli bütUn gazeteler
de, deltlşlk biçimlerde yer aldı. Olay bazı gazeteler
de, "ambargonun �alktığı" biçiminde verildi .  Bunu 
yapanlar, hükümetin ambargoya karşı sert tedbırler 
almasını Istemeyenıerdi. Şimdi de olayı ters yansıt
mak Için kendilerine düşeni yapıyorlardı. 

Olayın aslı şuydu: Amerikan Temsilciler 
Meclisi ltderleri Ile Beyaz Saray arasında şu tlke ler
de a.'11aşmaya varılmıştı: 

1 )  1tIrldye'nin. ambargo kararından önce be
deHnI ödeyerek satın aldı�ı 70 milyon dolar değe
rindeki askeri araç ve gereç. uzlaşmanın yasa hali
ne getirilmesinden hemen sonra TUrklye'ye teslim 
edilecekti. 

2) Türkıye. bedeUnl peşin olarak ödemesi ha
Unde A..'llerlkan yapısı askeri araç ve gereçleri ABD' 
den satın alabtlecekt!. 

3) Başkan Ford, her 60 gUnde bır, Türkiye'ye 
yapılmış olan herhangt bir silah satışı Ile, Kıbrıs'ta 
bır çözUme doğru Ilerleme olup olmadığını Amerıkan 
Kongresine bildirmekle yUkümlü olacaktı, 

Bır bakıma, Başkan Ford. bu kararia Ame
ı lka'nın Kıbrıs'ta istediği çözUm yolunun kabul etti rl
leblleceğı garantisini veriyordu. Niteklm. Kongre 
ii. saltlanan anlaşmanın "önemini" Ford şöyle açık-

DENKTAŞ'IN ÇUKURU 
Denk'aı ' ı n  Arap ulkelerine yaptığı gezi

denhiçbirsanuça lomodan döndUğU,  9 Temmuz '
da  verdiği b i r  demeçle ortaya ç ı ktı . Denktaı , 
Makarios'un Arap u lkeleri yle kurduğu i l iıkiler
le Kıbrıs'ta bir çözOme ulaıl lmasını engel ledi
�ini söyıuyordu . Denktaı, bir saygı belirtisi o
larak bazı Arap ul kelerinden kendisi ne gelen do· 
vetlerdenbir sonuç alamanııtı . Hotta, Arap U i 
kelerinin TUrklere korı' bağnaz bir turumda 01-
modı kları ortaya Çı k.mı ve böylece bir propogan
da olonağ, Denktaı ' , n  e l inden kaçm'ıtı . Üçun-, 
cU DUnyo u lkeleri Uzerinde haklı bir .oygın l ığa 
sahip olan Makarios'un karıısında, Arap ulkele
rine hiçbir ıey vermeye gUcU olmayan Denkta� 
gezisinden e l i  boı döndU. Çaresiz l iğini de sinir
l i  tepki lerle dile getird i .  

Bir sUreden beri koparı lan "Rum propo
gandası "  gUrultUleri de, Kıbrıs TUrk yönetimi .. 
n in yaptığı bir açı klama i le  kendi l iğ inden söndU, 
GUney'deki 48 TUrk'Un Kuzey 'e geçmesinin Rum 
yönetimince engellenmesi Uzerine TUrk ytSneti
minin, Karpos bölgesindeki 200 kadar tUtUn iı-

Oanı,tay 
H ıf .. 

lad ı :  'IBu uzla�manın. Kıbrıs sorununun' çözUmüne 
yol açacak nitelikte olduğu ve Türklye'nin de NATO 
içinde gUçlü ve etkln üyeltltlnln devamını sağlayacağı 
konusunda Türkleri Ikna etmek için ellınlzden gelen 
her şeyi yapacağız . .. 

Ford, bu uzlaşma ile, Cephe hükümetinin 
gönlünü yaplığı inancındaydı. Cephe hükümeti, Kon
gre'nin bu kararını. Amerika'dan koparılmış bir ta
viz. bır başarı olarak kamuoyuna ilan edecekti. 

Son açıklamadan önce Kongre'yi ikna etmek 
Için Amerika'ya giden AP Senaroru Kılınran inan. o
lacakları önceaen biliyormuşçasına. TUrkiye'den ay
rıldıtı gtinUn öncesindeki gece, 'lambargo" kavramı
nın. hibeler dışındaki satışları kapsadığını ve önemli 
olanın bıınların başlatılması oldutunu açıklıyordu. 

Gerçekte ise. Kongre ile Beyaz Saray arasında 
varılan anlaşma, ABD'ye verilen notanın sUresinin 
dolduğu 17  Haziran'dan sonra Türkıye'nın bir karar 
aimasını engellemeyi , daha doğrusu. Cephe hüküme
tini böyle bir karar alma sıkıntısından kurtarmayı 
amaçlayan bır oyalıvnadan ibarett!. Oyalamak istenen 

,Cephe değildi .  Cephe hükümeti .  Amerikalı dostlarıyla 
elele. Türkiye kamuoyunu oyalamak, yanıltmak Isti
yordu. Sorun, Türklye ile Amerika arasındaki iklll 
anlaşmaiarın yUrUrlükte olduğu görüntüsünün yaratıl
masıydı, 

çisi Rum'u GUney 'e gönderdiği daha önce haber 
verilmiıti , Bunun Uzerine, TUrk yönetimi de bu " 
haberin bir Rum propagandası olduğunu i lan et
miıti , Fakat kısa bir şUre sonra ıu açı klama ya
pı ldı : TUrk ytinetimi , bir misi l leme olorak kendi 
isteğiyle Guney'e geçmek isteyen Rum'ların Gu
ney'e gönderilmesini durdurmuıtu. Böylece or
tada Rum propogandasın ın filan bu lunmodı�ı , 
Denktaı ' ı  n bununla ancak TRT 'yi kondırabi lece
ği ortayo çıkt, . 

TUrk yönetimi ni n anlamak istemediği ıey 
evlerinden, iılerinden, yurtlarından edilmiı 
200 bin Rum göçmeninin sorunlarına çtizUm bu
lunmodan Kıbrıs'ta bir çtizUme ulaıı lamayacağı 
idi , Iki bölge l i  federa.yon tezi nin en buyuk aç
mazı da buradaydı . Sırf insancı l  açıdan, bunca 
insanın yer dağiıtirmesi ne kabul edilebi l i r ,  ne 
de uygulanabi l i r  bir fezdi . Öneri len çözUmUn , 
Kıbr ı s ' l ı  Rum ve TUrk ' lerin Ada 'da barı i iç inde 
yaıaması nı engel leyecei;ji daha ıimdiden ortaya 
çı kıyordu , 

Amerikan Kongresinin, Senato'dan geçen ta
sarıdan farklı bır metni benlmsemeslyle (ki varılan 
uzlnşma bunu gerektlriyordu), sorun bir Temsilciler' 
Meclisi-Senato ortak komisyonuna havale edılecek 
ve söz konusu [ormUlUn yasalaşması, 17 Haziran'} 
boi bol aşacaktı. Böylece MC'nln ünlü "geçıcı statU" 
sünün kapsamı ve uygulaması kontrol edilecekti. 

Hafta içinde, geçıcı statU Uzerlndede şimdiye 
kadar hlçblr hazırlık yapılmadığı, gayrı resmi kanal
larla kamuoyund� duyuldu. 

Sjz konusu farmUl kısa sUrede yasalaşsa blle, 
bu, Amerıka'nın tutumunda bır değlşlkUk getlrmlyor
du. 

Bir kere, peşin satışların başlatılmasıyla, 
Türklye Ile ABD arasındaki anlaşmaların tek tarafh 

' alarak Ihlali son bulmuş olmayacaktı. Ayrıca, anlaş
maların yUrUtUlme koşullarını Amerika, kendisine 
uygun geldiltl şeklide saptamış olacaktı. Amerika, 
Türkiye'ye yaptığı satışların. kendı ekonomısı üzerin
deki kötü etkılerı ortadan kaldırmay:ı böylece sağlamış 
olacaktı. Türkiye'ye açıkça söylenen şu: "Bana zarar 
vermeden istediğini alabilirsin, ama paray:ı peşin 
ver. " 

Böylece, Amerikan ambargOBunun gerçek ni
teliğinin, Amerika'nın, denız aşırı ülkelerde kendi
sine znrar veren yükUmlülUklerden kurtulmak old� 
ortaya çıkmış oldu. 

Yine son formül, Amerıka'nın basıa politika
sının özünde hiçbir değışıklık olmadığını gösterdı' 

Işin daha ilginç ynnı, Türklye'nln Amerıkan 
yas,alarını "Ihıaı ettlt!'inl" ( ! )  Ileri süren ve ambargo 
koyan Amerikn'nın. şımdı Türkıye'nın satın aldığı 
silahları kendi yasaları uyarınca kullanması Uzerine 
ambargo koynrak Türklye'nln hükümranlığını Ihlal et
meslydi. 'fIIrk hükUmetleri, satın aldıkları silahları 
nasıl kullandıkları hakkında, Amerıkan Başkanı ara
cı lığıyla Amerlknn Kongresine ıkı ayda bır hesap ve
recekti: Böylece TUrldye'de "milll iradeli Amerikan 
Kongresinin onayına g1lre tecelli edecektı. Cephe ikti
darı, yenı formülü kabul ederek "ml11lyetçlllğlıti" ger
çekten kanıtlayacaktı! 

Am'erikn, bu uzlaşma formUlünü, MC'den 
korktuğu ıçın bulmadı,  Tersine, ambargo kararı Uze
rine Türklye'de doltan genış antı-Amerikan tepklden 
vebu tepkinin, Amerika'nın gücünU aşan sonuçlar do
ğurmasından korktuğu ıçın !?öyle bır formUl aradı,  
Fakat bununla kendı kazdığı kuyuya düştü, 

Yenı formUlün ortaya çıkmasıyla MC'nln aç
mazı dnha da bUyUdü. Bu formülU kabul etmes!. klt
leler tarafından, MC'nln başarısı olarak değll ,  aksine 
MC'nln Amerıkan baskısına boyun eğınesl olarak yo
rumianacak. Yeni formUl, ambargonun Türkiye ka
muoyu Uzerlnde yarattığı tepldyl a.allmayacak, aksine 
bu tepldnin genişlemesini geri d1lndUrüleme. boyutlara 
ulaştıracak. 
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dolduğu 17  Haziran'dan sonra Türkıye'nın bir karar 
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39. KONGRESI 
Sendikalı işçilerin yaklaşık yüz

de 60lını temsil eden Fransaının bU
yük devrimci sendikası Genel İş Kon
federasyonu CGT, 80. kuruluş yıldö
"ümUnU Haziran sonlarında toplanan 
39. Kongresı ile kutladı. Kongre, 
Fransa işçi sınıfının ulaştığı sendikal 
ve politik mücadele boyutlarını yeni
den saptamaya olanak verdi. Fransa
yı kasıp kavuran bunalımdan- çıkış 
yolunu gösterdi.  

Ekonomik Mücadeleden " 
39. Kongre sosyal mücadelele

rin yoğun olduğu bir dönemde yapıldı. 
Ülkede i milyon 200 bin işsiz, yUzde 
151i aşan bir enflasyon hızı var. İkti
dar bunalımı çözmek şöyle dursun 
uyguladığı politikayla onu daha da 
ağırlaştırıyor. Kaçınılmaz, mukad
der olarak işçilere dayattığı kemer 
sıkma politikasını ise emekçiler ka
bul etmiyorlar. Bu bakımdan 39, Kon
gre Uç temel noktada işçilerin mUca
dele kararlılığıru belgeliyor: satınal
ma gücilnUn korunması ve yükseltil
mesi, iş güvenliği ve daha iyi çalış
ma koşulları. 

Oysa bu talepler iktidarın uygu
lamak istediği politika Ile taban taba
na çelişiyor. Hilkümet ve işveren, iş
çilerin bu talepleri karşısında geri
lemeni" bu eylemlerin dahada geniş
lemesi demek olduğu kaygısı ile kor
kuya kapılıyor. Bunu önlemek için 
de daha otoriter, dahabaskıcı bir yö
ne yönetiyorlar. İşçilere karşı polis, 
cop, polis köpeği 

"Politik M ücadeleye 
3:3. Kongre Fransa'da sendikal 

hareketin siyasal boyutlarını göster
mesi bakımından da son derece önem
li. Haziran 1972'de SOL 'un Ortak Ifıi
kümet Programı'nın imzalan.masın
dan sonra yapı lan ilk Kongre bu. Bu 
bakımdan bir yandan kapitalizmin bu
nalımının derinleştığini saptıyor, bir 
yandan da KomüoJst Parti sI, Sosyalist 
Parti ve SOL Radikal ler'In Ortak Prog
ramı bunalımdan çıkışın tek alterna
tifi olarak öne sürülüyor. Gerçekten, 
bu programın kitlelere maledilmesi 
Için CGT büyUk çaba hareadı. Ortak 
Program adaylarının başarısı için 
çalıştı. 

Çünkü tekelci devlet kapitaliz
minin sürdürdüğü saldı rıya karşı iş
çi sınıfı tek başına kendisini savun
mamalı, savunamaz. İşçi sınıfının 
yapacağı karşı saldırı ancak politik. 

• 

Iki kongre , 
nHelikU olabl Ur, 39. Kongre bu alan- • 
da CGT'nln bugUne dek Izlediği tutar-
lı slOlf çizgisini bır kez daha pekiş
tirdi. 

lşçi sınıfının devrimci sendikası 
CGT artık aynı zamanda bır kitle sen
dikası da. Birkaç yı l  !Jnce saptanan 
"işçi sendikası ve kitle sendikası" he
defi 39. Kongre'nin verııeri ışıil'ında 
gerçekleşmiş sayıhyor. Son yılların 
mücadeleleri ile işçi sınıfının derin
liklerine kök salan CGT gitgide daha 
genış emekçi kitleleri de bağrında 
toplamaya başladı. 39. Kongre CGT
nın birleştirici, mücadelede bütUnleş
tlricl bu rolünü wrguladı. Bu bilinç
lenme, Birlik gereğini getirdi ve bu 
Birliğin somut belirtisi olan Ortak 
Program, CGT için kaynaştırıcı bır 
ç imento oldu. BugUn değişik dinsel 
Inançlarda, farklı politik görüşlerde 
ve çizgi lerdeki işçiler, emekçiler 
CGT'de yanyana, omuz omuza çalışı
yorlar. Komünistler, sosyalistler, 
partısizler sömürüye karşı eylem blr
liğioJ sürdürüyorlar. 

Bu arada 39. Kongre'nin, C FDT' 
ye yaklaşımı da önemli. (Fransa'nın 
ikinci bUyük sendikası ve "özyönetim
ei" (autogestton)bir solun sawnucusu. 
G. Seguy diyor ki "C FDT'yle ilişki
ler, l lerde bir birleşme perspektifi 
içinde ele ahnmalıdır. " Çünkü Işçi 
sınıfı hareketinin sendikal birliğini 
sınıfsal bir taban üzerinde sağlamak 
gerekir. Bu eksen etrafında değişik 
katmanlardan emekçileri bir araya 
getirmek, onların mücadeledeki bir
liğiyle CGT'yi dahada gUçIU bır duru
ma getirmek, 39. Kongre'nin Uzerin
de durduğu noktalar oldu. 

Uluslararası Dayanışma 

DİSK V. Genel Kurul toplantı
sında C. Jullus'un belirttiği gibı"düı>
ya halklarının ve işçilerinin ı rkçILı�a. 
sömürgeciUğe veyeni -sömürgeclllğe, 
emperyalizme, karşı savaşta özgUr. 
lUklerinin, ulusal bağımsızlıkılarınır 
ve sosyalizmin desteklenmesi" CGT· 
nin uluslararası dayanışmada temel 
iikesldlr. Gerçekten de ulusal düzey
de devrımcı bir çizgi sürdüren CGT 
uluslararası planda da işçi sınıfının 
dayanışma çizgisini sürdürmektedir. 
Barıştan, toplumsal Ilerlemeden, 
sosyalizmden yana; emperyalizme, 
onungetirdiği bunalımlara ve çok ulu&
lu şirketlere karşı olan bu çizgi, gene 
Ortak Progı:am'ın uygulamaya konul
ması Ile gerçekleşecek. 

39. Kongre bir "Avrupa Birle
şik SendikaCephesi" Iqırulmasım ön
görUyor. Sermaye'nın Avrupasına 
karşı emeğin, emekçilerin Avrqpası
ol öne süren CGT bu bütünlUk içinde 
yer ve görev almaya hazır olduğunu, 
bu yolda mücadele edeceğini belirti
yor. Oysa biliniyor ki DGB başta ol
mak Uzere Avrupa'nın reformist sos
yal demokrat yönetirnil sendikaları 
sınıf sendikalarımn Avrupa Sendikalar 

iki çizgi 
Konfederasyonu'na girmesine karşı
lar. Sınıf sendikalarının, devrimci 
sendikaların aralarına gelmeSinden 
korkuyorlar. Son DGB Kongresı CGT
nin ASKlne girmesine karşı çıktı. 

Portekiz'deki gelişmeler, son 
italyan yerel seçimleri ve ispanya 
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halkının verdiği mücadele ışığında, 
CGT 39. Kongresi. işçi sınıfının ulus
lararası birliğinin güçlenmesi açısın
dan bir dönüm noktası oldu. 40. Kon
gre'oJn. SOI'un iktidarda olduğu bir 
Fransa'da yapılması çok uzak bir 
olasılık deği l.  

DGB'NiN 
10. KONGRESi 

Delegeler seçimle deli i i atanaylo ge
liyarlar. Otuz yaıındon genç delege
lerin sayısı yalnız oni k i .  Kongre'de 
34 de kod ın  delege var, 

2 Mi Iyon iısiz insanın bulundu
ğu F. Almanya'da, LO. Kongre neleri 
gtırUıUyor ? iıs iz l ik  kes in l ikle sıızkonusu 
edi lmiyor . Ucret ler ve iıçilerin satınal
ma gUcUde DGByöneticilerinin ve ato
mal ı delegelerin pek umurundadeği L .  
Önemli o lon  katılmak. Patronun yonın
dave öncUIUğUnde iıyerinin yönetimine 
kat ı lmak baı l , ea kayg ' .  

iJveren tems i lci leri gibi Şonsöl 
ye Schmidt d e  derin teJekkUrlerini d i le  
getiriyor. Fransa ve itolya'do egemen 
olon, "sorumsuz" sendikac ı l ı  k anlaylJI 
karııs ında " DGB'nin okı l l ı  ve sorumlu 
tavrı JUkranla karıı ıanmaktadır .  Ekono
mımız iç inde bulunduğu bunalımı so
yenizde otlatocaktır ." Gerçekten de 
DGB sendikaedığı kopital izmin  buna
l ım ını iiçi l ere , emekçilere ödeımese�
d ikacdığı oluyor. Gi ttikçe gUçleJen 
yaJom koıu l l ar ı , ortan iJsi z l i k  ve pa
hal ı l ı k  karJısında Kongrenin i l er i  sUr
dUğU ono istek de "özel kesim yotırım 
projelerinin nitel iği  ve hacmi hakkında 
önceden bi 19i edini Imesini kolaylaJtıra
cak bir mekanizman ı n  yururlUğe kon
ması lt ndan ibaret. 

Çizgi 
Poıranlardan yana sendikac ı l ı k  

gerçek i ıç i  sınıfı sendi kalarına karı i 
takınılan tavırdada kendini  g!:Ssteriyor . 
Hiristiyan Demokratlarlo, Liberal lerle 
aynı sendikada çalıiabilen Sosyal De
mokratlar AKP'ye yakın sendikacılar! 
DGB'ye kesinl ik le yakl�tırmıyorlor . 
Kongrede ayrıca Fransa iJçi sı nıfının 
sendikası CGT'nin Avrupa Sendikalar 
Konfederasyonu'nagirmesine kesin kor
ıı lavır a l ı n ıyor . DGB yönetimi i ç in ,  
CGT önce Uluslararası Sendikalar Fe
derasyonu 'nundon ayrı lmal l (FSM) son
ra baivurmal ı . 

Bu i Jb i r l ikçi çizgi tabandaki di
reniJleri ortadan kaldırmıyor. Sendika 
yönetimini de aıan grevler,  horeket -
ler pat lak veriyor. Öze l l i kle  yabancı 
iiçi ler zaman zaman " vahJ i " ,  tlyasa -
dlil tl direniılere baJvurmak zorunda ko. 
I ıyorlor. 
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DGB KONGRESİNDE TEMSIL EDİLMEYEN GREVCi POSTA işçILERI 

Geride bırakt'ğ,mlZ 25-30 Ma
yıs gUnlerinde Hamburg'da Federal Al
manya Sendikalar Birl iği DG B'nin L O. 
Kongresi yapı ldı . iiveren ve HukUmet 
temsi l ci leriyle tom Qir "cUmbU{ hal in
de 7 mi lyon 400 bin Uyeyi lems i l  eden 
462 delege, beı gUn sUren çal ıimalar 
sonunda Boy Veller'i DGB'nin baiına 
getirdi . Kongre'de söz olon bir PTT 
iJçisi din l iyenlerin ağzın ı  açı k bırakan 
bir cesarat le " Boy Schleyer ' in  nos ı l  o
lup do Kongreye çağrı ldığı:ıa, neden bu 
kadar bUyUk bir hUsnU kabul gllrdUğUne 
iOitl§ ln l"  d i le  3etirdi . Çunku Alman iı-
veren Sendikaları Baıkanı sıratıyla Kon
greye çağrı lon " Patronlar patronu" Boy 
Sehleyer herkesçe bi l i nen 1 933-45 dıı
nemin in  bir SS subayı idi . Kuıkusuz es
ki bir SS subay ı nın bu Kongre 'ye katı l 
ması DGB'nin fOiist bir  sendika oldu�u
nu göstermez ,ama sarı ,sapsorı bir sen
dika olduğunu '(anıt lamak içinse eldeki 
ver i l er yeter l i . 
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G. Seguy diyor ki "C FDT'yle ilişki
ler, l lerde bir birleşme perspektifi 
içinde ele ahnmalıdır. " Çünkü Işçi 
sınıfı hareketinin sendikal birliğini 
sınıfsal bir taban üzerinde sağlamak 
gerekir. Bu eksen etrafında değişik 
katmanlardan emekçileri bir araya 
getirmek, onların mücadeledeki bir
liğiyle CGT'yi dahada gUçIU bır duru
ma getirmek, 39. Kongre'nin Uzerin
de durduğu noktalar oldu. 

Uluslararası Dayanışma 

DİSK V. Genel Kurul toplantı
sında C. Jullus'un belirttiği gibı"düı>
ya halklarının ve işçilerinin ı rkçILı�a. 
sömürgeciUğe veyeni -sömürgeclllğe, 
emperyalizme, karşı savaşta özgUr. 
lUklerinin, ulusal bağımsızlıkılarınır 
ve sosyalizmin desteklenmesi" CGT· 
nin uluslararası dayanışmada temel 
iikesldlr. Gerçekten de ulusal düzey
de devrımcı bir çizgi sürdüren CGT 
uluslararası planda da işçi sınıfının 
dayanışma çizgisini sürdürmektedir. sürdürmektedir. sürdürmekte
Barıştan, toplumsal Ilerlemeden, 
sosyalizmden yana; emperyalizme, 
onungetirdiği bunalımlara ve çok ulu&
lu şirketlere karşı olan bu çizgi, gene 
Ortak Progı:am'ın uygulamaya konul
ması Ile gerçekleşecek. 

39. Kongre bir "Avrupa Birle
şik SendikaCephesi" Iqırulmasım ön
görUyor. Sermaye'nın Avrupasına 
karşı emeğin, emekçilerin Avrqpası
ol öne süren CGT bu bütünlUk içinde 
yer ve görev almaya hazır olduğunu, 
bu yolda mücadele edeceğini belirti
yor. Oysa biliniyor ki DGB başta ol
mak Uzere Avrupa'nın reformist sos
yal demokrat yönetirnil sendikaları 
sınıf sendikalarımn Avrupa Sendikalar 
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halkının verdiği mücadele ışığında, ğında, 
CGT 39. Kongresi. işçi sınıfının ulusişçi sınıfının ulus
lararası birliğinin güçlenmesi açısınaçısın
dan bir dönüm noktası oldu. 40. KonKon
gre'oJn. SOI'un iktidarda olduğu bir olduğu bir 
Fransa'da yapılması çok uzak bir bir 
olasılık deği l.  
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• 

Kültür mırası sorunu 
MESUT ODMAN 

Sosyalist kUl tUrUn kuruluıundo kUl tur mirasından yararlanma dUiUncesi 
Leninist kultUr devrimi kuramı nın  temelidir.  Yeni bir kUltur nas ı l  kurulacak
t ı r?  Geçrni)in hongi ögeleri korunocak, hangi leri reddedi lecektir? Bu soru ları 
ortaya koyma ve cevaplandırmo yol u ,  sosyal izmin ve kUltUr devriminin boıo
rısı  için giriı i len mUcodelenin sonucunu belirlemiıtir. 

Lenin, to 1894'te 'Halkın  Dostlar ı '  Kimlerdir ve Sosyol-Oemokratlorlo 
Nos ı l  SavO}lrlor adlı eserinde, kapitalist kUltUrUn, kopi tolist Uretim araçları nı n 
ve meto Uretimiyle değiıimin geliımesine dayandığını  göstermiıti . Maddi u
retimin gel i ımesindeki tarihsel sUrekl i l ik ,  maddi ve manevi kul turun gel iıme
sinin,  i l erlemenin temel idir .  Sosyal ist kUl tUrden söz ederken, kulturun maddi 
temel lerinin yUzy ı l lar boyunca atdmı� olduğunu ve kul turUn insan l ı k  tarihi
nin yUzl erce y ı l l ı k  UrUnU olduğunu unutmamak gerekir. 

Yeni bir kUltur, l Ihiç"ten doğmaz . Bu nedenle, Lenin, "eski toplum
sal i l i�ki ler tarafından yaratdmı� ve sosyalizmin maddi temel i  olarak kalmı� 
olan kUl turel! sahip ç ıkma zorun lu luğu Uzerinde durmu�tur. (Toplu Eserler, 
c .  27, s. 301) insan l ı k  tarihinin geli�imi içinde yaratı lmı� olon kultUr yı kda
maz, tlJmUyle yok edi lemez . Bir kUltUr, ne kadar yıkı l ı rsa y ık ı l s ın ,  tarihten 
sökU IUp atdamaz ; hiçbir yı kım o kUltUrUn tUmuyle yok olu�u anlamına gelmez . 
Her kUl tUrun yok edi lemeyen birtakım bölumleri vardır.  Bunlar, ya�amlarını 
daha Ust dUzeylerde çok uzun zaman sUrdurur ler. 

Bi l imsel sosyal izm öğretisi , sosyalist kul turun kuramsal temel idir .  in
san l ığ ın  bjfgi birikimine ve geçmi� kUlturlerin en yuk.sek kazanımlarına daya
I ı  olarak ortaya ç ıkan bi l imsel sosyal izm , burjuva relseresinin , ekonomi pol i
t iğ in  ve Utopyacı sosyal izmin en olgun temsi lci lerinin devamıydı . 

Bu kuramda ba� l ı ca sorun, sUrekli ii k sorunudur. TUmUyle yeni toplum
sal i i i�ki ler temel i Uzerinde geli�en sosyal ist kUltUr, burjuva kUl tUrUnden n i
te � ikse� olarak farkl ı olduğu gibi , onun kar� ı tıd ır  do.  Öte yandan, sosyal is t  
kUl tUr çorak bir alanda ortaya ç ıkmaz; eski geli�miı kUl tUrUn en iyi  UrUnleri
ni öZUmleyerek onun bereket l i  toprağında bUyUr. Yeni bir kultUr yaratma sU
recinin bu iki fark l ı  yönU, diyalektik bir bir l i k  olu�tvrur. 

Eskiden tUmUyle kopmak ve geçrniıi aldan zlye kadar yıkmak saçma 
ve anar�iUçe bir dU�Uncedir .  I IDiyolektikte ayırt edici ve temel olon, bo� 
olumsuzlama, sonuçsuz olumsuzlama, �upheci olumsuzlama, iki � ık  arasında 
bacaloma ve ıuphe deği ld ir .  Kuıkusuz olumsuzlama (i nkôr) ögesini de içeren 
hem de en önem l i  bir öge olarak içeren diyalektikte temel ,  bir bağlantı uğ
rağı olarak olumsuzlomodır ;  olumluyu borındıran, yani hiç bir bocalamaya, 
hiç bir seçmecil iğe yer vermeyen olumsuzlomadırll • (Toplu Eserler : C. 38, 
s . 226) 

II Praleter Kul tUrU Uzerinel! adlı yazısında Lenin �öyle der: IIMarksizm 
tarihsel önemini devrimci proletaryanın ideolojisi olarak kazanmııtır; çunku, 
burjuva çağının en değerl i  baıorı lorını reddetmek bir yana, insan dUıUncesi
nin ve kUltUrUnUn iki bin yd ı  a�kı n  gel i ıimi boyunca yarotdmıı,  değeri olon 
her ıeyi özUmlemiı ve yeniden biçimlendirmiıtir. Ancak her sömUrU biçimine 
karıı sUrdUrUlen mUcadelenin son a�aması olarak proletarya diktatörlUğUnUn 
pratik deneylerinden esinlenen, bu temel Uzerinde ve bu yöndeki daha i l eri 
çalıımalar, gerçek bir praleter kUltUrU alarak kabul edilebi l ir" . 

Ö N C Ü  K i T A B E V i  

• Marksizm-Leninizm l in 
ideolajik ve Pal i t ik  DUımanl : 
Maoizm - Bi l im iıçileri 
15 TL 
• Birinci Enternasyonal 
Jacques Duclos 
( 1971 Lenin Niıanı , 1975 
Mayıs Karl Marx Ödulu 
20 TL 
• Sovyet Şiir leri Antalaiisi 

67 Şair (Beraat etti) 15  TL 

• K adın ve Marksizm 
Morks-Engels- Lenin-Sta l in  
20 TL 

Bobıali Cad . Na: 8 Cağalağlu - istanbul 

• Siyasi DUıUnce Hurriyeti 
ve 1961 T Urk Anayasası 
Bulent Tanör 15 TL  

• Bobeuf 
ii Hayatı ,  Eserleri ve Siyasi 
Savunmasıll 
Josette L�pin LO  TL 

• Turk iye'de i lk Sendika 
" Sarıkııla 'da 1932" ibrahim 
Tapçuağlu LO  TL 

ÇıKACAK 
K iTAPLARIMI Z 

Sosyalist kul tur sentezi yapoy bir biçimde aluıturulomaz . Ayrıca, sa
dece geçmiıin mirasını dev�iri p eski kulturlerden almmıı ögeleri -ekl�ek yet
mez. Varolan kUl tUrdeki en iyi eğilimlerin geliıtiri Imesi ve bu kulturun Mark
sist bir tavırla eleıtirel bir değerlendirmesidir yapılması gereken. Ancak in
sanl ığ ın  gel iı lminin yarattığı kulturun kesin bir bi lgis i  ve dönUıturulmesi ,  bir 
praleter kUltUrU yaratılmasını sağlayacaktır . Üstel ik bu bilgiyi sadece ıızUm
lemek deği i ,  eıeıtirerek özUmlemek zorunludur. 

Her ulusal ku l turun içinde iki kUlturUn var l ığ ın ı  görmek, kUltUr mira
sındon yararlanma sorununa doğru bir yakla�ım getirmek bakımı ndan çok önem
i idir. Her u lusal kul tUr, sömUruculeri n kul tUrUnUn egemen ögelerinin yanısıra, 
i l ke l  biç imde de olsa, demokratik ve sosyalist kUl tUrUn ögelerini de içerir. 
II ÇunkU her u lusta yaıom koıul l arı kaçını lmaz olarak demokrasi ve sosyal izmin  
ideolojisini doğuracak, ölesiye çal ııt ır ı lan ve  sÖffiUrulen yığın lar vardır" . 
(Taplu Eserler, c. 20, s .  24) Demakrati k ve sosyalist tıgeler, yeni bir kUl tUrUn 
kurulu�u için kabul edilen mirasın ayrılmaz bir parçası olarak ortaya ç ıkar . 

Reddettiğimiz Miras ( 1897) ad l ı  eserde, i l erici toplumsal dUıUncenin 
kazanımları karıısı ndaki Marksist tavır ortaya konmuıtur. Sosyalistler kultUr 
mirasını , eski belgeleri saklayon ar�ivcilerden çok farkl ı  bir anlamda korurlar. 
Burada bı kmadon vurgulanmosı gereken, önUmUzdeki zengin kaynağı ele�tirici 
bir tavır la ele almak, dUnya kUltUr birikimini kul lanıp geliıtirirken yarat ıcı 
olmakt ı r .  

Zaman zaman kUl tUr miras ı , kUltUr devrimi sorunlarındo yon ı ı ı  yakla
�ımların nihi l is t  tavı r lar ın  ortaya çı ktığı görUIUr. Sözgel imi , Buyuk Ekim Dev
rimi lnden sonro, uYar ınımız uğruna Rafael l i  yokacoğ ız ,  mUzeleri yıkacağız, 
sanatın çiçeklerini ayaklar ımız ın a l t ında çiğneyeceğiz" ya do u Kahrolsun 
KUltUrU gibi sloganlar at ı lmııt ı . BugUn de Maocular, ii kUltur devrimiII adı al
tı nda insanl ığ ın kUl tUr bir ikimini toptan reddetmektedirler. Yukarıdoanaçiz
gileriyle be l irtmeye çalııtığımız doğru devrimci tavra aykırı olon bu tavırIa
ra en kesin karı ı l ığ ı  yine leninlde buluyoruz : ii KUltUrUmUzUn temel lerini aya� 
to tutmak için her turlu çabayı göstermek zorunludur; çUnkU, onların yık ı lma
sına göz yumanak, proletarya bizi asla bağl� lomayacaktı r .  ii (Sanat ve Edebi-
yat Üzerine, s. 66B) . 

KUltUr mirası sorunu , yeni l i k  sorunu i l e  s ı kı s ık ıya bağlantı l ıd ı r .  Su
rekl i l i k  ve yeni l i k ,  kUltur devriminin kÖjetcıılar ıd ır .  Bunlar, kUl tUrUn kuru lu
ıunda eski ve yeni , olumsuzlama ve olumlama, yıkma ve kurma , kopma ve 
bağıonma sorunlarını karıımıza çıkarır. Bu kavramlardaki karı ı t i ık ,  diyalektik 
olarak dÜıUnemeyen, bir �eyin bir baıkasını  dııarda bıraktığını sanan ve yal 
nızca lIevetll ya do IIhayırU gibi değiımez kategori lerle iı gören kiıileri �a
�ırtmııtır. Yoiarlar, sanatçı lar, e le�tirmenler arasında buyuk tortı�malara 
yol açan sorun,  yen i l i k  sorunudur. En OJlrı , zaman zanan en saçma sonuçlar 
ve eski , geleneksel olon her ıeyin en oteı l i  karıı t lor ın ın eylemleri , buyuk 
kuramsal tutars ız l ı klarıo bir l ikte ortaya Çıkmııt ı r . II Gerçekten gUzel olandan 
niye yUz çevire l im,  salt leski l olduğu için, onun daha i leri gefiıiminin baı
longıç noktası olmasını neden reddede l im? Yeni olon her ıeyi ne diye tonrı
laıtıra l ım ,  bir ıeyi sal t ·yeni l olduğu için neden kabu l lenel im? i! 

TlJRKiYE 
işçi 

pARTisi 
PROGRAM 

VE 
TOz()GO 

ÇIK11 .iz-dUıUmu 
BolaOOn 15 TL 

• isyancı "KamUn GunIUğU" 
Jules Valles 

isteme adresi: 

• Ate, - Henri Borbusse 
(Goncourt Edebiyat ÖdUIU) 
30 TL 

• Aydınl ı k  
Henri 80rbusse 
1 2 .50 TL 

• Karl Marx I ı  n Biyografisi 
Bi l im iıçileri Kurulu 

• Tekeller - Jean Pierre Del i lez 

Istanbul: ılP Genel Merkezi 
Nur-u Ziya Sok .  17-5 

rünel - Istanbul 

Ankara : ıLP iı Merkezi 
Gazi Mustafa Kemal 8ulvan 42-3 
Maltepe - Ankara 

GE - DA 

izmir dagıtun: 
GE- DA 

YURUY Oş - 15 Temmuz 1975 - 15 

yı kım o kUltUrUn tUmuyle yok olu�u anlamına gelmez . 
meyen birtakım bölumleri vardır.  Bunlar, ya�amlarını 

uzun zaman sUrdurur ler. 
izm öğretisi , sosyalist kul turun kuramsal temel idir .  in

ve geçmi� kUlturlerin en yuk.sek kazanımlarına daya
l imsel sosyal izm , burjuva relseresinin , ekonomi pol i

izmin en olgun temsi lci lerinin devamıydı . 
� l ı ca sorun, sUrekli ii k sorunudur. TUmUyle yeni toplum

Uzerinde geli�en sosyal ist kUltUr, burjuva kUl tUrUnden n i
olduğu gibi , onun kar� ı tıd ır  do.  Öte yandan, sosyal is t  

ortaya ç ıkmaz; eski geli�miı kUl tUrUn en iyi  UrUnleri
bereket l i  toprağında bUyUr. Yeni bir kultUr yaratma sU

yönU, diyalektik bir bir l i k  olu�tvrur. 
kopmak ve geçrniıi aldan zlye kadar yıkmak saçma 
edir .  I IDiyolektikte ayırt edici ve temel olon, bo� 

olumsuzlama, �upheci olumsuzlama, iki � ık  arasında 
ği ld ir .  Kuıkusuz olumsuzlama (i nkôr) ögesini de içeren 

olarak içeren diyalektikte temel ,  bir bağlantı uğ
dır ;  olumluyu borındıran, yani hiç bir bocalamaya, 

vermeyen olumsuzlomadırll • (Toplu Eserler : 
bocalamaya, 
: 

bocalamaya, 
C. 38, 

Uzerinel! adlı yazısında Lenin �öyle der: IIMarksizm 
proletaryanın ideolojisi olarak kazanmııtır; çunku, 

l i  baıorı lorını reddetmek bir yana, insan dUıUncesi
yd ı  a�kı n  gel i ıimi boyunca yarotdmıı,  değeri olon 

yeniden biçimlendirmiıtir. Ancak her sömUrU biçimine 
mUcadelenin son a�aması olarak proletarya diktatörlUğUnUn 

esinlenen, bu temel Uzerinde ve bu yöndeki daha i l eri 
praleter kUltUrU alarak kabul edilebi l ir" . 
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• Siyasi DUıUnce Hurriyeti 
ve 1961 T Urk Anayasası 
Bulent Tanör 15 TL  

• Bobeuf 
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kazanımları karıısı ndaki Marksist tavır ortaya konmuıtur. Sosyalistler 
mirasını , eski belgeleri saklayon ar�ivcilerden çok farkl ı  bir anlamda 
Burada bı kmadon vurgulanmosı gereken, önUmUzdeki zengin kaynağı 
bir tavır la ele almak, dUnya kUltUr birikimini kul lanıp geliıtirirk
olmakt ı r .  

Zaman zaman kUl tUr miras ı , kUltUr devrimi sorunlarındo yo
�ımların nihi l is t  tavı r lar ın  ortaya çı ktığı görUIUr. Sözgel imi , Buyuk 
rimi lnden sonro, uYar ınımız uğruna Rafael l i  yokacoğ ız ,  mUzeleri 
sanatın çiçeklerini ayaklar ımız ın a l t ında çiğneyeceğiz" ya do 
KUltUrU gibi sloganlar at ı lmııt ı . BugUn de Maocular, ii kUltur devrimiII 
tı nda insanl ığ ın kUl tUr bir ikimini toptan reddetmektedirler. Yukarı
gileriyle be l irtmeye çalııtığımız doğru devrimci tavra aykırı olon 
ra en kesin karı ı l ığ ı  yine leninlde buluyoruz : ii KUltUrUmUzUn temel lerini 
to tutmak için her turlu çabayı göstermek zorunludur; çUnkU, onların 
sına göz yumanak, proletarya bizi asla bağl� lomayacaktı r .  ii (Sanat 
yat Üzerine, s. 66B) . 

KUltUr mirası sorunu , yeni l i k  sorunu i l e  s ı kı s ık ıya bağlantı
rekl i l i k  ve yeni l i k ,  kUltur devriminin kÖjetcıılar ıd ır .  Bunlar, kUl tUrUn 
ıunda eski ve yeni , olumsuzlama ve olumlama, yıkma ve kurma
bağıonma sorunlarını karıımıza çıkarır. Bu kavramlardaki karı ı t i ık ,  
olarak dÜıUnemeyen, bir �eyin bir baıkasını  dııarda bıraktığını sanan 
nızca lIevetll ya do IIhayırU gibi değiımez kategori lerle iı gören 
�ırtmııtır. Yoiarlar, sanatçı lar, e le�tirmenler arasında buyuk 
yol açan sorun,  yen i l i k  sorunudur. En OJlrı , zaman zanan en saçma sonuçlar 
ve eski , geleneksel olon her ıeyin en oteı l i  karıı t lor ın ın eylemleri
kuramsal tutars ız l ı klarıo bir l ikte ortaya Çıkmııt ı r . II Gerçekten gUzel 
niye yUz çevire l im,  salt leski l olduğu için, onun daha i leri gefiıiminin 
longıç noktası olmasını neden reddede l im? Yeni olon her ıeyi ne 
laıtıra l ım ,  bir ıeyi sal t ·yeni l olduğu için neden kabu l lenel im? i! 

• isyancı "KamUn GunIUğU" 
Jules Valles 
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• Bir öğretim y ı l ,  geride kold, . 300 bine yok,n 
adayın katı ldığı Universite giriı s ı navları ya
pıld , .  TÖD (TUm Öğretim Üyeleri Derneği) 
olaok Universitenin bel l i  baı 1 1  sorunlorı siz
ce nelerdir? 

• Asıl öneml! sorun Unlversitenln toplumdald 
yerı ve rolUdUr. sorunlarım ız bır ö�etim yılı ile sı
nırlı delildir. Ama bu veslle lleblrlld noktaya delln
rnek gereidr. Geçenyıl getlrUen mektupla elltlm. et
Idn bır halk elitimi yöntemidir. Burada son kertede 

' önemıı olan Idşlsel gUdUmlenmenln dolurdulu gerek
sinmeleri çok ıyı karşılamak gereidr. 

Ama asıı önemıı sorun. eği\lmdeld fırsat eşit
sızlllldır. Geri kaimış bölge ııselerinden gelen genç
ler. daha yetenekli olsalar bile. Unlverslte dışında 
kaimakladır. Bu nedenle. gırış sınavı sistemi. bu 
yetenekli genç lerin Unlverslteye glrmeslnl sallayıcı 
biçimde yenlden dUzenlenmelldlr. Beııı bölgelere. 
beııı li_elere özel kontenJanlar ayırmak. ya da özel 
mülAkattar uygulamak gıbı yollarla merkezl sıstem 
tamamlanabilir. 

Fırsat eşltslzıığlnlnblr başka yönU de Unlver
site öğrencilerinin _osyal kökenlerlndeld dalılımdır. 
BugUn. maalesef Universitede Işçi çocukları. dar ge
ıırıı aUe çocukları. köylU çocukları okuyamamakla
dır. Üniversite öğrencilerinin bUyIik çolunluğu var
lıklı allelerden gelmektedir. 

Bu eşitsizlik. bursların dalılımında d. ken
dini "göstermekte. yoksul aıle çocukları y.erine. ""le. 
çok varlıklı genç . ayrıca bu burs kaynaklarından ya� 
raı;lanmakladır id bu bUyIik bır çeıışlddir. 

• Asıl  sorun Universitenin toplumdaki yeri ve 
roludUr dediniz.  Bu yer ve rol nedir, ne oL
mal ıdır? 

• Evet. asıl sorun Unlveroitenln toplumdaki 
yerldır. Doğrusu pek az öğretlm Uyesl Universltenin 
bu halkı eğitme. kamuoyunu aydınlatma. etklleme 
rolUnU. görevini yerine getlrebiimektedir. Doğrudan 
elItlm sorunlarında. Unlverslte içinde. demokratlk 
elltim _Ureclne ters dUşen bir takım olaylar karşı
sında profesörler. öğretlm Uyeleri tepld gösterme
mektedir. Oysa temel görev. biıımsel bulguların ve 
d�ların halka malediimesl. yayılması. öğretllme
sldlr. Burada bır kabuluna çekiimişlik görUyorum, 
bu da bir anlamda 12 Mart Sonrası Universlte özerk
ııllne wrulan darbelerin, ö�etlm Uyelerine karşı 
takınılan itlcl tavrın bır SonucU _ayılabilir. Oysa, 
Ulke bu denıı Iç vedış çalkantılarla karşı karşıya Iken 
ö�etim Uyelerı bilimin se_ini duyurmakla görevııdlr
ler. Bu görevi yerıne getlrdllImlzl söylemek çok 
gUçtur. Tam tersine. TRT ve benzerı olaylarda da 
görUldUğü gıbı, bazı ölretlm Uyelerl aksi davranış
lara karışmışlardır. Bu da blzl UrııYereltenln özerk
lIlI sorununa getirmektedir. Ataturk ve Karadeniz 
Teknık Ünıversıtelerı özerk delil. doltrudan Mtlll 
Eğltlm Bakanlığı'na ballıdır. Dolayı.ıyla bu ıkı Unl
ver.ltedekl yönetlcllerin bUyUk ölçUde .iyasal iktida
rın etkisi altında olduklarını kabul etmeııyiz. Bunların 
.Ur'atle. Anayasa Mahkemesi'nln de öngördUğü Uzere 
özerkllğe kawşturulma.ı gerekir. ÇUnkü bu Unlversi
teler bugUn. Ceph .. HUkUmetl t.rafından, Unlverolte-

TÜM ÖG RETİM ÜYELERi DERNEGİ 

GENEL BAŞKANı 

PROF. DR. 

CEVAT GERAY 
TÜR KiYE BiR DE� i şiM içiNDE. 

RE KTÖR VE MÜTEVELLi HEYETi HEM 
Ö�RETiM ÜYELERiNE,  HEM Ö�REN
CiLERE TERS DÜŞME KTEDiR . 
YÖNETiM Ö�RENCiYLE iL işKiYi 
KOPARINÇA BUNU JANDARMA VE 
polis BAS KıSıYLA KURMAYA 
KAL KMAKTADIR. 

lerdekl çald.ş geıışmelere ve gUçlenen demokratlk 
hareketlere karşı bir denge ögesi olarak kuUanıimak 
istenmektedir . 

• Özerkl ik  deyince i l k  akla gelen ODTÜ'nUn 
durumunu nas ı l  değerlendiriyorsunuz? 

• Burada önemlı olan, ODTÜ'nln kuruluşun
daki Mütevelll sisteminin sakatlığı. Anayasa'ya aykı
rılığıdır. Devlet eliyle kurulan bir Universitede. hU
kUmetln kendı paralelinde seçtiği Idşilerden oluşan, 
içinde bazı iş çevrelerlnin temsilcilerinin de bulun
duğu MUteveııı Heyet sistemi sakıncalı olmuştur. 
ODTU'ye dışardan atanan ö�etim Uyelerl de böylece 
hükUmet paralelinde oimakladır. Özerkıık, Unlversi
tenin kendi mensuplarının seçtiği kendı organlarıyla 
yönetilmesidir. Rektör. MUteveııı Heyet.HUkUmet ta
rafından seçıııyorsa, iktidarların dUmensuyunda ha
reket ediliyor demektir. Böylece Rektör ve MUtevelll 
Heyet, tabana, hem ölretim Uyelerlne, hem de öğren
cilere ters dUşen, onlarla diyalog kuramayan bir du
ruma dUşmektedir. 

• Son ayların öneml i  bir oloyr olarok geliıen 
boykotu do bu çerçeve içinde mi ele olmak 
gerekir ?  

• Evet. Üniversite yönetimi ile öğrenci ara
sında yeterıı diyalog kurulamadılı, bu diyalog kopa
rı ldığı için ODTÜ öğrencileri öğretim dışı kaimışlar
dır. Hatırlarsanız ODTÜ RektörUnUn bır çıkışı oldu, 
''ben .Iyasal parti önderlerine başwracağım, Part! 
liderleri gençleri siyasetten geri çeksinier" mealin
de bir Çıkış. Böylece Rektör. Universltenin kendı 
organlarıyla çözUlmesl gereken sorunlarını çözmede 
siyasal çevrelerinyardımınabaşwruyor. ODTÜ Rek
töru bir ara olumlu bir yaklaşım gösterir gibi oldu, 
arkasından ipleri bU.bUtUn kopardı. Boykotdayeniden 
başladı. Böylece öğrencinln elinde kendini sawnmal< 
için en etldn _Ilah olarak boykot bırakıimıştır. A.ıl 
Uzerlnde duruiması gereken nokta. bu boykota itmede 
yönetimin ve ö�etlm Uyelerinln tutumlarıdır. Ydne
tım öğrenciyle iıışklyI koparınca bunu Jandarma ve 
poııs baskısıyla kurmaya kalkmaktadır. Oysa bu yı
lın başlarında SBF'de yönetmelıkle ııgııı bir boykot 
oldu, hatırlarsanız. Fakat yönetim ve öğretim Uyeleri 
ö�encllerle daha iyi bir diyalog kurarak bu boykotu 
sona erqirdiler. 

• Anayaso Mahkemesinin Univers iteler yasasıy
la i lgi l i  son aldığı iptal karar ın ın önemi ne
dir? 

• Bu karar Unlver.ltedeki demokratik mUca
dele ıçın önemli bır adımdır. Bir an önce yayınlana
rak yUrUrlUğe glrme_lyle haksız ve antl-demokratik 
pek çok uygulamaya meydan verıımemlş' olacaktır. 
ÇUnkü ortada, ba.kıcı ve anti-demokratlk uygulama
lar vardır. Bu konuda pek çok a_istanın sıyasal dU
şUncelerl dolayısıyla Universiteden atılması sözkonusu 
olabilecektlr. Halen yUrUrlUldekl biçimiyle Unlversi
teler yasası Fakülte ve Universite kurullarına bu yet
kiyi tanıyor, TÖD olarak biz bu mercııerl uyarıyoruz. 
Anayasa Mahkemesince Iptal edilmiş bir yasayı uy
gulamayın diye. Keyfi ve yanh kararlar alınmasını 
önlemek Isteyen Derneğimizin başwrmaları bu yönde 
oldu. 

ÖNEMLi BiRiKiMLER VAR. ÖZELLi K LE 
KESiMi GiTTiKÇE BiLiNÇLENiYOR. 
KURULUŞLAR G i Bi TÖD DE 

BU SüREÇTEN ETKiLENME KTEDiR. 

• Son gUnlerde bası nda Profesörlere 44 bin l i 
raya kodar ayl ık  veri leceği haberleri çıktı , 
bu konuda ne dersiniz?  

• Ölretim Uyelerlnln maddi sıkıntıda olduk
ları bir gerçektir. TÖD olarak bu durumu iylye dö
nUşturmede de mUcadele vereceırız .  Daha iyi maddi 
koşuilar sağlamada toplumsal adalet ilkeslnl, TUrki
ye'nln gerçeklerlni. ödeme gUcUnU. ve öğretim Uye
leri olarak özgUrlüklerimtırlen her ne pahasına olur
sa olsun vazgeçmeme karar1ığımızı kalkış noktası 
olarak alıyoruz.  Bu bakımdan astronomik rakamlarıa 
uçurulan bu balon. Unlversite ölretim Uyesinl yliksek 
ücret karşı lıkı susturmak, pasifize etmek amacını 
gUdUyor olabilir. Eğer bu yUksek Ucret,ölretlm Uye
sinin toplumdaki etldnıığinı yoketıneyl, azaltınayı 
amaçlıyorsa tumUyle karşısındayız. BUyIik iUtunarla 
ortaya çıkıiması kanımca çok sakh niyetiere balla
nabiıır. 

• TÖD'Un verdiği mUcodele toplumdaki demok
ratik mUcodeleden ayrı dUıUnUlebi l i r  m i ?  

• Kuşkusuz hayır. Ama Universite öğretım 
Uyelerl yalnızca kendllerinl ilgilendiren konularda bi
le gereken tepklyl göstermedıler. Geçenlerde Fen 
FakUlteslnde bir olay oldu. Bir asistan tabanca teh
didiyle not vermeye zorlandı:  "Benim bunca Iş ara
sında ders çalışmam mUmkün delil, _iz bana .on
ları verin, yazıp geçey!m" diyerek ö�etim Uye.lne 
tabanca çeken bu ÜlkU Ocakları esld yöneticisine dl
sipıın ceZ3S1 bile uygulanmadı. Elini kolunu saUaya 
sallaya FakUltede dola,ablldl. Aynı zamanda bir .uç 
olan bu olay da gösteriyor kı sorun toplumda verilen 
mUcadeleye bağlı. Cephe iktidarı Unlver.lte dışında 
oldulu gıbı Unlverslte içinde de kendisiyle Işbirllll 
yapacakları arayıp buimakladır. Bir Ulkede en Ilkel 
demokrattk hak ve özgUrlUkler kaba kuvvetln .aldırı
sına ulrarsa ve iktldar bunu hoş karşılar, hatta el 
altından kı,kırtırsa. orada akademik özgUrlUkler de 
elbette zedelenecektir. Pek çok ö�etmen dövU1Uyor. 
öldUrU1Uyor. Niçin ? Bu bakımdan ö�etlm Uyelerine 
dUşen görev, tum demokratik gUçlerle bırlıkte bır 
uyanıkhk içinde olmak, gereken tepldleri zamanında 
ve kararlı olarak gö.termektlr. Bu dayanı,mayı 
sallamayı amaç edinen Derneğimiz, bu yUzden genı, 
bir i lgi Ile karşılandı.  Kısaca, öğretim Uyelerl önce 
kendı sorunlarına sahip çıkmahdır kl Unlvenlte ı,ıı
yebll_in, toplumdaki yerini alabll.ln. Bu doğrultuda 
TÖD de sendlka özgUrlUğü ıçın verilen mUcadelede 
yerını alacaktır. Benzer nlteııkll kuruıu,larla, meslek 
odalarıyla, özelltkle de TÖB-DER'le ve TÜMAS'la 
her alanda dayanışma ve işbirlllti içlndeyiz, oimak 
zorundayız. TUrldye bir detI,im Içinde. önemıı blrl
klmler var. Demokratik gIIçler gltglde gUç leniyor. 
Özel likle işçi ke.lml gittikçe biıınçlenlyor. Kentleş
me bu sUreci dahada hızlandırıyor, TabandakI bu ge_ 
lişme kendini partilerde, .endikalarda, hatta me.lek 
kuruluşlarında gösteriyor. Kanımca MC bu geıışme
nin telaşına kapılmışların cepheSidir. Iktidara .arı
larak bir bkım kaba kuvvet hareketlerine glrl,melerl, 
baskı yöntemlerine başwrmaları bu tela,ın bellrtl.l
dir. MC hükUmeti bu yolda daha Ileri gidebilir ve UL
kemiz antı-demokratik uygulamalarla karşılaş"bııır. 
Bu bakımdan -Ünlverslte öğretlm Uyeleri de Anayasa 
dUzenlne, seçimıı, çolulcu demokra.lye .. hip çıkma
hdır, gereken uyanıkhğı ve tepldyl zamanında gö.ter
meııdir. Çünkü hiçbir kez bir ö�etlm Uye.1 akademik 
ve demokratik özgUrlUklerden vazgeçlJle pahasına bl
Um ve dl.lplln sallayamaz. 

Ç�lcu bir toplumun UnlversUeslnde de her 
turlU görUşe yer olmalıdır. Oy.a bugUn bu temel öz
gUrlUkler kaba kuvvetle yok edlimek I_tenlyor. Yapıl
mak Istenen, bır yerde, 12 Mart önce.i tertiplerin 
yenıden .ahneye konmasıdır. Oy_a demokratik gUçler 
bu oyuna gelmemek durumundadırlar. Bunun Için de 
bUtUn kesimleri Ile örgUtlenmeııdlr! er, 

katı ldığı Universite giriı s ı navları ya
TÖD (TUm Öğretim Üyeleri Derneği) 

olaok Universitenin bel l i  baı 1 1  sorunlorı siz
nelerdir? 

öneml! sorun Unlversitenln toplumdald 
rolUdUr. sorunlarım ız bır ö�etim yılı ile sı

Ama bu veslle lleblrlld noktaya delln
Geçenyıl getlrUen mektupla elltlm. et

elitimi yöntemidir. Burada son kertede 
Idşlsel gUdUmlenmenln dolurdulu gerek

çok ıyı karşılamak gereidr. 
asıı önemıı sorun. eği\lmdeld fırsat eşit

Geri kaimış bölge ııselerinden gelen genç
yetenekli olsalar bile. Unlverslte dışında 

Bu nedenle. gırış sınavı sistemi. bu 
lerin Unlverslteye glrmeslnl sallayıcı 

yenlden dUzenlenmelldlr. Beııı bölgelere. 
özel kontenJanlar ayırmak. ya da özel 

uygulamak gıbı yollarla merkezl sıstem 
lir. 

eşltslzıığlnlnblr başka yönU de Unlver
öğrencilerinin _osyal kökenlerlndeld dalılımdır. 

maalesef Universitede Işçi çocukları. dar ge
çocukları. köylU çocukları okuyamamakla

Üniversite öğrencilerinin bUyIik çolunluğu var
lıklı allelerden gelmektedir. 

eşitsizlik. bursların ların la dalılımında d. ken
östermekte. yoksul aıle çocukları y.erine. ""le. 

genç . ayrıca bu burs kaynaklarından ya� 
dır id bu bUyIik bır çeıışlddir. 

Universitenin toplumdaki yeri ve 
dediniz.  Bu yer ve rol nedir, ne oL

Evet. asıl sorun Unlveroitenln toplumdaki 
Doğrusu pek az öğretlm Uyesl Universltenin 

eğitme. kamuoyunu aydınlatma. etklleme 
görevini yerine getlrebiimektedir. Doğrudan 

sorunlarında. Unlverslte içinde. demokratlk 
_Ureclne ters dUşen bir takım olaylar karşı

örler. öğretlm Uyeleri tepld gösterme
Oysa temel görev. biıımsel bulguların ve 
halka malediimesl. yayılması. öğretllme

bır kabuluna çekiimişlik görUyorum, 
anlamda 12 Mart Sonrası Universlte özerk

darbelerin, ö�etlm Uyelerine karşı 
tavrın bır SonucU _ayılabilir. Oysa, 
vedış çalkantılarla karşı karşıya Iken 

ö�etim Uyelerı bilimin se_ini duyurmakla görevııdlr
görevi yerıne getlrdllImlzl söylemek çok 

Tam tersine. TRT ve benzerı olaylarda da 
gıbı, bazı ölretlm Uyelerl aksi davranış

karışmışlardır. Bu da blzl UrııYereltenln özerk
getirmektedir. Ataturk ve Karadeniz 

Teknık Ünıversıtelerı özerk delil. doltrudan Mtlll 
Eğltlm Bakanlığı'na ballıdır. Dolayı.ıyla bu ıkı Unl

• Özerkl ik  deyince i l k  akla gelen ODTÜ'nUn 
durumunu nas ı l  değerlendiriyorsunuz? 

• Burada önemlı olan, ODTÜ'nln kuruluşun
daki Mütevelll sisteminin sakatlığı. Anayasa'ya aykı
rılığıdır. Devlet eliyle kurulan bir Universitede. hU
kUmetln kendı paralelinde seçtiği Idşilerden oluşan, 
içinde bazı iş çevrelerlnin temsilcilerinin de bulun
duğu MUteveııı Heyet sistemi sakıncalı olmuştur. 
ODTU'ye dışardan atanan ö�etim Uyelerl de böylece 
hükUmet paralelinde oimakladır. Özerkıık, Unlversi
tenin kendi mensuplarının seçtiği kendı organlarıyla 
yönetilmesidir. Rektör. MUteveııı Heyet.HUkUmet et.HUkUmet et.H ta
rafından seçıııyorsa, iktidarların dUmensuyunda ha
reket ediliyor demektir. Böylece Rektör ve MUtevelll 
Heyet, tabana, hem ölretim Uyelerlne, hem de öğren
cilere ters dUşen, onlarla diyalog kuramayan bir du
ruma dUşmektedir. 

• Son ayların öneml i  bir oloyr olarok geliıen 
boykotu do bu çerçeve içinde mi ele olmak 
gerekir ?  

• Evet. Üniversite yönetimi ile öğrenci ara
sında yeterıı diyalog kurulamadılı, bu diyalog kopa
rı ldığı için ODTÜ öğrencileri öğretim dışı kaimışlar
dır. Hatırlarsanız ODTÜ RektörUnUn bır çıkışı oldu, 
''ben .Iyasal parti önderlerine başwracağım, Part! 
liderleri gençleri siyasetten geri çeksinier" mealin
de bir Çıkış. Böylece Rektör. Universltenin kendı 
organlarıyla çözUlmesl gereken sorunlarını çözmede 
siyasal çevrelerinyardımınabaşwruyor. ODTÜ Rek
töru bir ara olumlu bir yaklaşım gösterir gibi oldu, 
arkasından ipleri bU.bUtUn kopardı. Boykotdayeniden 
başladı. Böylece öğrencinln elinde kendini sawnmal< 
için en etldn _Ilah olarak boykot bırakıimıştır. A.ıl 
Uzerlnde duruiması gereken nokta. bu boykota itmede 
yönetimin ve ö�etlm Uyelerinln tutumlarıdır. Ydne
tım öğrenciyle iıışklyI koparınca bunu Jandarma ve 
poııs baskısıyla kurmaya kalkmaktadır. Oysa bu yı
lın başlarında SBF'de yönetmelıkle ııgııı bir boykot 
oldu, hatırlarsanız. Fakat yönetim ve öğretim Uyeleri 
ö�encllerle daha iyi bir diyalog kurarak bu boykotu 
sona erqirdiler. 

• Anayaso Mahkemesinin Univers iteler yasasıy
la i lgi l i  son aldığı iptal karar ın ın önemi ne
dir? 

• Bu karar Unlver.ltedeki demokratik mUca
dele ıçın önemli bır adımdır. Bir an önce yayınlana
rak yUrUrlUğe glrme_lyle haksız ve antl-demokratik 
pek çok uygulamaya meydan verıımemlş' olacaktır. 
ÇUnkü ortada, ba.kıcı ve anti-demokratlk uygulama
lar vardır. Bu konuda 
ÇUnkü ortada, ba.kıcı 

konuda 
ÇUnkü ortada, ba.kıcı 

pek çok a_istanın sıyasal dU
şUncelerl dolayısıyla Universiteden atılması sözkonusu 
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teler Fakülte Universite kurullarına bu yet

gUdUyor olabilir. Eğer 
sinin toplumdaki etldnıığinı 
amaçlıyorsa tumUyle 
ortaya çıkıiması kanımca 
nabiıır. 

• TÖD'Un verdiği 
ratik mUcodeleden 

• Kuşkusuz 
Uyelerl yalnızca kendl
le gereken tepklyl göstermed
FakUlteslnde bir olay
didiyle not vermeye 
sında ders çalışmam 
ları verin, yazıp geç
tabanca çeken bu ÜlkU 
sipıın ceZ3S1 bile uygulanmadı. 
sallaya FakUltede dola,ablldl. 
olan bu olay da gösteriyor 
mUcadeleye bağlı. Cephe 
oldulu gıbı Unlverslte 
yapacakları arayıp buimakladır. 
demokrattk hak ve özgUrlUkler 
sına ulrarsa ve iktldar 
altından kı,kırtırsa. 
elbette zedelenecektir. 
öldUrU1Uyor. Niçin ? 
dUşen görev, tum demokratik 
uyanıkhk içinde olmak, 
ve kararlı olarak 
sallamayı amaç edinen 
bir i lgi Ile karşılandı.  
kendı sorunlarına sahip 
yebll_in, toplumdaki 
TÖD de sendlka özgUrlUğü 
yerını alacaktır. Benzer 
odalarıyla, özelltkle de 
her alanda dayanışma 
zorundayız. TUrldye 
klmler var. Demokratik gII
Özel likle işçi ke.lml gittikçe 
me bu sUreci dahada 
lişme kendini partilerde, 
kuruluşlarında göste
nin telaşına kapılmışların 
larak bir bkım kaba kuvvet 
baskı yöntemlerine başwrmaları 
dir. MC hükUmeti bu 
kemiz antı-demokratik 
Bu bakımdan -Ünlverslte 
dUzenlne, seçimıı, çolulcu 
hdır, gereken uyanıkhğı 
meııdir. Çünkü hiçbir 
ve demokratik özgUrlUklerden 
Um ve dl.lplln sallayamaz. 

Ç�lcu bir toplumun UnlversUeslnde 
turlU görUşe olmalıdır. 




