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HESABı 
SORULMAYACAK MI? 

İKTİDARA GELİŞİNİN 6. AYINDA MetNİN KANLı BİLANÇOSU: 

Kapa,hlan Silahlı Saldırı Lokal ve Binaların Saldırıya Hedef Saldırılarda Boykutlu Kapatılan 
DeI'l)ek, Baskın Patlayıcı Madde ve Olanlar Arasın- Yaralanlar ler Dtrenl, 
Tiyatro - Di�er Araçlarla da Göz Altına 

•. 8 

4 

Haziran 

Temmuz 6 

4 

TOPLAM 18 

MC'nin iktidara gelişinden buyana hemen 
hemen altı ay geçti. OIkenin çeşitli yerlerinde tek tek 
ya da toplu faşist saldırılar 16 kişinin ölümüne yol aç
tı. Dikkatlerden kaçmıyor öldürülenlerden altmnın 
ilerici ö�etmen olması. ölenler arasında bir er, bir as
subay, bir de iki yaşında çocuk var. Faşizmin siyasi 
bir cinayeti sonucu yitirdiRimiz devrimci kardeşimiz 
Harun Karadeniz'i bu listeye dahil etmedik; çünkü 
onıın IorumlUIan tüm 12 Mart sonrası raşist iktidar
lardır. 

öldürülen 6 denirnci öRretmen: 

- Battal öz, ilkokul öRretmeni. Turgutlu'nun 
Ahmetli bucaRında bir gerici tararından tabanca ile 
Yllruldu. 

- Mıırat Gökten, Erdemli'de ilkokul öRretme-' 
ni. Evinde öldiirüldü. 

- Hüaeyin Eaen, Sivu'ta ilkokul ölretmeni, 
15 Mayıs'ta ,eee evine blllkm yapan raşistierce öldü
rilidIL 

- Hikmet Demir, Adapazaı'nda kuqunlana
rak öldüriDdü. (4 Haziran) 

- Haaan Şimtek, Artvin 'in Şav,at i1çeıinde 
geı:e yııııı yolu kesııdi, dövülerek öldürüldü. (12 Hazi
ran) 

- Ali Genç, IlkolDıl öptıneni, 15 Eylül ıe
cesllOkakta kuqıınlaaaraiı öldllriilclli. 

Mıırat Gökten, HIIMyin Esen, Hasan Şimşek, 
ve Ali Genç'in katiHerl bulunamadı (!). Battal öz'ün 
katili ise ıldi denıesl boauk ıerekçesiyle baalahıneye 
kaldırıldı. 

Tahribi Alınanlar 

3 87 

3 439 

400 

5 

30 258 

31 

39 1220 

öldürülen öRrenciler: 

- Mehmet Güngör: Urfa Ticaret Lisesi öRren
cisi, 17 Mayıs'ta faşist komandoların saldırısıyla öldü
riIIdü. 

- Veli Yıldırım: Ankara Ticaret ve Turizm 
Yüksek öl!retmen Okulu öRrencisi. Okul kantininde 
zincir ve sopalarla dövülerek öldürüldü. 

- Ahmet Deveci: 26 ARustos'ta Kırşehir'de 
dövülerek öldürüldü. Bu öRrencilerin katilleri de or
tada yok. 

Ayrtca Site ölrenci Yurdu'nda çalışan Abdi 
Gönen 25 Nisan'da raşist saldırı sonunda kuqunlana· 
rak öldürüldü. Anneannesinin kucalında faşist kuqu
nuyla Yllrulan iki yaşındaki Burçin öztürk, Kozan Bu
calı'nda gericilerce linç edilen assubay Şemsettin Işık 
ve 23 Haziran'da Diyarbakır'da faşist komando saldı
rıları sırasında MHP binası civarından atılan kuqun
larla Yllrulan Kamil Karabay, Mehmet Ay tekin ve 
Mustafa Kaya da gemi azıya alan faşizmin kurbanları. 

FAŞIST TıRMANıŞ 

Işçi sındı, emekçiler ve ilericiler üzerindeki 
yoitun baskı ve saldırı olayları her geçen liin yeni bo
yutlara ulaşıyor. 12 Ekim seçimleri öncesinde raşizm 
ortalılı saJlCatl terörden yarar umuyor. Ana muhale
ret partısı CHP'nln seçim toplantıları her ,ün yeni bir 
aaldırı olayını tanık olııyor. YOROYOŞ bukıyı ılr
meden önce eldeki en ıon olıy, Ecevit'in Eyııesil'deki 
toplantlllJla faşiltterin &aldınnuı oldu. Devletin tü
venlik kuvvetlerinl ilk Ilk ,örevlerini yapmıya, raşlat 
aaldııııolan yakalamayı çatırmak zorunda talu 
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Ecevit artık güvercinler uçunnayı düşünmez oldu. 
Çünkü çizelgenin ortaya koydutu çıplak 

gerçek, Iiiverein salmanın pek de zamansız .oldulunıı 
gözJ,er önüne seriyor. Çizelgedeki rakamlar basının 
şöyle bir üstünkörü taranmasıyla elde edildi. Faşist 
tırmanışın kazandı�ı hız kaygı verici, tüm demokra
tik ve ilerici güçlerin demokrasi mücadelesinde el ele, 
omıız omuza çalışmaları gerekiyor. Günlük yaşınıldı 
verilecek ortak kaVlalar, ortak direni,ler yanında, 
ıeleeele yönelik çalışmaların da devletin, toplum ya
pısının demokratikleştirilmesi dolrultuSllnda olmalı. 

DEMOKRA TıK GÜÇLERJN DAYANIŞMASı 

Anayasa Mahkemesince kurulu,u iptal edil
miş mahkemeler tarafından ceza kanunıın antidemok
ratik, faşist maddeleri en katı ve yolun biçimde ııy
gulanıyor. 

Işçiyi işçiye kırdırmanın hazırlıkları yapılı
yor. Işçi sındının en do Ral demokratik eylemleri sin
dirilmeye, yok edilmeye, olıımlu içerikleri bo,a1tılma
yı çal"ılıyor. Işçilerin en vazceçilmeı haktı IP'" 
etkisiz hale ıetirilmeye, işçilerin devrimci sendikaJa. 
rını seçme özgürlükleri ortadın kaldınlmı)'a çal"ııt
yor. Giderek açıla çıkan "örtülü ıüçler" kııllanılıyor. 

12 Mart sonrasının sözde emetlilerinin de 
içinde olduilu raşist nüveler ve devrlırtcilit ıdmı bun
Iarlı objektif olarak aynı dolrultııda ,Iritlmde bıılu
nan provokatör ıruPlar, arev kırıeılılı yıpıyor, işçI 
ıındının birlilini zedelemeye çm.ıyor. TlP'ln 14 E)'
ım bUln bııdirisinde belirtildili lizere, "pıtıon - poHı 
- sın sendika Işbirlilinin olu,turdulu ltev kırmı 
komiteleri de işçi sındının ekonomik ve demokratik 
hareketini sultası altına aimıyı çalışıyor. " 

Baskı: Daily News Web-Ofset Tesisleri 
Daltıtım GAMEDA 
Kaynak gösterilmeden alıntı 
yapılamaz. 
Gönderilen yazı ve fotoltranar iade 
edilmez. 
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HUKüMETl 

tekellerle siyasal cinayet 

YALÇIN KVÇVK 

B ir bil im var. Yüzyılı aşkın bir zamandır her olayda kendisini doğrula
yan_ Dünyanın her yerinde, zamanın her kesitinde_ Bu bilimin yasala

rından birisi şu: Tekelci kapitalizm, en gerici rejimdir. Tekelci kapitalizm, te
kellerle toplumun en geri kesit ve tabakalarının ittifak kurduğu bir rejim_ Var
lığını, bu en geri inifaka, bu en geri ittifakın gerektirdiği eylemlere borçlu 
olan bir sistem. Türkiye, şimdi bu bilimi bir kez daha doğruluyor. 

Tekelci kapitalizm, bir sistem. Tekelci kapitalizmde sadece tekellere 
bakmak, yalnızca dağların yüksek tepelerini görmekten farksız. Tekelci kapi
talizm, tavanıyla tabanıyla bir bütün. Tekelci kapitalizmin, gerici eylemlerini 
yalnızca tekeller uygulamaya koymaz. Buna gerek yok. O kadar gerek yok ki, 
bazı tekeller kirli işlere el atmak ihtiyacını bile duymaz. Çünkü tekelci kapita
lizm, sömürünün katlaştığı, tekelci karların elde edildiği ve katmerli sömürü· 
nün asalak ve parazitleri besleyecek ve yaşatacak kadar çoğaldığı bir rejim. 
Tekelci kapitalizm kaçakçı ve tefecilerin kırlardan kentlere indiği bir rejim. 

Tekelci kapitalizm, bir bütün. Ekonomik yapısı, ideolojisi ve siyase
tiyle bir bütün. Baskının toplumun bütün parçalarını kapsadığı bir sistem. Bu 
sistemde artık orta yolcu kalmıyor. Her sınıf, her tabaka ve her örgüt ve her 
birey ya ileriye gitmek ya da geriye dönmek zorunluluğunu duyuyor. Bugün 
Türkiye'de durum tam böyle. Türkiye, "liberal" düşünceli bireyleri gittikçe 
eksilen bir toplum durumuna geliyor. Ö rnekıer vermekle, yazmakla bitmez. En tazelerinden birisi şu: Bun

dan yirmi yıl kadar önce Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör 
Turhan Feyzioğlu üniversitedeki kürsüsünden alındı. Öğrencilerine "nabza gö· 
re şerbet vermemelerini" öğütlediği için. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Ba
sının tümüne yakın bir bölümü günlerce konuyu ele aldı. Diğer üniversitelerin 
öğretim üyeleri bildiri üzerine bildiri yayınladı. Feyzioğlu, bugüne geldi. Peki 
bugün ne oluyor? Orta Doğu Teknik Üniversitesi 'nden yirmibeş öğretim üyesi 
bir çırpıda görevlerinden uzaklaştırıldı. Suçları, sınav yapmadıkları öğrencile
rine kırık not vermemek. Bu yürekliliği gösterdiler. Gösterdiler de ne oldu? 
Görevlerinden, hukuk devletinin varlığının iddia edildiği bir ülkede, üniversite
den uzaklaştırıldılar. Utanç verici bir eylem. Ama utancın sınırı yok. Bundan 
sonra tam bir sessizlik, tam bir suskunluk. Utancın asıl büyüğü, susanlara. 
Tekelci kapitalizm, suskunluk ve utanç düzenidir. Bilinçli veya bilinçsiz. 

ikinci örnek. Bundan bir süre önce, bin dokuzyüz altmıştan önce za
manın muhalefet partisi liderinin hayatına kasdeden iki olay düzenlendi. Yine 
yer yerinden oynadı .  Aylarca. Şimdi muhalefet partisi liderine her gUn kaste
diliyor. Çok "tarafsız" basına göre komandolar yapıyor. Komando deyip, ge
çiliyor. Kim bu komando? Anadolu'nun her kentine yayılmış. "Devlet", bu 
komandoları yakalamıyor. Devletin kendisini yakalaması mümkün değiL. i ş  
bu kadar açık. Ama tekelci kapitalizmde geri doğru çarkedenlerin gözleri kör 

olur. Görmezler. "Komandolar olay çıkardı" diye yazarak işi kolaylarlar. Yü
reksizliği tarafsızlık, tarafsızlığı bilimseilik diye satmak isteyen demokrasi 
madrabazları. 

Kim komando? Tekelci kapitalizmin aşırı karlarıyla beslenen bu asa
lakları kim yönetiyor? Bir iddia var. Bir valinin bunlarla ilişkisi olduğu ileri 
sürülüyor. Bu bir iddia. iddia olunca araştırılması gerekli. Araştırılmıyor. Baş· 
kente vali yapılıyor. Ve bu tarafsız vali, komandoları bağrına basan bir parti 
tarafından senatör adayı yapılıyor. Hala vali. Türkiye'den her günkü yayınları 
ile Portekiz devrimini devirmeyi görev sayan demokrasi madrabazlarına göre 
ortada bir olağanüstülük yok. Çok normal bir durum. Çünkü tekelci kapita
lizmde, olağanüstüler olağan yapılıyor. Yavaş yavaş. 

Artık işçilerin işkence görmesine, öğretmenlerin öldürülmesine, Dev· 
let Güvenlik Mahkemelerinin devrimcilere her gün ceza kesmesine, Anayasa 
Mahkemesinde ömrü kısaldığı için ceza kesme hızının artırılmasına alışıldı. 
O kadar çok alışıldı ki, işkenceci başı, sermayenin baş partisinden aday oldu. 
Sermayenin partileri paylaşamamışlar. işkenceci başı, "neden Halk Partisi 
beni aday yapmadı" diye soruyor. Tekelci kapitalizmin düzeni, böyle sorula· 
rın sorulduğu bir düzen. 

Asıl sorulması gerekli soru ise şu: Sermayenin baş partisi, işkenceci 
başını neden aday yaptı? Her halde bu yüzden alacağı oyların sayısında bir 
artış beklemiyor. Bu kadar açığa çıkmış birisinin yerine kimi koysa daha çok 
oy alır. Henüz bunu bilecek, bu hesabı yapacak durumdalar. Ama yapmıyor
lar. Çünkü başka hesaplar var. Tekelci kapitalizm ve partileri , iktidarlarının 
artık işkence ile devam edeceğinin bilincine varmış durumdalar. Onları ikti
darda tutacak olan sadece komando, baskı ve işkence. Bunun için sermaye 
partileri arasında işkence ile ünlü kimselerin fiyatı yüksek. Kütlelerde fiyatı 
yok. Fakat tekelci kapitalizmin bundan sonraki hesabında kütlelerin ağır
lığı yok. 

Buraya kadar tırmandı .  En geri ittifak kuruldu. Bu ittifak devam 
edecek. Şu anlamda: Sermayenin baş partisi geriye doğru hızla yol alıyor. 
Sermayenin baş partisi artık bundan beş yıl önceki parti değiL. Ancak geriye 
doğru giden yalnızca sermayenin baş partisi değiL. Bir tek istisnasıyla, bütün 
"tarafsız" basın. Pek az istlsnasıyla bütün tarafsız "aydınlar". Bunlar geriye 
giderken işçi sınıfı ve yandaşları ileriye doğru gidiyor. Büyük bir hızla. Bu 
durum ise tekelci kapitalizmi yeni açmazlarla karşı karşıya bırakıyor. Yeni· 
den tırmanmaya zorluyor. 

B undan sonraki etap siyasal cinayetler dönemi. Daha açık söylemek 
gerek. Siyasal cinayetler hep oldu. Öğrenciler, öğretmenler, işçiler 

öldürüldü. ÖldürülÜyor. Tırmanma bundan sonra. Siyasal kişilere, siyasal 
liderlere doğru. 

tekellerle siyasal cinay
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 'nden yirmibeş öğretim üyesi 
görevlerinden uzaklaştırıldı. Suçları, sınav yapmadıkları öğrencile

vermemek. Bu yürekliliği gösterdiler. Gösterdiler de ne oldu? 
hukuk devletinin varlığının iddia edildiği bir ülkede, üniversite

aştırıldılar. Utanç verici bir eylem. Ama utancın sınırı yok. Bundan 
izlik, tam bir suskunluk. Utancın asıl büyüğü, susanlara. 
suskunluk ve utanç düzenidir. Bilinçli veya bilinçsiz. 

örnek. Bundan bir süre önce, bin dokuzyüz altmıştan önce za
partisi liderinin hayatına kasdeden iki olay düzenlendi. Yine 

ı .  Aylarca. Şimdi muhalefet partisi liderine her gUn kaste
"tarafsız" basına göre komandolar yapıyor. Komando deyip, ge

komando? Anadolu'nun her kentine yayılmış. "Devlet", bu 
yakalamıyor. Devletin kendisini yakalaması mümkün değiL. i ş  

olur. Görmezler. "Komandolar olay çıkardı" diye yazarak 
reksizliği tarafsızlık, tarafsızlığı bilimseilik diye satmak 
madrabazları. 

Kim komando? Tekelci kapitalizmin aşırı karlarıyla 
lakları kim yönetiyor? Bir iddia var. Bir valinin bunlarla 
sürülüyor. Bu bir iddia. iddia olunca araştırılması gerekli. 
kente vali yapılıyor. Ve bu tarafsız vali, komandoları bağrına 
tarafından senatör adayı yapılıyor. Hala vali. Türkiye'den 
ile Portekiz devrimini devirmeyi görev sayan demokrasi 
ortada bir olağanüstülük yok. Çok normal bir durum. Çünkü 
lizmde, olağanüstüler olağan yapılıyor. Yavaş yavaş. 

Artık işçilerin işkence görmesine, öğretmenlerin 
let Güvenlik Mahkemelerinin devrimcilere her gün ceza 
Mahkemesinde ömrü kısaldığı için ceza kesme hızının 
O kadar çok alışıldı ki, işkenceci başı, sermayenin baş partisinden 
Sermayenin partileri paylaşamamışlar. işkenceci başı, 
beni aday yapmadı" diye soruyor. Tekelci kapitalizmin 
rın sorulduğu bir düzen. 

Asıl sorulması gerekli soru ise şu: Sermayenin 
başını neden aday yaptı? Her halde bu yüzden alacağı 
artış beklemiyor. Bu kadar açığa çıkmış birisinin yerine 
oy alır. Henüz bunu bilecek, bu hesabı yapacak durumdalar. 
lar. Çünkü başka hesaplar var. Tekelci kapitalizm ve partileri
artık işkence ile devam edeceğinin bilincine varmış durumdalar. 
darda tutacak olan sadece komando, baskı ve işkence. 
partileri arasında işkence ile ünlü kimselerin fiyatı yüksek. 
yok. Fakat tekelci kapitalizmin bundan sonraki hesabında 
lığı yok. 

Buraya kadar tırmandı .  En geri ittifak kuruldu. 
edecek. Şu anlamda: Sermayenin baş partisi geriye doğru 
Sermayenin baş partisi artık bundan beş yıl önceki parti 
doğru giden yalnızca sermayenin baş partisi değiL. Bir tek 
"tarafsız" basın. Pek az istlsnasıyla bütün tarafsız "aydınlar". 
giderken işçi sınıfı ve yandaşları ileriye doğru gidiyor. 
durum ise tekelci kapitalizmi yeni açmazlarla karşı karşıya 
den tırmanmaya zorluyor. 

B undan sonraki etap siyasal cinayetler dönemi. 
gerek. Siyasal cinayetler hep oldu. Öğrenciler, öğretmenler, 

öldürüldü. ÖldürülÜyor. Tırmanma bundan sonra. Siyasal 
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Nihayet iş başa düştü ve işverenler 
"dost ve müttefik Amerika'ya Kıbrıs da
vamızı anlatmak it üzere heyetler düzüp 
yola koyuldular. Türkiye Işveren Sendi
kaları Konfederasyonu Genel Başkanı 
Rafet Ibrahimo�lu başkanlı�mdaki ele
başı isimlerden kurulu işverenler heyeti 
Washington'un yolunu tuttular. 

Türk işveren heyetini Başkan 
Ford kabul etti. Bu, Cevdet Sunay'ın 
Amerika gezisinde Başkan'la görüşebil
rnek için reva görülen tutumlar hatırlan
dı�ında başarı sayılacaktı. Ancak, siyasi 
vekilini göndermektense bizzat gitmenin 
etkinli�i unutulmamalıydı. Ayrıca Ford, 
amblll'io konusunda, ABD tekelleri ara
sındaki çekişmenin bir kanadına yaslan
dı�ından Türkiye'deki iktidarın görüşü
ne pek ters düşmemekteydi. 

Türkiye'den giden işverenler New 
York Times'a tam sayfa Kıbrıs'a ilişkin 
görüşlerini açıklayıp, ambargodan duy
dukları üzüntüyü belirttiler. Parayla ya
yınlanan bu duyuru için Türkiye'den 
kalkıp bir heyetin ABD 'ye gitmesi de 
zorunlu de�i1di. öyleyse bu sefere ne
den çıkmışlardı? ... 

VEHBI'NIN KERRAKESI 

"112 adamları" aslında "iyili iş yap
mışlardı. Aralarında Mektupçu Vehbi'
nin o�lu Rahmi'nin de bulundu�u te
şebbüs erbabı Birleşik Amerikalı büyük 
partonlarıyla yüzyüze teşrik-i· mesai 
yaptıktan sonra Avrupa'ya geçtiler ve 
önemli müşaverelerde bulundular. 

Bizzat hükümetin çok başları de
miyorlar mıydı: "En önemli mesele ihra
cat tıkanıklıRı, işsizlik ve fiyat artışları" 
diye? Hem yalnızca Türkiye'nin de�il 
Avrupa'nın da acil sorunlarıydı bunlar. 
Onlar ne yapıyorlana aynısını yapmak 
hem de gecikmemek gerekiyordu. Bu
nun için gidilmişti Avrupa Işverenler ör
gütü toplantısına. liKıbrıs Davası" itjin 
kılıfıydı, ABD gezisi ise icazet almak ve 
göz boyamak ... 

Heyet ba,ı Ibrahimo�lu, dönüşte 
ayaA:ınlD tozu ile müjdeyi verdi: "Türki· 
ye'de ücretler belli bir seviyede artırıla
caktı" . tık bakışta bu sözler "yeni bir 
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toplu sözleşme zammı" gibi göründü ba
zılarına. Oysa "belli seviyede tutmak"la 
kasıt sınırlamaktı. Yani ücretler buzdola· 
bına konulacaktl... 

BULUNSA KOYACAKLAR 

Ingiliz Hükümeti ücretleri yüzde S 
oranlDda dondurma kararı almıştı. Bunu· 
öteki Ortak Pazar'cıların da benimseme
si isteniyordu. Bizimkiterin ise yüzde 
S'ya a�ızlarınm suyu akıyordu. Türkiye
de toplu sözleşme düzeni (!) sarsılmıştı. 
Sarı sendikalar etkinli�ini yitirmekte ve 
umacılar gözükmekteydi. Direnişlerin 
arkası alınmıyordu. 

Varsın hayat pahalılı�ı her yıl or
talama yüzde 25 artsındı; ama ücretlere 
ne oluyordu? Mutlaka dondurulmalıy
dılar ... 

Oysa, piyasadan buzdolapları çe
kilmişti birden. Eşe, dosta aylardır 
"alacaksan 10 Eylül'den önce allı deni
liyordu. öylesine güveniyarlardı ki Fiyat 
Kontrol Komitesi'ne, günü bile veriyor
lardı. Zamlar komiteden geçmesine geç
ti ama yaklaşan seçimi unutmuşlardı. 
Seçim öncesi her şeye zam yapmak hiç 
de akıllıca iş de�ildi. Hele hükümet or
takları birbirini yerken ... 

MSP'li Sanayi Bakanı "seçim so
nuna dek sabredin" demişti. Etmesine 
edeceklerdi, ama alıcılar da edecekti. Pi
yasaya mal verilmedi, reklama ise hız 
verildi. 

PATRONA HALIL ARANıYOR 

Gidenler, gidemeyenIere anlattı, 
hep birlikte yutkunmaya başladılar. 
"Geçici bir süre" ücretler dondUtutursa 
"memleket dar bo�azdan kurtulacaktı". 
Ama nasıl? Şimdi maksat bir, rivayet 
iklydi ... 

Ya, asi Halil'le masaya oturulur, 
işçiler adına "memleketin selameti" için 
"anlayış" istenirdi. Ya da Halil A�a 
"Fazla açık vermeyin"der ve başka kapı 
çalınırdı. 

Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Hami Kartay, açıkça söyledi: "Işçi tem
silcileri ile karşılıklı anlayış içinde geçi
ci bir süre Avrupa'da oldu�u gibi ücret-

( iSTiYOR 

DISK ıZMIR MITINGI: 
BA(;IMSIZLlK DEMOKRASI SOSYALIZM YOLUNDA .... 

leri dondurma konusunda anlaşmak ge
reklidir. Bu sa�lanamazsa artık bir hü
kümet sorunu olur." 

önce Halil'le görüşmek gerekliydi, 
ancak Halil'in Çarşamba günü işi başın
dan aşkındı. önemli bir ziyaretçisi var
dı. Çiçe�i burnunda politikacı olan ziya
retçi ortalı�ı velveleye vermişti. Halil 
A�a görüşmesine görüşürdü, fakat cümle 
aleme ila na ne !üzum vardı. Perşembe 
günü fellik Cellik gazetecilerden kaçtı 
durdu. 

MÜŞTEREK TEHJ.İKE 

"Işçi temsilcisi" ile ziyaretçinin 
derdi ortaktı. Yedi tepeli Istanbul başla
rına yedi bela kesilmişti. Açıktan ve 
fabrika otobüslerine saldırı (!) türü ter
tiplerle gizliden baskılarla Istanbul işçi
sine gem vurulamıyordu. Hem Anadolu
ya da kötü örnek oluyor, muhalif parti
ye oy veriyorlardı. Neredeyse Türk - 1,'
in esamesi de silinecekti. 

Gerçi işkenceci günah da çıkar
mıştı. Sıkıyönetim şefiyken " .. dece bir
kaç kiııinin popolUna vurulmuııtu". 
Ama alışmı,lık beterdi. lnaan melon da 
giyse yedi çatallı kazıRın zevkini arıyor
du. Şair Istanbul için "yedi çatallı ka
zık" dememiş miydi? ... 

Gene de Halil'in içi rahat de�ildi. 
"Oy isteyeceA'im ii diye ziyarete gelece
�ini söylemese olmaz mıydı? Gizlice 
görüşüp gizli destek sa�lanabilirdi. Am. 
şimdi ya ıStanbul'da AP adayı olarak se
çimi kaybetse -ki görünen köydü- kaza
nah DISK olmayacak mıydı? Nitekim 
Iilayı valA ile gittiAi Istanbul caddele
rinden geçerken halkın kendisine "po· 
posunu·· döndüA'ünü gazeteler yazıyor
du. Çevrilen "popolar" de�ne�ine de�il 
adaylığına idi. ··Popolar"ın ardı ise 12 
Ekim'de açılacak Istanbul sandı�ında 
yatıyordu. 

HÜKÜMETTE BOYKOT 

Geçti�imiz hafta sonunda Amca 
Demirel, AP genişletilmiş Temsilciler 
Meclisi toplantısında delegelerle birlikte 
biryandan CHP'ye bir yandan da milli
yetçi (!) koalisyon ortaklarına verdi ve· 
riştirdi. Ertesi gün gizli birleşimde konu
şu lanlar gazetelerde sayfa .. yla yer al
mı,tı. 

Erbakan, gazeteleri okudukça life· 
supanallah" çekiyordu. "Renksiz·· orta
�I açıkça kendisine cephe almıştı. MSP 
kurmayını evine çağudı. "Müşavere'lnin 
sonucunda "sertleşme" kararı alındı. 
Yardımcısı Fehmi Cumaho�lulnun açık
lamasıyla AP'ye karşı IItedbirtl alınabi
lirdi. Ertesi gün yapılacak Bakanlar Ku
rulu'nun gündeminde tam 109 kararna
me beklemekteydi. Erbakan, sabah er
kenden Ankara'dan ayrılıp yeni bir se
çim gezisine başladı. 

Böylece ilk tedbir "hükümeti boy-
. kat" biçiminde ortaya çıkmıştı. Zaten 

seçimden sonra hükümet çözülecek ve 
büyük bir olasılıkla 1975 baharında genel 
seçime gidilecekti. Şimdiden hazırla
nılmalıydı. AP ile koalisyon MSP'ye ya
ramamıştı. Bunu bizzat kendisi de görü
yordu. Seçim gezileri görülmemiş bir fi
yaako ile sonuçlanıyordu. 

EVDEKİ HESAP VE ÇARŞı 

Erbakanla göre, Demirel'i şımar
tan Feyziojllu idi. CGP'nin seçimlere 
katılmaması ve AP'yi destekleyecellini 
açıklamuından ıonra Demirel'in tutu
mu de�i,mişti. DeRiI seçim ittifakına, 
kıami işbirliAine bile yanaşmıyordu. 

Ikinci Konya gezisinde bunları 
açıkça söyledi. Dedi ki, "E�er AP, se
çim ittifakına yanaşmamakta CGP'den 
aidıRı deste�e güveniyor.. yanılıyor. 
Evdeki hesabın çarşıya uymadlAını 12 
Ekim'de görecektir." 

Necmettin Hoca, Demirel'in "he· 
sap adamı" olduAunu - ama küçük ama 
büyük - sık sık duymaktaydı. Yaptıllı 
hesabı da anlıyordu. Ne de ol .. sınü 
arkadaşıydı. Demirel AP'nin yüzde 29.5 
luk oyu üzerine CGP'nin yüzde 6.5 oyu
nu koyup topluyor ve yüzde 35 oy ile 
en büyük parti olarak AP'yi görüyordu. 
Yürürlükteki d 'Hont sistemi en çok oyu 
alan partiye bazı avantajlar sa�lamaktay
dı. Demirellin kafasındakileri okuyan 
Erbakan için için gülüyordu: Biliyordu 
ki, CGP oylarının büyük bir bölümü gene 
CHP'ye kayacaktı. 

Ama Hoca'nın uykusunu kaçıran 
bazı CGP ve DP oylarının AP'ye kayma-
81 de�i1di. Ya MSP oy kaybederse ne ya
pacaktı ... 
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CAN AÇIKGOZ 

S osyalistıerin gUz seçimlerinde nasıl tavır takınacakları veya takınma
Iarı gerektiği konusunda bir tartışma açılmış bulunuyor. 

Ortaya atılan bir öneriye göre seçmenler, kısaca, "ilerici adaylara oy 
vermeye çağrılmalı"dırlar. Bu öneri, TSıp yönetim kurulunun aldığı son ka
rarda ifadesini bulmaktadır. 

Bilindiği gibi adı geçen parti, daha Önce aldığı bir kararla "seçimleri 
boykot etmeme ve CHP'ye oy vermeme" sonucuna varmıştı. Böyle olunca, 
Birlik Partisi listelerinden seçimlere katılmak yolu denenmiş ve diğer "sol" 
partiler de 1 2  Ekim seçimleri için "güçbirliği"ne çağrılmışt •. TSıp yöneticile
ri, güçbirliği çalışmaları sürerken, "bu yoldan seçimlere katılamazlarsa, bu gi
rişimden sonuç alınamazsa, bağımsız aday çıkararak seçimlere katılacakları
nı" ve böylelikle "işçi sınıfının bağımsız sesini" duyuracaklarını ifade ediyor
lardı. Bu parti yöneticileri, daha önceki yerel seçimlerde olduğu gibi, ne paha
sına olursa olsun seçimlere girmek gereğine inanıyorlardı. 

"Sosyalist büro" ile sonuçlanan gelişmeler, dergi okurlarınca bilin
mektedir. Birlik Partisi seçimlere tek başına gireceğini açıklamış ve TSıp için, 
bu sağlanamadığı takdirde yapılacağı söylenen bağımsız adaylar göstererek 
seçimlere katılmak gündeme gelmiş oluyordu. 

Ne varki, yönetim kurulu kararından anlaşıldı ki, bağımsız aday gös
tererek seçimlere girmek de gerçekleştirilemiyordu. Kararda, TSıP'in aday 
olabilme olanağı olan tek bir üyesi olmadığı açıklanıyordu. 

Işte yukarıda kısaca formüle edilen öneriye böylece gelindi. Bir ay 
gibi kısa bir süre içinde yeralan hızlı gelişmeler (!) şimdilik böyle noktalandı. 
Cylar "ilerici adaylara verilmeli" idi. 

Böylelikle, çeşitli aşamalardan (!) geçildikten sonra, nihayet, kendi" 
adaylarına veya kendi adaylarının da olduğu listeye oy vermek zorunluluğun
dan da vaz geçiimiş olunuyordu. 

Lo şçi sınıfı bağımsız partisiyle güz seçimlerine katılamamaktadır. Anti -
demokratik yasa ve hükümler buna engeldir. Ne var ki, seçimler de 

bu anti - demokratik yasaya göre yapılacaktır. Sosyalistler, kendi bağımsız po
litikalarını yürütürlerken ve onun bir parçası olarak, sandık başına gidecek 
seçmenlere belli hedefler göstermek zorundalar. Bu da, anti - demokratik yasa 
ile koşullandırılmış bulunmaktadır. 

O zaman, yukarıda kısaca formüle edilen "ilerici adaylara oy verme" 
şeklindeki önerinin geçerliliği ve işlerliği nedir? 

ı) Seçim yasasının 27. maddesine göre seçmenler karma liste yapa
mazlar. Aksi halde verilen oy iptal edilir. Yani seçmenler, yasaya göre, tek tek 
adaylara değil, bir listeye oy vermek veya vermemek durumundadırlar. 

2) Böyle olunca, örneğin iki ayrı listede birer ilerici aday var ise, seç
menlerin bu iki ilerici adaya birden oy vermeleri, seçim yasasına göre mümkün 
değildir. Mutlaka seçilecek birine - nasıl seçilecekse - ve onun listesine oy 
vereceklerdir. 

3) Kaldı ki, Senato seçiminin yapılacağı 8 ilde tek senatör seçilece
ğinden, buralarda ya o parti listesine, ya da bu parti listesine oy vermeye ça
ğırmak gerekecektir. 6 milletvekili için ara seçim yapılacak 6 ii için de durum 
aynıdır. 

4) I lerici adayın - özellikle seçilecek üye sayısının az olduğu Senato 
seçimlerinde - listenin ikinci veya üçüncü sırasında olması halinde ise, bir iki 
seçim çevresi hariç, seçilmesi oldukça güç olacaktır. 

CHP 'NIN HESAPÇILARI 

Küçük oranları hesaplayanlar yal
nız AP'de .ıe�iI CHP'de de vardı, hem 
de sayısız. 12 Ekim'de CHP'nin oyları 
mutlaka artırılmalıydı. Merkez yöneti
minin irili ufaklı tutarsızhklarını gözler
den kaçarmanın tek yolu oy oranını ar
tırmak, hiç dellilse 1973'ün altına in
dirmemekte. Işte bu "ırada seçime ka
tılmayıp AP'yi destekleyen Feyzio�lu 
yetişmişti. CGP'den oy koparıhnıı.lıydı 
ama ne pahasına olursa olsundu. 

önce Tekirda� senatörü Hayri 
Mumcuo�lı.ı, partiye yeniden alındı ve 
listenin başına yerleşti. Bir yandan top
rak a�aları bazı illerde liste başlarına 
yerleşirken bir yandan da CGP'liler hız
la eski partilerinesızarak CHP içinde ye
ni bir Truva atı oluşturuyorlardı. 

"Yuvaya dönü,"ün en cüretlj giri
şimi ise Adana eski milletvekili Fazıl 

Güleç yaptı. İnönü · Ecevit mücadelesin
de o zamanki Genel Sekreter Kırıko�lu
nu tokatlayan Güleç Ceyhan ilçe örgütü
ne üyelik için başvurdu. Şimdi merak 
edilen Güleç'in kimi tokatlayaca�ı. 

TÜRKLER'IN POLITIK 
AÇMAZLARı 

DISK Genel Başkanı Kemal Türk
ler geçen hafta "Demokratik Sol"a uzun 
bir demeç vererek içini döktü. "Henüz 
en azmdan burjuva düzeninin özgürlük
leri bil. tam olmadıllı bir ortamda daha 
ileri bir mücadelenin mümkün olmadıRı 
inancındadır DISK", dedi. 

Kemal Türkler iyi bilecek durum
dadır ki antifaşist mücadele sosyalizm 
için verilen kavganın ayrılmaz bir parça
"ıdır, ve antifaşi"t kavga işçi sınıfı partisi 
olmadan verilemez. öyleyse "Daha ileri 

S) Bu halde seçmenlere tercih oyu kullanmaları için çağrı yapılarak 
ilerici adayın seçilmesinin sağlanabileceği düşünÜıebilir. 

6) Tercihli oy vermek, teorik olarak bir anlam ifade eder ama, bunun 
için de önce bir listeye oy vermeye çağırmak gerekmektedir seçmenleri. çün. 
kü tercihli oy kullanmak ancak, aynı liste içinde SÖz konusu olabilir. 

7) Bunun da yapıldığını varsaysak, seçim yasasının 25. madde hük· 
münün yerine getirilmesi gerekmektedir. Yani, bu maddeye göre, en az belli 
sayıda aday için tercih kullanmak zorunluluğu vardır. O seçim çevresinde iki 
kişi seçilecekse en az ı, 3 -4 kişi seçilecekse en az 2, 5 - 6 kişi seçilecekse 
en az 3 .... aday için tercih kullanmak zorunluluğu gibi. 

8) Bu durumda, eğer o listede yeteri kadar tercihe layık aday yoksa, 
ya tercih oyu kullanmaktan vaz geçmek, ya da ilerici olmayan adaylar için de 
tercih oyu kullanmak mecburiyeti ile karşı karşıya kalınacaktır. 

9) Ilerici olmayan adaylar için tercih oyu kullanmak zorunluluğu, 
listenin tümüne oy vermeye çağırmakla aynı şey, hatta daha fazlası, olmaya
cak mıdır? sorusu ise cevap bekleyecektir bu halde. 

ıD) Diğer bir soru da, kullanılacak tercihi i oy sayısının belli bir ora
nı geçmesi halinde geçerli sayılacağı yolundaki yasanın 33. maddesi hükmü
nün nasıl aşılacağıdır. Örneğin, 2, 3,4,5, senatör çıkaracak seçim çevrelerin
de tercihli oy sayısı, .) seçim çevresinde adayın bulunduğu listeye verilen top
lam oyların yarısını geçmesi gerekmektedir. 

Bütün bunları "niteliğe değil niceliğe önem vermek", "parlamante
rizm yapmak" pahasına yazmış bulunuyoruz. Ama şunu da söylemek zorun
dayız ki, bir iş yapmay a kalkıldığında beklenenlerden biri de ciddiyettir. 
Eğer bu iş sosyalizm adına yapılıyorsa bu beklenen daha da önem kazanır ve 
aranır. 

Teorik olarak mümkün olanın, her zaman yapılması gereken en doğ
ru iş olduğu da söylenemez. 

Böyle bir öneriye, çeşitli zorunluluklardan ötürü varılabilir. Ama bu 
öneri, çaresizliğin sonucu olarak ortaya atılıyorsa, bu çaresizliğin nereden 
kaynaklandığını söylemek de görev olur. 

S osyalistler tutarlı olmak zorundadırlar. Tutarlı olmak sosyalist müca
delenin gereklerini, sosyalizm hedefini gözden kaçırmadan ve belli 

bir perspektif içinde değerlendirmek demektir. Küçük hesapların, dar görüşlü
lüğün, tez canlılığın olduğu yerde tutarlı olmak ise, bayağı maharet (!) isteyen 
bir iş haline gelir. 

Sosyalistler tarihsel haklılığın ve bilimsel zorunluluğun gücü ile bera
ber yürtitmektedirler mücadelelerini. Ama nerede, hangi zaman bölümünde, 
hangi koşullarda sürmektedir bu mücadele? Sosyalistler bunu çok iyi değer
lendirmek zorundadırlar. 

Sadece "ilerici adaylara oy verilmesi için çağrı yapılması" önerisine 
ilişkin olarak söyledik bunları. Yoksa açılan tartışma dolayısıyla söylenecek 
daha bir çok şey vardır: Işçi sınıfının bağımsız siyasi hareketi ne demektir? 
Içinde bulunulan koşullarda güncel görev nedir? Işçi sınıfı partileri burjuvazi 
içindeki ayrışımiarı nasıl ve ne ölçüde dikkate alırlar ve taktiklerini geliştire
bilirler? Sosyalistler, işçi sınıfı hareketini bir adım da olsa ileri götürmek için 
günümüz koşullarında ve özel olarak güz seçimlerinde ne yapmalıdırlar? Bu 
önemli bir mesele midir? vb. konular tartışma gündemindedir. 

bir mücadele" derken Kemal Türkler ne
yi kastediyor? 

Sol'daki partilerin "gerek politika
ları, gerekse sosyal bileşimleri hakkında 
detaylı bilgiye sahip olmadı�ını" SÖyle
yerek mütevazi ahkflm kesen Türkler, 
sol partilerin hangi toplumsal gereksin
meye cevap verdiklerini de bilmiyor, bil
mez görünüyor. "Var mısınız?" dendi
�inde "varız" diyen Kemal Türkler'in 
böyle herşeyi birdenbire unutuvermesi 
ne şaşılacak şey do�ru.u. Kurucuların
dan oldu�u 12 Mart öncesi TIP'in 4. 
Büyük Kongresi'ne katılan, Partinin işçi 
sınıfının bilimine uygun nitelikler kazan
ması yolunda önemli bir aşama olan 
Kongre kararlarını onaylıyan Türkler. 
bugünkü TIP'in içinde hangi "kariye
rizm"in etkilerini arıyor? 

Kemal Türkler, soldaki partilerin 
"hele hele" işçi sınıfının öncü partiJeri 
oldu�u iddialarına hiç katılmıyor. öncü-

lük iddia ile olmaz. öncüyüm demekle 
öncü olunmaz. Eylemde, pratikte belli 
olur işçi sınıfının öncü partisi. Teoride 
doA'ru olan bir çizgi üzerinde kitleleri 
çekip götürebilen, politik eylemin içine 
sakabilen partidir öncü parti. 

Kemal Türkler de iyi bilecek du
rumdadır ki işçi sınıfı sendikal düzeyde 
oldu�u gibi politik düzeyde de örgütlü 
olmak zorundadır. Antifaşist mücade
leye DISK'il) tanıdı�ı yerinde öncelik, 
bu bilimsel g.rç.�i çarpıtmamalı. 

Hareketin gerisinde kalmamak 
için Türkler'in bu ürkekliııini bırakması. 
bugUn sadece demokrasi mücadelesi veri
lebilir aibi şematik tezleri terketmesi. 
sendikal örgütle siyasal örgütü karıştıra
cak tavırlardan sakınması gerekiyor. 
"ÇUnkü işçi sınıfı,ı kendi bilimi do�rul
tusunda ernekten yana bir düzen deA'i
şikli�i için bilinçlenmekte ve uyanmak
tadıro " 
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ler geçen hafta "Demokratik Sol"a uzun 
bir demeç vererek içini döktü. "Henüz 

listenin tümüne oy vermeye çağırmakla aynı şey, hatta daha 
cak mıdır? sorusu ise cevap bekleyecektir bu halde. 

ıD) Diğer bir soru da, kullanılacak tercihi i oy say
nı geçmesi halinde geçerli sayılacağı yolundaki yasanın 33. 
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öneri, çaresizliğin sonucu olarak ortaya atılıyorsa, bu çaresizliğin 
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S osyalistler tutarlı olmak zorundadırlar. Tutarlı olmak 
delenin gereklerini, sosyalizm hedefini gözden kaçır

bir perspektif içinde değerlendirmek demektir. Küçük hesapların, 
lüğün, tez canlılığın olduğu yerde tutarlı olmak ise, bayağı 
bir iş haline gelir. 

Sosyalistler tarihsel haklılığın ve bilimsel zorunluluğun 
ber yürtitmektedirler mücadelelerini. Ama nerede, hangi 
hangi koşullarda sürmektedir bu mücadele? Sosyalistler bunu 
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ilişkin olarak söyledik bunları. Yoksa açılan tartışma dolayısıyla 
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Le şçi eylemlerinin yükselme döneminde belirli 
ıniLınıIdar tarafından ortaya atılan "sendika re

kabeti", "kışkırtıcı ajan" tekerlerneleri bir balon gibi 
sönerken, gelişen olaylar ve işçi sınıfının tam, işçi Sı
nıfında nitelik değişikliğinin hızını da belirledi. Ayn
ca bazı gerçekleri de gözler önüne açıkça sergiledi. 

DISK'E YÖNELTILEN TERTIPLER 

isci SINIFI SACLAM 
YOLUNA DEVAM 

Geride bıraktığımız günlerde, zorunlu sendikalı 
olma yolunda işveren kesiminin göz kırpmasına Türk -
Iş 'den ikinci kez destekleme hem değişik açıdan, ka
muoyuna yansıdı. Bilindiği gibi birinci ses CHP millet
vekili ve Oleyis hukuk danışmanı Engin ÜnsaI'dan 
gelmişti. 

gerek lzmir'de, gerekse ıstanbul'da söylemek istedik
lerinde gizli. Söylemek istediklerinde dedik, çünld 
söyledikleri ile, daha doğrusu söylemek zorunda 01-
duklan ile, gönlünde yatanlar aynı değil. Söylemek 
zorunda kaldığı, temsilciler toplantısında TABAN 

denilen işçilerin görüşleri doğrultusunda. Tabü bir 
ölçüde. Gönlünde yatanlar ise "Demokratik Sol"a 
verdiği demeçte gizli: 

lemekten kaçınarak tanımını yaptığı sosyalizm söz 
konusu edildiğinde çılgınca aIkışlandl. Bu durum 
burjuva basını tarafından da altı çizilerek yanSltıldl. 

ıZmir mitingin�e yapılıın konuşmalarda dikkati 
çeken büyük bir yarılış vardı. Konuşmacılar önceden 
hazırladıldan metinleri adeta kırsat' edereesine lUn
muşlardı. Içerik olarak da konuşrna1arda derı verme 

ağır basıyordu. Temsilciler toplantısında ise işyeri 
temsilcileri gerçek deni verdiler. Bir kısım yönetici
lerin şaşkın, kireçleşmiş yüzlerine karşı. 

.Yeni ses değişik biçimde, Türk -Iş içinde yeni 
bir akımın başını çeken eğitim sekreteri Kaya Özde
mir'in atamalı genel başkam bulunduğu Türk - Metal 

sendikasından. Bu sendikamn başkanlar kurulu 'Tek 

ve mecburi, milli tip ve Devlete karşı bagım.ız .. ndi

kacılık" ilkelerine dayalı bir düzen öneriyor. Tıpkı 
Hitler Almanyasında uygulanan, tıpkı MHP tüzüğün
de yazılı olduğu biçimde. 

IşçiLER KARARLI Kemal Türkler "Işçi sınıfı bjlirninin düzeni 
mutlaka kunı1acaktır" derken, Tekstil sendikasının 
bir işyeri temsilcisi "Izmir'deld mitinge sendikarnız 
yöneticileri bizi götürmek istemediler. Bu yöneticiler 
ile mi faşizme karşı mücadele vereceğiz" diye gölÜfle
rini sergiliyor ve alkışlaruyordu. 

Bunların yanında geçtiğimiz günlerde burjuva 
basırun hiç ilgi göstermediği DISK'in İzmir'de düzen
lediği mitingi, Istanbul'd.aId temsilciler konseyi top
lantısı ve Istanbul mitingi izledi. Yapılan plan gereği 
yenileri gündemde. 

B u konuya biraz dalıa açıklık getirmek gereld
yor. "Sağlam adımlarla yoluna devam etmek 

isteyen" işçi sınıfı hareketinin en yakın sesi işyeri 
temsilcileri çok açık biçimde görüşlerini sergiledi
ler. Bu açık sergilenen görüşler ile birtakım liderlerin 
tam ve bu tam yansıtan Türkler'in davranışı uyumlu 
değil. Işyeri temsilcilerinin kararlılığı yanında bir kı
sım yöneticilerin kaypaklığı ÇıPlak ıözle görülebilen 
bir olgu. 

BIZIM PARTIMIZ Işçi PARTISIDIR 
Izmir'deld mitinge gerekli ilgiyi göstermeyen 

burjuva basını Istanbul'd.aId temsilciler toplantısına 
kulak vennekten öte toplantıda söylenilenleri kamu
oyuna belirli boyutlarla yansıtmak zorunluluğunu 
duydu. Bu duyurunun belirli bölümleri ile DISK Ce
nel Başkarunın "Demokratik Sol" dergisine verdiği 
demeç çakışıyor. çakışan nokta Kemal Türkler'in 

DISK yönetimi, son genel kurulunda aldığı ka
rarlar doğrultusunda "demokratik hak ve özgürlükler" 
için gösteriler düzenleyerek Idtleler karşısına çıktı. 
Yöneticilerin "gönlünde yatanlann" Idtlelere sunulu
şu en azından suskunluk ile karşılıınırken, ismini söy: 

Kemal Törkler'in "CHP döneminde fapt ..ı
dırı1arın olmadığı" görüşüne karşılık bir işyeri !em
silciııi "Işçi yararına CHP ne yaptı, ne yapabilir? Hiç 
bir şey ... Bizim partimiz Işçi Partisi'dir, kurulduk ... 
liyoruz" diye haykınnca çılgınca alkışlaruyoıdu. 

Konunun "faşizme karşı işbirliği" _utarı için-

Parababalarının 
• • 

emırnamesı 
AA"ustos ayının b�ından beri işçi 

sınıfının mücadelesi bir yükselme gösterdi. 
Ve bütün haramzade takımı yaygarayı bastı. 
"Kanunsuz eylemler" dediler. "sızmalar 
var" dediler, "sendika rekabeti", "hortlayan 
anarşizm" dediler, "poüsler, savcılar görev 
yapmıyor" dediler. "kışkırtıcı ajanlar" dedi
ler. Dediler oğlu dediler ... Bakanı, başbaka
nıı parababalannın özel kuruluşları, kapita
üst partiler, san sendikacılar ve bir sürü ulc
ma aynı rası - i beyati'yi aynı ak.sak usulle 
söylediler. Hep bir ağızdan, hep bir biçim
de ... 

12 Mart Muhtırası verildikten son
r-d., muhttr-rmın ekonomik - politik direktifle
rinin nereden kaynakJandığını araştıranlar, 
bunu, Vehbi Koç'un Holdingler dergisinde, 
1970 sonbaharında çıkan yazısında buldu
lar. Holdinglerin, tekellerin ve uluslararası 
ortaklanrun emirleriydi bunlar. Ve bUtün 
anti . komUnid giiruhun gökte arayıp yerde 
bulduii:u dumanlı hava da aynı noktadan 
yönlendiriliyordu. 

Peki yükselen işçi sınıfı mücadele
sine karŞı, basdan yaygaranın kaynatı ne
dir? Sanınun cevabı açık: scnnaye mihrakb
n •.• 5 Alustoı'tan itibaren sıkıyönetimle 
birlikce, işçi sınıfının önüne konan hukuksaı 
ve zecri barikatların hafıfleyebilecclini bili
yorlardı. Hiç değiiK sıkıyönetim paşalan 
açıktan, ııkıyönetirnin baskı kanunlanm 
kalkan yaparak işçi grevlerini, direnişlerini, 
hakh seıleri bastıramayacaklardı. Gerçi kol
luk kuvvetleri ve onlann baş yardımcılan 
komandolar her türlU cihada hazltdı ama, ge
ne de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor
du. 8u ıebeple daha Ilkıyönetim bilc sona 
enneden imdat frenine bastılar ve ıömürü
cü - ıoyguncu takımının ağı.z1anm bir etme' 
ye yöneldiler. tık ıinyal, 'işveren' adı. der
ginin �ı Temmuz 1975 tarihli .aYlSında, 
Sendikacılık ''Tehlikeli bir Oyun" başlıklı 
yazı ilc verildi. Ve herkeı koroya uydu. 
Yaygara bUyüyor. 
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Yalnız koro şefi 'İşveren' dergisi 
böyle bir sinyali vermekle, aynı zamanda 
günahıru da itiraf etmiş oLdu. Stkıyönetim 
sırasında, sıkıyönetim paşalanna slAmarak, 
işçilere haklarının verilmediğini, işçilerin 
kıvırna uğratıldığım, baskı al.tında tutuldu
tunu, scfalcte itildiğini, şccaat arzederkcn 
sirkatini söyleyen kıpti gibi itiraf ctmil ol
du. 

EMIRNAMEDE NELER V AR 

Once emimamede yazının amac 
saptanmış. Deniyor ki ..... içinde bulundu· 
ğumu� sendikal anarşinin sebepleri Uzerinde 
durmak ve ilgilileri uyannak, göreve davet 
etmek, görevlerini yerine getirmeyenleri, en 
azından ıuçlamak, ...... Tabii bu zahiri bir 
amaç. Gerçi, "ilgilileri göreve davet ... ", 
"görevlerini yerine getirmeyenleri ... " gibi, 
üstü çukulata ile örtillü, tehdit kokan ibare
ler de var ama, gene de asıl amaç bunlar de-

Bir de gerekçesi var emimamenin. 
Bunu aynen okuyalun: 

"Memleketimizde toplu sözleşme 
görü,meleri; işçi sendikalannın aralanndaki 
rekabete, yöneticilerinin çıkartanna, işçileri
mizi ilgilendinneyen konulara ve hatta onla
nn inançlanna zıt olarak yöneticilerinin 
kendi ideolojik ve politik amaçlannn göre 
cereyan etmektedir. Bu sebeplerdendir ki 
sendikaların ücretiere zam istekleri de çok 
değişik, çoty kez memleketin ekonomik vc 
ıo.yal olanaklanrun aşın derecede üstün
dedir." 

Gerçek amaçlarını açığa çıkar
madan önce, şu noktayı belirtmek gereki.r. 
"Sendika rekabeti ... ", "sendika anarşiıi ... " 
fiI.n deAil. Sendika bir işçi örgütUdllr. IIÇi
nin ekonomik - demokratik mücadelesinin 
aracı olan biI örgüt. .. Işçi örgütU olan sendi
kalarda i,çiler .ö� ve karar sahibi olur. Sen· 
dikayı işçiler yönJendirir, yönetir ve denct· 

ler. Aynı zamanda işçi örgütü olan sendika
lar, işçi sınıfının mücadelesini ekonomik -
demokratik ağırlıklı olarak verirler ama, 
bunun yanında işçi sınıfının diğer mücadele 
a1anlanna, ideolojik vc politik mücadde 
al:ınlarına da önem verirler. Ve işçi slOıfını 
kendisi için sınıf yapmada büyük çaba har
carlaı ... Sendika budur. Bunun dışında kalan 
bir taktm san sendikaları, işçi sendikası say
mak patronların işine gelir ama, gerçeAe 
uymaz. 

Belki san ya da devrimci sendika
lann nicd olarak çokluğu bir anarşi görünü
mü verebilir. fakat, patron yanlısı sendikala
n aradan çıkarırsanız, mesele açıklık kaza
nır. Tabii ki, bunları birbirine kanştırmak, 
bir patron yazar için ayıp sayılmaz. 

Yani "sendika rekabeti .. sendika 
anarşisi" filan değil, işçinin örgütü olan dev
rimci sendikalarla, patronlar ve san sendik.a
lar ortaklığına karşı verilen ve de giderek 
mesafe kazanan bir mUcadele vardır. 

'işveren 'de çıkan yazının asıl ama
cına geçmeden önce, "görevliler görevlerini 
yerine getirmezlersc" neler olunnuş onlara 
bakalım: 

" ı - Yatınmlar gittikçe yavaşlıyor 
ve işıi�ler artıyor, 

2 - Mevcut fabrikalarda üretim art· 
mıyor, bir işyerinde kapılanan kimse rehavet 
içinde yaşıyor, 

3 - Bir taraftan maliyet ve fiyatlar 
hızla artarken, diğer taraftan bir çok işkol
lanndn talep düşüyor. 

4 . Işyerlerinde çalışma şevk.i ve 
banşıru toplu sö�leşmelcr bile sallnmıyor. 

Yasadışı eylemler artıyor. 

Bu suretle Uretimin çok Ustünde 
olagelen Ucret artışlan, memleket ekonomi'-' 
sini Ucret • riyat ıpira1i içinde hızla enflasyo· 
na ıUrUklemiştir." 

Şunu kısaca belirtmek gerekir. 
Ocretlerin artması enflasyonu getinnez. Te-
kelci kapitalizm döneminde, fiyatlar pazarda 
değil, tekellerin belli ölçüde inisyatiflerindt 
teşekkül etmektedir. Oretimde tekel, ennas· 
yonun temel sebebidir. Zaten kapitalist 
ekonomistler de artık ücret :ırt:ışlilnnın enf
lasyonu getirdiği yalanını artık, inandıncı 
olmadığı için, piyasaya sürmekten vazgtç· 
mişlerdir. Mesela, Amerikalı ünlü iktisatçı 
ve bizim bay ya-ıann da ağababn,ı John 
Kenncth GalBr.ıith, "enflaJyon. ücret ve 
fiyat kontrolleri ile önlenemez" demekte· 
dir. 

Oyleyse şu "i4veren" yazarının 
işçi Ucretlerine çullanması niye? ''Durgun
luk içinde enflasyon" olgusuna çare mi bu
lacaktır? Bunun uzannu olan emperyalist · 
kapitalist bloku n buhranına çare mi bula
caktır? Yoksa dilinin altında yatan başka 
şey mi var? 

EKONOMIK TABLO NEDIR? 

Emperyalisr � kapitalin illeşim, 
bölüşüm iljşkilerinin hakim olduA"u ülkeler
de bir· iki yıldan beri derinleşen, süreklile
şen bir buhran var. Hiç bir kapitalist ulema 
bunu inkar edemediği gibi hiç bir aklıevvel 
de çare bulamarnaktadır. Ülkemizdeki ko
mandolann saldınsıN, Milliyetçi Cephe ikti
danru, kolluk kuvvetlerini böyle bir olgudan 
bnğımsız izah etmeye imkan yoktur. 

Artık bilimsel deAerlendirmeyle 
ekonomik belgeler "1975 yılı Alustos aym
da, TUrkiye ekonomisi çöküntüye sUrüklen· 
memekte, fakat artık tam bir çökUntünUn 
içinde bulunmaktadır." "Yatınınlar plan he
defl'erinin gc.risindedir. Yılm ilk 6 ayında 
gerçekleşen dış ticaret açlAı 25 milyar lirayı 
aı,mıştıı." diye konuşmaktadır. Gerçekten � 
bilim adamım tabloyu böyle değertendir
mektedirler. Ve bunun böyle oldulu 'Sen
dikacılık 'Tehlikeli Bir Oyun" , ya�ıınntn 

mitingi izledi. Yapılan plan gereği tam ve bu tam yansıtan Türkler'in davranışı uyumlu 
değil. Işyeri temsilcilerinin kararlılığı yanında bir kı
sım yöneticilerin kaypaklığı ÇıPlak ıözle görülebilen 
bir olgu. 

BIZIM PARTIMIZ 
mitinge gerekli ilgiyi göstermeyen 

Istanbul'd.aId temsilciler toplantısına 
toplantıda söylenilenleri kamu

boyutlarla yansıtmak zorunluluğunu 
duyurunun belirli bölümleri ile DISK Ce

"Demokratik Sol" dergisine verdiği 
çakışan nokta Kemal Türkler'in 

DISK yönetimi, son genel kurulunda aldığı ka
rarlar doğrultusunda "demokratik hak ve özgürlükler" 
için gösteriler düzenleyerek Idtleler karşısına çıktı. 
Yöneticilerin "gönlünde yatanlann" Idtlelere sunulu
şu en azından suskunluk ile karşılıınırken, ılıınırken, ılıınır ismini söy: 

Kemal Törkler'in 
dırı1arın olmadığı" görüşüne 
silciııi "Işçi yararına CHP 
bir şey ... Bizim partimiz 
liyoruz" diye haykınnca 

Konunun "faşizme 
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emırnamesı 
ayının b�ından beri işçi 

bir yükselme gösterdi. 
takımı yaygarayı bastı. 

eylemler" dediler. "sızmalar 
rekabeti", "hortlayan 

"poüsler, savcılar görev 
"kışkırtıcı ajanlar" dedi

dediler ... Bakanı, başbaka
özel kuruluşları, kapita

sendikacılar ve bir sürü ulc
beyati'yi aynı ak.sak usulle 

ağızdan, hep bir biçim

Muhtırası verildikten son
ekonomik - politik direktifle
kaynakJandığını araştıranlar, 

Holdingler dergisinde, 
çıkan yazısında buldu

tekellerin ve uluslararası 
emirleriydi bunlar. Ve bUtün 

giiruhun gökte arayıp yerde 
hava da aynı noktadan 

yükselen işçi sınıfı mücadele
yaygaranın kaynatı ne

Sanınun cevabı açık: scnnaye mihrakb
itibaren sıkıyönetimle 
önüne konan hukuksaı 

barikatların hafıfleyebilecclini bili
sıkıyönetim paşalan 

açıktan, ııkıyönetirnin baskı kanunlanm 
grevlerini, direnişlerini, 

bastıramayacaklardı. Gerçi kol
onlann baş yardımcılan 

türlU cihada hazltdı ama, ge

Yalnız koro şefi 'İşveren' dergisi 
böyle bir sinyali vermekle, aynı zamanda 
günahıru da itiraf etmiş oLdu. Stkıyönetim 
sırasında, sıkıyönetim paşalanna slAmarak, 
işçilere haklarının verilmediğini, işçilerin 
kıvırna uğratıldığım, baskı al.tında 
tunu, scfalcte itildiğini, şccaat arzederkcn 
sirkatini söyleyen kıpti gibi itiraf ctmil ol
du. 

EMIRNAMEDE NELER V AR 

Once emimamede yazının amac 
saptanmış. Deniyor ki ..... içinde bulundu· 
ğumu� sendikal anarşinin sebepleri Uzerinde 
durmak ve ilgilileri uyannak, göreve davet 
etmek, görevlerini yerine getirmeyenleri, en 
azından ıuçlamak, ...... Tabii bu zahiri bir 
amaç. Gerçi, "ilgilileri göreve davet ... ", 
"görevlerini yerine getirmeyenleri ... " gibi, 
üstü çukulata ile örtillü, tehdit kokan ibare
ler de var ama, gene de asıl amaç bunlar de-

Bir de gerekçesi var emimamenin. 
Bunu aynen okuyalun: 

"Memleketimizde toplu sözleşme 
görü,meleri; işçi sendikalannın aralanndaki 
rekabete, yöneticilerinin çıkartanna, işçileri
mizi ilgilendinneyen konulara ve hatta onla
nn inançlanna zıt olarak yöneticilerinin 
kendi ideolojik ve politik amaçlannn göre 
cereyan etmektedir. Bu sebeplerdendir ki 
sendikaların ücretiere zam istekleri de çok 
değişik, çoty kez memleketin ekonomik vc 
ıo.yal olanaklanrun aşın derecede üstün

ler. Aynı zamanda işçi örgütü olan sendika
lar, işçi sınıfının mücadelesini ekonomik -
demokratik ağırlıklı olarak verirler ama, 
bunun yanında işçi sınıfının diğer mücadele 
a1anlanna, ideolojik vc politik mücadde 
al:ınlarına da önem verirler. Ve işçi slOıfını 
kendisi için sınıf yapmada büyük çaba har
carlaı ... carlaı ... carlaı Sendika budur. Bunun dışında kalan 
bir taktm san sendikaları, işçi sendikası say
mak patronların işine gelir ama, gerçeAe 
uymaz. 

Belki san ya da devrimci sendika
lann nicd olarak çokluğu bir anarşi görünü
mü verebilir. fakat, patron yanlısı sendikala
n aradan çıkarırsanız, mesele açıklık kaza
nır. Tabii ki, bunları birbirine kanştırmak, 
bir patron yazar için ayıp sayılmaz. 

Yani "sendika rekabeti .. sendika 
anarşisi" filan değil, işçinin örgütü olan dev
rimci sendikalarla, patronlar ve san sendik.a
lar ortaklığına karşı verilen ve de giderek 
mesafe kazanan bir mUcadele vardır. 

'işveren 'de çıkan yazının asıl ama
cına geçmeden önce, "görevliler görevlerini 
yerine getirmezlersc" neler olunnuş onlara 
bakalım: 

" ı - Yatınmlar gittikçe yavaşlıyor 
ve işıi�ler artıyor, 

2 - Mevcut fabrikalarda üretim art· 
mıyor, bir işyerinde kapılanan kimse rehavet 
içinde yaşıyor, 

3 - Bir taraftan maliyet ve fiyatlar 
hızla artarken, diğer taraftan bir çok işkol
lanndn talep düşüyor. 

Ocretlerin 
kelci kapitalizm 
değil, tekellerin 
teşekkül 
yonun 
ekonomistler 
lasyonu 
olmadığı 
mişlerdir. 
ve bizim 
Kenncth 
fiyat kontrolleri 
dir. 

işçi Ucretlerine 
luk içinde 
lacaktır? 
kapitalist 
caktır? Yoksa 
şey mi var? 

EKONOMIK 

bölüşüm 
de bir· 
şen bir buhran 
bunu inkar 
de çare 
mandolann 
danru, kolluk 
bnğımsız 

ekonomik 



ADıMLARLA 
EDİYOR 

de tutulmak istenmesine karş�ık, işyeri temsilcileri 
işçi sınıfının kurtuluşu ile ittifaklannın birbirine ka· 
rıştınlmaması" gerektiğini vurgulad�ar. 

KEMAL TÜRKLER'IN 
SöYLEMEK ZORUNDA 

KA LDICı , 
TEMSILCILER 

TOPLANTıSıNDA 

TABAN 

DENILEN IşçiLERIN 

GÖRÜŞLERI 
DOCRULTUSUNDA 

GöNLONDE 
YATANLAR iSE 

DEMOKRATIK SOL'A 
VERDICI DEMEÇTE 

GIZLI. 

CHP 'yi destekler yönde iki işyeri temsilcisi de 
"bu partinin giderek işçi sınıfı partisi olabileceği" 
görüşünü dile getirdiler. Bu görüş nedeni ile "burjuva 
partisi "  olduğunu bildikleri CHP'yi desteklemek iste
diklerini aruatt�ar. 

"Sosyalizm" sözcüğünü ağzına almaktan çeki· 
nen yöneticiler yanında işyeri temsilcilerinin "Bo· 
ğım.ızlık . DemokNUi . Sosyalizm" mücadelesindeki 
kararWığ1 iyice görülen toplant�arda dikkati çeken 
bir özellik daha var. Bu, her ilerici hareketi, her top· 
lantıyı basmayı itiyat haline getirmiş "koUuk kuvvet· 
lerine yardımcı güçler"in DISK'in düzenlediği, güven· 
liğinde işçinin görev aldığı bu tür toplant�anı saldırıyı 
göze alamamış olmasıdır. P atronlar "kar"larınl doruğuna çıkarmak için 

tedbir düşüne dursun, sözde işçi kuruluşlan 

bunlanı yardım için gerekli ortamı hazırlama çabala· 

rını sürdüre dursun, bir kısım yöneticilerin kendilerini 

yenilemenie ısrarları devam ede dursun, sıkıyönetim 

döneminde işçilere kan kusturmuş bir paşanın işçiler· 

den "oy" dilenme çabası süre dursun, işçi sınıfı mü!· 

tefıkleriyle birlikte iktidar olma yolunda sağlam 

adımlarla yürümektedir. 

ŞU NU K ıSACA BE LiRTME K GERE Ki R. 
ÜCRETLtRiN ARTMASı  ENFLASYONU GET iRMEZ. 
TE KELci KAPiTALiZM DÖ NEMi N DE ,  
F iYATLAR PAZARDA DEGiL  TE KE LltR iN BEııi 
ö ıÇ ÜDE iNS iYATiFLERi NDE TEŞE K KÜl 
tTME KTE Di R. 

da malumudur. Fakat dil i  buna varınıyur. 
Kendince bir gtin..ıh keçisi yardtılacak ve 
ateşe sürülüp yakılacak, mcsclc biıecektir. 
Elbetteki bu günah keçisi i$çi sınıfı ve 
C'mckçi halk kitleleri olacaktır. 

Ekonomik çöküntüye sebep, tc
kelci kapitalizmin alabildiğine s6mUrüsü ve 
daha fazla soygun için tck taraflı fiyat ar
tırmaya yönelmesidir. Bu, emperyalist - ka
pitalist blokta, kendi ekonomik mekaniz· 
masının yanlışlığından doğan sürekli buh
ranı yaratmıştır. 

EMIRNAMENIN GERÇEK 
AMAO 

Emperyalizm ve orta�t yerli le· 
kelci burjuvazi, Milliyetçi �phenin faşist 
uygulamalanndan şikayetçi değildir. Bu uy· 
gulamalar, genel olarak, burjuva:tinin Çıkar· 
lanru korumaktadu. Siz hiç sanayi ve i.!f 
adamları demelinden yahut Türkiye İşveren 
Sendikalan Konfederasyonundan ya da bir 
başka haramzade kuruluşundan, gençler fai· 
ii meçhul cinayetlere uğr.ıtl1ırken, işçiler, 
öğretmenler kurşunlanırken, demokratik 
toplantılar basılırken "aksi ,eda" işittiniz 
mi? tşitemezsiniz. çünkü memnunlardır. 

Fakat ekonomik açıdan Milliyetçi 
�phe iktidarının uygulamalan, gerçekten 
bir derin çöküntü yaratmıştır. Bu, aynı za
manda burjuvazinin belirli mihraklannı daha. 
fazla biribirine düşürmüştür. Sanayiciler sa
nayicilere ve her ikisi birden büyük tüccarIa
ra karŞı ayyuka çıkan mücadele içindedir. 
Bunun daha fazla yaygınlaşması artık zarar· 
lı olacaktır. Öyleyse meselenin günahını işçi 
sımfı ve emekçi halkın sutma vurmak en . 
çıkar yoldur. 

Yani actl • değer ve tekel kan sof
rasında hırlaşma var. Günah keçisi yaratmak 
gerekir ... 

EMIRLER VE FAŞIZM 
TIRMANMASı 

Anglo alaturkacasmın türkçesi, 
emperyalizm ve yerli tekelci burjuv32i diyor 
ki; hükümet fa�ist uygulamalarında doğru
dur ama, ekonomik uygulamalannda eksik· 
tir. Önce seçim yatınmı devlet 
kurulu�undaki ücret artırmalan, özel sektör 
�cret ile çelh;mekte, adaletsiz bir üc· 
ret politikası doğmaktadır. Bazı sendikalar 
özel sektörden de aynı ölçüde ücret artınmı 
istemektedir. Du, durdurulmalıdır. iş 
çiler kanunların himayesinde bir çok haklar 
talep etmektedirler. Çizmeyi aşmaktadırlar. 
Bir de, işçiler, kendi sendikalan aracıhAıyla 
politik arenaya süriilmektedir. Bunlar da, 
durdurulmalıdır. 

Yani: 
ı . Işçi ücretleri standanlaşmalı, 
dondurulmahdır. 
2 - Işçiler politika dışında tutul
malıdır. 

Ve, ey MC hükUmeti, bu tedbirler 
alınmaısa, o "aman, tck tip elbiseli faşizmi 
getinnek zorunda katını:. Ve de getirmekte 
haklı oluruz. 

Aynı fasl • i beyati'yi aynı aksak 
usulle söyleyen dil 'in altında yat:ın bakla 
budur. BUtUn lömUrücU, soyguncu mihrak· 
lar bu makam 'da bh-Ieşmişlerdir. 

Fakat işçi sınıfı kör ve emekçi 
halk kitleleri sersem değildir. 

devlet 
güvenlik 

mahkemeleri 
ERŞEN SANSAL 

22Haziran 1973'te çıkarılan 1 773 sayılı Kanun'la Devlet Güven· 
l ik  Mahkemeleri (D.G.M.) kuruldu. . 

Bu mahkemelere duyulan "ihtiyaç"un, daha 1972 ortaların· 
dan itibaren bahsedilmeye başlanmıştı. Ve gene bu urihten itibaren bu 
mahkemelerin kurulmasına ilişkin olarak kamuoyunu hazırlama girişim· 
leri başladı. . 

Anayasa'da, "hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa'dan 
almayan bir devlet yetkisi kullanamaz" deniyordu ve bu nedenle yeni 
bir yargı organının kurulabilmesi için Anayasa'nın deği�tirilmesi, 
D.G.M.'ne bir "anayasal dayanak" hazırlanması gerekiyordu. Ikinci ka· 
binesini kurmuş olan zamanın başbakanı Nihat Erim, "müesses nizam"· 
dan, "Marksist · leninist örgütler"den, "anarşik ortam "dan bahsederek 
ve ayrıca bir "Fransa örneği"nden de misal getirerek D.G.M.'nin kurul· 
ması gerekliliğini belirtiyordu. Gerçekte ise arzu edilen, 12 Mart ile baş· 
layan dönemin hukuk alanında bir yerleşik uzantısını kurmaktı. 

1973 yılında, 12 Mart döneminin etkinliği giderek azalmaya 
başladı. Yeni Cumhurbaşkanının seç imi sırasında muhtırada imzası bu· 
lunan Org. Faruk Gürler, Cumhurbaşkanı seçilememişti. Muhtırada im· 
zası bulunan generaller emekli oluyorlardı ;  sıkıyönetim peyderpey kal· 
dırıl ıyordu ve 25 Eylül 1973'ten itibaren sıkıyönetim mahkemelerinin 
görevi, Anayasa'ya eklenen bir maddeye dayanılarak, sadece "görülmek· 
te bulunan davalar"a münhasır kalıyordu. 14 Ekim seçimleri ile de CHP 
Meclis'e �n fazla milletvekili gönderen parti oluyordu. 

Daha D.G.M. Kanunu'nun çıkarılmasından önce, bu mahkeme· 
lerin kurulmasına ihtiyaç bulunmadığı ve bu kuruluşların Anayasa'ya 
aykırı olacakları hakkında kamuoyunun tepkisi görülmüştü. Ancak bun· 
lar, D.G.M.'nin kurulmasına engel olamadı. 

Kanun'un çıkarılmasından sonra da, bu Kanun'un Anayasa'ya 
aykırı olduğu hakkında, CHP Anayasa Mahkemesi'nde ipul davası açı· 
yor; gene Türkiye Barolar Birliği ise Kanun'un yürürlüğe girmesinden 
9 gün önce Cumhurbaşkanı'na gönderdiği bir rapor ile usarın!n Anaya· 
sa'ya aykırı olduğunu belirtiyordu. 

Bir çok kuruluşlar da bu tepkilere katılmıştı. Ancak, "Fransa 
örneği"  niteliği ile bu eleştiri lere cevap getiriliyordu. 

Fransa'da güvenlik mahkemeleri 15 Ocak 1963'te çıkarılan bir 
kanunla kurulmuştu. 1962'de Cezayir'in bağımsızlığa kavuşması müca· 
delesi sırasında, bağımsızlık tanınmasına karşı bir ukım çevrelerde görü· 
len tedhiş suçlarına askeri mahkemelerin bakması, askeri mahkemelerin 
hukuksallığı ve çalışmaları bakımından büyük eleştiriler yaratınca gü· 
venlik mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemelere verilen görev ise; ihanet, 
casusluk, devletin güvenliğini bozmak, savaş suçları ve benzeri suçlara 
bakmak idi. örneğin Türk Ceza Kanunu'nun 141 .  ve 1 42. maddelerine 
ilişkin hususlar, Fransa'da güvenlik mahkemelerinin görevine girmi· 
yordu. 

Bu mahkemelerde yapılan Anayasa'ya aykırılık savunmaları 
çoğunlukla "ciddi görÜımeyip" reddedilirken, bazan da bizzat bu kuru· 
luşların kendilerinin "Anayasa'ya aykırılık" görüşüne katıldıkları görüi· 
mekteydi. Nitekim, Diyarbakır Güvenlik Mahkemesi, Anayasa Mahke· 
mesi'ne bu isteklerden birini götürmüştü. lsunbul D.G.M. Savcısı, 
"Anayasa'ya aykırılık" iddiasında bulunuyordu. Adana D.G.M.'nde 
"Anayasa'ya aykırılık" iddiasının reddi kararına muhalefet şerhi ko· 
nuluyordu. 

Esasen, D.G.M., sıkıyönetim mahkemelerinin uzantısında bir 
hüv;yetle kurulmuş olmakla beraber, zaman zaman bu kuruluş amacına 
ters düşen davalara da bakmak zorunda kalıyordu. Örneğin Tokat olay· 
ları, Muş olayları vb. gibi yargılamalarda; D.G.M.'nin üst yapıda yer alan 
bir kurum olarak, bir takım zorunluluklar içerisinde bulunması pek do· 
ğaldı. Gene son zamanlarda örnekleri görülen "görevsizlik" yolunu 
çokça kullanarak bir kısım davaları elden ç ıkarma eğilimi de bundan 
ileri gelmekteydi. 

B asında dokuz aydır çıkan haberlere göre, D.G.M. kurulması 
hakkındaki Kanun, Anayasa Mahkemesi'nce ipul edilmiştir. 

Ne var ki, bu konudaki karar, hala yayınlanmamış bulunmakudır. Esa· 
sen 1 773 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi 'nde daha önce bir ipul gör· 
müş, Anayasa Mahkemesi'nin 21 .5.1974 tarihli kararı ile Kanun'un bazı 
maddeleri ipul edilmiştir. 

Başbakan Demirel, bir süre önce D.G.M. Kanunu'nun ipuli 
kararı yayınlanırsa, "derhal" yeni bir kanunun çıkarılacağını açıklamış· 
tır. HUkUmetin başkanı tarafından yapılan bu açıklama; bir yandan, bir 
kanunun çıkarılması yetkisinin T.B.M.M.'ne ait olması bakımından ya· 
sama organının yetkilerine, öte yandan da, bir mahkeme kurulmasını ve 
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını ilgilendirmesi bakımından yargı 
organının görevlerine açık bir tecavüz olmakudır. A ncak, kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içinde, yüzlerce 

yıl hapis cezasını bulan mahkumiyet kararları vermiş olan 
D.G.M.'nin, iptal edilmiş bir kuruluş olarak hala yürürlük alanında kal· 
ması, Anayasa'nın açık hükümlerine ters düşmekte ve "Anayasayı ihlal" 
niteliğine dönüşmektedir. Ipul kararının derhal yayınlanması ve yürür· 
lüğe girmesi acil bir hukuki zorunluluk olduğu kadar, hukuk kuruluşla· 
rının da üzerine eğilmeleri gereken bir sorun olmaktadır. 
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gerekli ortamı hazırlama çabala· 

kısım yöneticilerin kendilerini 

devam ede dursun, sıkıyönetim 

kusturmuş bir paşanın işçiler· 

çabası süre dursun, işçi sınıfı mü!· 

iktidar olma yolunda sağlam 

LiRTME K GERE Ki R. 
ARTMASı  ENFLASYONU GET iRMEZ. 

KAPiTALiZM DÖ NEMi N DE ,  
PAZARDA DEGiL  TE KE LltR iN BEııi 

T iFLERi NDE TEŞE K KÜl 

buna varınıyur. 
keçisi yardtılacak ve 

mcsclc biıecektir. 
keçisi i$çi sınıfı ve 

ktır. 

çöküntüye sebep, tc
alabildiğine s6mUrüsü ve 

tck taraflı fiyat ar
emperyalist - ka

ekonomik mekaniz· 
doğan sürekli buh

GERÇEK 

ve orta�t yerli le· 
�phenin faşist 

şikayetçi değildir. Bu uy· 
burjuva:tinin Çıkar· 

hiç sanayi ve i.!f 
yahut Türkiye İşveren 

yonundan ya da bir 
kuruluşundan, gençler fai· 

uğr.ıtl1ırken, işçiler, 
kurşunlanırken, demokratik 

"aksi ,eda" işittiniz 
memnunlardır. 

açıdan Milliyetçi 
uygulamalan, gerçekten 

yaratmıştır. Bu, aynı za
mihraklannı daha. 

düşürmüştür. Sanayiciler sa

Yani actl • değer ve tekel kan sof
rasında hırlaşma var. Günah keçisi yaratmak 
gerekir ... 

EMIRLER VE FAŞIZM 
TIRMANMASı 

Anglo alaturkacasmın türkçesi, 
emperyalizm ve yerli tekelci burjuv32i diyor 
ki; hükümet fa�ist uygulamalarında doğru
dur ama, ekonomik uygulamalannda eksik· 
tir. Önce seçim yatınmı devlet 
kurulu�undaki ücret artırmalan, özel sektör 
�cret ile çelh;mekte, adaletsiz bir üc· 
ret politikası doğmaktadır. Bazı sendikalar 
özel sektörden de aynı ölçüde ücret artınmı 
istemektedir. Du, durdurulmalıdır. iş 
çiler kanunların himayesinde bir çok haklar 
talep etmektedirler. Çizmeyi aşmaktadırlar. 
Bir de, işçiler, kendi sendikalan aracıhAıyla 
politik arenaya süriilmektedir. Bunlar da, 
durdurulmalıdır. 

Yani: 
ı . Işçi ücretleri standanlaşmalı, 
dondurulmahdır. 
2 - Işçiler politika dışında tutul
malıdır. 

Ve, ey MC hükUmeti, bu tedbirler 
alınmaısa, o "aman, tck tip elbiseli faşizmi 
getinnek zorunda katını:. Ve de getirmekte 
haklı oluruz. 

Aynı fasl • i beyati'yi aynı aksak 

1973 yılında, 12 Mart döneminin etkinliği giderek 
başladı. Yeni Cumhurbaşkanının seç imi sırasında 
lunan Org. Faruk Gürler, Cumhurbaşkanı seçileme
zası bulunan generaller emekli oluyorlardı ;  sıkıyönetim 
dırıl ıyordu ve 25 Eylül 1973'ten itibaren sıkıyönetim 
görevi, Anayasa'ya eklenen bir maddeye dayanılarak, 
te bulunan davalar"a münhasır kalıyordu. 14 Ekim 
Meclis'e �n fazla milletvekili gönderen parti oluyordu. 

Daha D.G.M. Kanunu'nun 
gönderen 

Kanunu'nun 
gönderen 

çıkarılmasından 
lerin kurulmasına ihtiyaç bulunmadığı ve bu kuruluşların 
aykırı olacakları hakkında kamuoyunun tepkisi görülmüştü. 
lar, D.G.M.'nin kurulmasına engel olamadı. 

Kanun'un çıkarılmasından sonra da, bu 
aykırı olduğu hakkında, CHP Anayasa Mahkemesi'nde 
yor; gene Türkiye Barolar Birliği ise Kanun'un 
9 gün önce Cumhurbaşkanı'na gönderdiği bir rapor 
sa'ya aykırı olduğunu belirtiyordu. 

Bir çok kuruluşlar da bu tepkilere katılmıştı. 
örneği"  niteliği ile bu eleştiri lere cevap getiriliyordu. 

Fransa'da güvenlik mahkemeleri 15 Ocak 
kanunla kurulmuştu. 1962'de Cezayir'in bağımsızlığa 
delesi sırasında, bağımsızlık tanınmasına karşı bir ukım çevrelerde 
len tedhiş suçlarına askeri mahkemelerin bakması, 
hukuksallığı ve çalışmaları bakımından büyük eleştiriler 
venlik mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemelere verilen 
casusluk, devletin güvenliğini bozmak, savaş suçları 
bakmak idi. örneğin Türk Ceza Kanunu'nun 141 .  
ilişkin hususlar, Fransa'da güvenlik mahkemelerinin 
yordu. 

Bu mahkemelerde yapılan Anayasa'ya 
çoğunlukla "ciddi görÜımeyip" reddedilirken, bazan 
luşların kendilerinin "Anayasa'ya aykırılık" görüşüne 
mekteydi. Nitekim, Diyarbakır Güvenlik Mahkemesi, 
mesi'ne bu isteklerden birini götürmüştü. lsunbul 

Mahkemesi, 
lsunbul 

Mahkemesi, 

"Anayasa'ya aykırılık" iddiasında bulunuyordu. 
"Anayasa'ya aykırılık" iddiasının reddi kararına 
nuluyordu. 

Esasen, D.G.M., sıkıyönetim mahkemeler
hüv;yetle kurulmuş olmakla beraber, zaman zaman 
ters düşen davalara da bakmak zorunda kalıyordu. Örneğin 
ları, Muş olayları vb. gibi yargılamalarda; D.G.M.'nin 
bir kurum olarak, bir takım zorunluluklar içerisinde 
ğaldı. Gene son zamanlarda örnekleri görülen 
çokça kullanarak bir kısım davaları elden ç ıkarma 
ileri gelmekteydi. 

B asında dokuz aydır çıkan haberlere göre, 
hakkındaki Kanun, Anayasa Mahkemesi'nce 

Ne var ki, bu konudaki karar, hala yayınlanmamış 
sen 1 773 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi 'nde daha önce 
müş, Anayasa Mahkemesi'nin 21 .5.1974 tarihli kararı 
maddeleri ipul edilmiştir. 

Başbakan Demirel, bir süre önce D.G.
kararı yayınlanırsa, "derhal" yeni bir kanunun çıkarılacağını 
tır. HUkUmetin başkanı tarafından yapılan bu açıklama; bir 
kanunun çıkarılması yetkisinin T.B.M.M.'ne ait olm
sama organının yetkilerine, öte yandan da, bir mahkeme 
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını ilgilendirmesi 
organının görevlerine açık bir tecavüz olmakudır. A ncak, kuruluşundan bu yana geçen kısa 

yıl hapis cezasını bulan mahkumiyet 
D.G.M.'nin, iptal edilmiş bir kuruluş olarak hala 



i ŞTE SERMA 
, 

TEI<ELCi SERMAYENiN 

K apitalist sermaye birikim sürecinin en önem
li özelliklerinden birisi "sermayenin merkezi

leşmesi" olgusu_ Rekabetle ezilen küçük kapitalistin 
ortadan kalkması ya da göreli olarak zayıf kuruluşla
rın daha güçlülerin denetimi altına girmesi sonucu, 
sermayenin az sayıda kapitalistin elinde toplanmasıdır. 
söz konusu olan. Sermayenin merkezileşmesi, kapita
list rekabetin tekelleri doğurma sürecinden başka bir
şey değil. Bu gelişmenin bir sonucu, az sayıda kapita
listin elinde toplanan sermaye arttıkça, bu sermaye
nin çalıştırdığı işçilerin sayısının göreli olarak azal
ması_ Başka bir deyişle, işçilerin artışının sermayenin 
artışından daha yavaş olması. Bütün bunlar kapitalist 
üretim biçiminin gelişme doğrultusunu belirleyen de
ğişmez yasalar_ 

Diğer kapitalist ülkeler gibi Türkiye'de de 
geçerli bu yasalar. Bunun en iyi kanıtlarından birini, 
tekelci sermayenin önemli bir kesiminin sözcülüğünü 
yapan Istanbul Sanayi Odası'nın yayınlarında bulmak 
mümkün. istanbul Sanayi Odası Dergisi'nde, 1968'den 
buyana, her yılın Ağustos ayında, Türkiye'deki 1 00  
büyük sanayici kuruluşa ait bilgiler yayınlanıyor. Bu 
bilgilerin karşılaştırmalı incelenmesi, sanayi alanında
ki sermayenin merkezileşmesi olgusunu ve tekelci ku
ruluşların en büyüklerinin ülke ekonomisi .üzerindeki 
denetim ve egemenliğinin nerelere vardığını ve ne 
yönde geliştiği ni açık seçik ortaya koyuyor. 

DAHA AZ IşçI, DAHA ÇOK SERMAYE 

S özkonusu bilgilere göre, tekelci sermayenin 
bu önde gelen temsilcileri 1968 . 74 döne

minde oldukça önemli bir büyüme göstermiş. Tablo 
l 'de görüldüğü gibi, 1968'de 100 firmanın ( 100 bü' 
yükler) toplam satışları 10.574 milyon TL iken, 1974 
de 63.772 milyon TL 'na yükselmiş. Bu rakamları fi· 
yat artışlarının etkisinden arıttığımızda, 1 90  büyükle-

. rin satışlarının bu dönemde % 1 77'lik bir artış göster
diği çıkıyor ortaya. Oysa, aynı dönemde, tüm imalat 
sanayii satışları (sabit fiyatlarla) % 1 10'luk bir artış 
gösteriyor. Demek ki, bu "en büyük" tekeller imalat 
sanayii içindeki paylarını artırmışlardır bu dönemde. 
Başka bir deyişle, sözkonusu tekeller sanayi üretimi· 
nin giderek artan bir bölümünü denetimleri altında tu· 
tar duruma gelmişlerdir. 

1 968 • 74 döneminde 100 büyüklerin istih· 
damlarındaki artış % J 15 düzeyinde kalıyor. Bu, satıŞ' 
lardaki artışın çok altında. Açıktır ki, sermayenin 
merkezileşmesi sonucu, çalıştırılanların sayısı, mutlak 
olarak artmakla birlikte, göreli olarak azalmaktadır. 
Öyleyse, yukarda sözü edilen, kapitalizmin gelişme 
yasası bu bakımdan da doğrulanmaktadır. 

BÜYÜK BALIK, KÜÇÜK BALIK HIKAYESI 

K apitalist birikimin beraberinde getirdiği, ser
mayesinin merkezileşmesi ' olgusu, 1 00 bü

yüklerin ortalama satıŞ tutarındaki artışta da kendini 
gösteriyor. 1968'de 105,7 milyon TL olan ortalama 
satıŞ tutarı, 1974'de 637,7 milyon TL'na yükselmek
te. Bu rakamları da fiyat artışlarının etkisinden 
arıttığımızda, ortalama satıŞ tutarının bu dönemde 
% 1 77'lik bir artış gösterdiği çıkar ortaya. Nitekim, 
lOO'ncü firmanın satıŞ tutarının yıllar boyunca gös
terdiği gelişme de benzer bir sonuç veriyor. Sabit 
fiyatlarla hesaplandığında, 100'ncü firmanın satış 
tutarı % 141 'Iik bir artış gösteriyor bu dönemde. 

GALIp 

"TÜKETIM MALLARı ÜRETIMINDE YOGUNLAŞAN, BANKA 

SON YıLLARDA ÖNEMLI GELIŞMELER KAYDETTI, 

BU GELIŞME, TEKELLER 

BUNLAR ARASINDAKı 

TÜM BUNLAR, 

KAÇıNıLMAZ 

Demek ki, 100 büyükler hızla büyümekte ve sanayi 
üretimi içindeki payları da artmakta. Ancak, 100'ncü 
firmanın satıŞ tutarındaki art�şın ortalama satıŞ tuta
rının artışına oranla daha yavaş olması, 100 büyükle
rin eşit olmayan hızlarda büyüdüklerini gösterir. 
Başka bir deyişle, 100 büyükler listesinin üst sırala
rında yeralanlar alt sıralardakilerden daha hızlı 
büyüyor. 

100 büyüklerin satışlarının kendi aralarında
ki dağılımı da bu yargıyı kanıtlıyor_ Listenin ilk 10  
sırasında yeralan "en büyük" 10  firmanın 100 büyük
lerin satışları içindeki payı 1970'de % 39.3 iken 1974 
de % 40'a yükseliyor. Ikinci ona giren kuruluşların 
payı ise % 1 4'den % 1 4.4'e yükselmiş_ Buna karşılık, 
91 - 100 sıralarında yeralan kuruluşların payı % 3_8' 
den % 3_4'e düşüyor. Bu rakamlar, bir yanda 1 00 bü
yüklerin arasındaki 'eşitsizliği, öte yanda da bu eşit
sizliğin giderek arttığını gösteriyor_ Kapitalizme özgü, 
eşitsiz gelişme yasasının işlemesini simgeler bu 
durum_ 

12 MART'IN HIZMETI 

T ekeııerin öneminin giderek arttığını, 1 00 bU
. yükleri n 1 0'dan fazla işçi çalıştıran imalat 

sanayii kuruluşları içindeki payına bakarak da gör
mek miimkün. 1 968'de bu tür firmaların % 2_9'unu 
oluşturan 100 büyükleri n satışlar içindeki payı 
% 22.6, istihdam içinde ise % 20.4 idi. 1973'de bu 
oranlar sırasıyla % 1 .7, % 30.4 ve % 27. Görüldüğü gi
bi, sanayi kuruluşlarının giderek azalan bir bölümü 
üretim ve istihdam ın giderek artan bir bölümüne 
sahip. Sözkonusu oranlar 1 972 yılında % 1 .8, % 31 .9 
ve % 1 7.6 düzeyinde idi. Tablo l 'de ise 1972'de 1 00  
büyükleri n satışlarının imalat sanayii toplamına oranı
nın en yüksek düieyine ulaştığı görülüyor (% 24.1). 
Bu iki gözlem, 12  Mart'ın niteliğine ışık tutuyor ve 
izlenen ekonomik politikaların tekelci sermaye yara
�ına olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 

1974 yılında 100 büyükler iistesinde yeralan 
özel firmaların imalat sanayiinin dalları arasındaki da
ğılımı, bir yanda, Türkiye'nin sanayileşmesinin nite
liğini, öte yanda da, tekellerin tercihlerini yansıtması 
bakımından ilginç. Sözkonusu firmalar sektörlere da
ğıtıldığında, Tablo 2'de görülen durum ç ıkıyor orta
ya. Satışlar ve istihdam içinde en önemli paya sahip 
olan sektör dokuma ve giyim sanayii. Onu, taŞıt araç
ları ile temel madenler sanayileri izlemekte. Sonuncu 
sektörün üçüncü sırayı almasının nedeni, Ereğli Demir 
- Çelik ve Karadeniz Bakır Işletmeleri gibi kuruluşla
rın varlığı. Dördüncü sırayı alan madeni eşya sanayii 
ise esas olarak dayanıklı tüketim malı üreten kuruluş
lardan oluşuyor. 

T aşıt araçları sektöründe yeralan iki firma 
(Tofaş ve Renault) ile madeni eşya sanayiin

deki iki firmanın (Arçelik ve Profilo) esas olarak da
yanıklı tüketim malı ürettikleri açıktır. Eğer bu 4 fir
manın satıŞ ve istihdam rakamlarını tüketim malı üre
ten diğer sektörlerinkine ekleyecek olursak, Tablo 3' 
deki durumu elde ederiz. Burada görüldüğü gibi, tekel
ler tüketim malı üretiminde yoğunlaşmışlardır. Buna 
karşılık, sanayiin gelişmesinde önem taşıyan, makina 
elektronik, kimya gibi dinamik sanayi kollarının öne
mi çok azdır. Özel firmaların istihdam içindeki pay
larına göre sıralanması, satışlar içindeki paylara göre 
sıralanmanın tam tersi. Bu da, çalışan başına satıŞla
rın yatırım malı üreten sektörlerde en yüksek düzeye 
ulaştığını, tüketim mallarında ise en düşük düzeyde 
olduğunu gösterir. 

DENGESizLIK, DENGESIZLIK, DENGESIZLIK 

100 biiyüklerin bölgesel dağılımı, Türkiye'
deki tekelci sermayenin bir başka özelliğini serııiliyor_ 
Tablo 4'e göre, kamu kuruluşlarının payı 1970 - 74 
döneminde artış göstermiştir. 1971 - 72 yıllarında ise 
bir düşüş sözkonusu. Bu da 12 Mart rejiminin niteli
ği ve tekelci sermayenin çıkarlarıyla ilgili bir 0111'l. 
Özel firmaların bölgesel dağılımı, tekelci sermayenin 
Marmara · Trakya bölgesinde yoğunlaştığını gösteri· 
yor. Istanbul, önemi azalmakla birlikte, bu bölgedeki 
ana merkez olmakta devam ediyor. Burada göze çıır· 
pan bir başka olgu, Çukurova ve Ege gibi diğer iki 
önemli tekelci sermaye kesiminin artış. 
Ama gene de Istanbul ve yöresine oranla önemleri 
çok az bu kesimlerin. Tekeici sermayenin farklı ke
simlerinin bir diğeri aleyhine genişlemesi ise bunlar 
arasındaki çelişme ve çatışmaların ardında yatan te
mel neden. 

100 büyükler listesinin incelenmesi farklı 
bölgelerin farklı sektörlerde yoğunlaştığını da gösteri
yor. Örneğin, Ege ve Çukurova'da gıda ve dokuma 
dallarında faaliyet gösteren firmaların ağırlıkta olma· 
sına karşılık, Marmara · Trakya yöresinde dayanıklı 
tüketim, ara ve yatırım malları üreten firmalar çoğun· 
lukta. Bu, bir yanda, bölgelerarası niteliksel eşitsizliği 
ortaya koyuyor. Öte yanda, ara ve yatırım malları üre· 
timinin tüketim malları üretimine oranla daha ileri ve 
dinamik bir nitelik taşıdığı gözönünde tutulduğunda, 
bugünkü eşitsizliğin giderek artacağı, ileri bölgelerin 
daha hızlı gelişeceği söylenebilir. Örneğin, yatırım 
malı üreten sektörlerde çalışan başına satıŞ tutarının 
en yüksek düzeyde olması bu sektörlerde yoğunlaşan 
bölgeleri ayrıcalıklı bir duruma getiriyor. Eşitsiz ge. 
lişmenin altında yatan olgu bu. 

işçilerin sayısının göreli olarak azal
deyişle, işçilerin işçilerin artışının sermayenin 
yavaş olması. olması. Bütün bunlar kapitalist 

gelişme doğrultusunu belirleyen de

Diğer kapitalist ülkeler gibi Türkiye'de de 
Bunun en iyi kanıtlarından birini, 
önemli bir kesiminin sözcülüğünü 

Sanayi Odası'nın yayınlarında bulmak 
Sanayi Odası Dergisi'nde, 1968'den 
Ağustos ayında, Türkiye'deki 1 00  

kuruluşa ait bilgiler yayınlanıyor. Bu 
rşılaştırmalı incelenmesi, sanayi alanında

sermayenin merkezileşmesi olgusunu ve tekelci ku
büyüklerinin ülke ekonomisi .üzerindeki 

enliğinin nerelere vardığını ve ne 
açık seçik ortaya koyuyor. 

IşçI, DAHA ÇOK SERMAYE 

bilgilere göre, tekelci sermayenin 
gelen temsilcileri gelen temsilcileri 1968 . 74 döne

önemli bir büyüme büyüme göstermiş. göstermiş. göste Tablo 
1968'de 68'de 100 firmanın ( 100 bü' 

satışları 10.574 milyon TL iken, 1974 
TL 'na yükselmiş. Bu rakamları fi· 

etkisinden arıttığımızda, 1 90  büyükle-
dönemde % 1 77'lik bir artış göster

ortaya. Oysa, aynı dönemde, tüm imalat 
(sabit fiyatlarla) % 1 10'luk bir artış 

ki, bu bu "en büyük" tekeller imalat 
paylarını artırmışlardır bu dönemde. 

sözkonusu tekeller sanayi üretimi· 
bölümünü denetimleri altında tu· 

gelmişlerdir. 
döneminde 100 büyüklerin istih· 

% J 15 düzeyinde kalıyor. Bu, satıŞ' 
altında. Açıktır ki, sermayenin 

sonucu, çalıştırılanların çalıştırılanların sayısı, mutlak 
birlikte, göreli göreli olarak azalmaktadır. 

sözü edilen, kapitalizmin gelişme 
da doğrulanmaktadır. 

BALIK, KÜÇÜK BALIK HIKAYESI 

birikimin beraberinde getirdiği, ser
merkezileşmesi ' olgusu, 1 00 bü

satıŞ tutarındaki artışta da kendini 
105,7 milyon TL olan ortalama 
637,7 milyon TL'na yükselmek

da fiyat artışlarının etkisinden 
ortalama satıŞ tutarının bu dönemde 

Demek ki, 100 büyükler hızla büyümekte ve sanayi 
üretimi içindeki payları da artmakta. Ancak, 100'ncü 
firmanın satıŞ tutarındaki art�şın ortalama satıŞ tuta
rının artışına oranla daha yavaş olması, 100 büyükle
rin eşit olmayan hızlarda büyüdüklerini gösterir. 
Başka bir deyişle, 100 büyükler listesinin üst sırala
rında yeralanlar alt sıralardakilerden daha hızlı 
büyüyor. 

100 büyüklerin satışlarının kendi aralarında
ki dağılımı da bu yargıyı yargıyı yar kanıtlıyor_ Listenin ilk 10  
sırasında yeralan "en büyük" 10  firmanın firmanın 100 büyük
lerin satışları içindeki payı 1970'de % 39.3 iken 1974 
de % 40'a yükseliyor. Ikinci ona giren kuruluşların 
payı ise % 1 4'den % 1 4.4'e yükselmiş_ Buna karşılık, 
91 - 100 sıralarında yeralan kuruluşların payı % 3_8' 
den % 3_4'e düşüyor. Bu rakamlar, bir yanda 1 00 1 00 1 0 bü
yüklerin arasındaki 'eşitsizliği, öte yanda da bu eşit
sizliğin giderek arttığını gösteriyor_ Kapitalizme özgü, 
eşitsiz gelişme yasasının işlemesini simgeler bu 
durum_ 

12 MART'IN HIZMETI 

T ekeııerin öneminin giderek arttığını, 1 00 bUT. T yükleri n 1 0'dan fazla işçi çalıştıran çalıştıran çalıştır imalat 
sanayii kuruluşları içindeki payına bakarak da gör
mek miimkün. 1 968'de bu tür firmaların % 2_9'unu 
oluşturan 100 büyükleri n satışlar içindeki payı 
% 22.6, istihdam içinde ise % 20.4 idi. 1973'de bu 
oranlar sırasıyla % 1 .7, % 30.4 ve % 27. Görüldüğü gi
bi, sanayi kuruluşlarının giderek azalan bir bölümü 
üretim ve istihdam ın giderek artan bir bölümüne 
sahip. Sözkonusu oranlar 1 972 yılında % 1 .8, % 31 .9 
ve % 1 7.6 düzeyinde idi. Tablo l 'de ise 1972'de 1 00  
büyükleri n satışlarının imalat sanayii toplamına oranı
nın en yüksek düieyine ulaştığı görülüyor (% 24.1). 
Bu iki gözlem, 12  Mart'ın niteliğine ışık tutuyor ve 
izlenen ekonomik politikaların tekelci sermaye yara
�ına olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 

1974 yılında 100 büyükler iistesinde yeralan 
özel firmaların imalat sanayiinin dalları arasındaki da
ğılımı, bir yanda, Türkiye'nin sanayileşmesinin nite
liğini, öte yanda da, tekellerin tercihlerini yansıtması 
bakımından ilginç. Sözkonusu firmalar sektörlere da
ğıtıldığında, Tablo 2'de görülen durum ç ıkıyor orta
ya. Satışlar ve istihdam içinde en önemli paya sahip 
olan sektör dokuma ve giyim sanayii. Onu, taŞıt araç
ları ile temel madenler sanayileri izlemekte Sonuncu 

T aşıt araçları 
(Tofaş ve Renault) ile 

deki iki firmanın (Arçelik 
yanıklı tüketim malı ürettikleri 
manın satıŞ ve istihdam 
ten diğer sektörlerinkine 
deki durumu elde ederiz. 
ler tüketim malı üretiminde 
karşılık, sanayiin gelişmesinde 
elektronik, kimya gibi 
mi çok azdır. Özel firmaların 
larına göre sıralanması, 
sıralanmanın tam tersi. 
rın yatırım malı üreten sektörlerde 
ulaştığını, tüketim mallarında 
olduğunu gösterir. 

DENGESizLIK, DENGESIZLIK, 

100 biiyüklerin bölgesel da
deki tekelci sermayenin 
Tablo 4'e göre, kamu 
döneminde artış göstermiştir. göstermiştir. göst
bir düşüş sözkonusu. Bu 
ği ve tekelci sermayenin 
Özel firmaların bölgesel 
Marmara · Trakya bölgesinde 
yor. Istanbul, önemi azalmakla 
ana merkez olmakta devam 
pan bir başka olgu, Çukur
önemli tekelci sermaye 
Ama gene de Istanbul 
çok az bu kesimlerin. 
simlerinin bir diğeri aleyhine 
arasındaki çelişme ve 
mel neden. 

100 büyükler 
bölgelerin farklı sektörlerde 
yor. Örneğin, Ege ve 
dallarında faaliyet gösteren 
sına karşılık, Marmara
tüketim, ara ve yatırım 
lukta. Bu, bir yanda, bölgelerarası 
ortaya koyuyor. Öte yanda, ara 
timinin tüketim malları 
dinamik bir nitelik taşıdığı 
bugünkü eşitsizliğin giderek 



K. MARX 

OYUNDURUGUNDA 

YABANCI TEKELLERLE BüTüNLEŞEN TEKELCI SANA YI SERMA YESI 

ÜRETIMINDEKI PAYıNı VE DENETiMINI ARTTIRDI. 

E şITSiZLIKLERI ARTTıRDı, 

HıZ KAZANDIRDI 

KOÇ, SABANCı VE ÖTEKILER 

D ikkati çeken bir başka nokta, 100 büyükler 
içinde Türkiye'nin en büyük holdinglerinin 

oldukça yüksek bir paya sahip olması. Koç Holding 
ile Sabancı Holding'e dahil kuruluşların 100 büyükle
rin satışları içindeki payı % 1 4.3 (9.6 - 4.7), istihdam 
içinde ise % 1 2.6 (7 - 5.6). Buna göre, bu iki holding 
100 büyükler listesindeki özel firmaların satışlarının 
% 27'ye yakın bir bölümüne sahipti 1974 yılında. Bu 
iki holdinge, Türkiye Iş Bankası,-Yapı ve Kredi Ban· 
kası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası gibi banka 

TABLO: i 

sermayesinin üç büyük kuruluşunu da eklediğimizde, 
tekelci sermaye egemenliğinin boyutları daha açık se
çik ortaya çıkıyor. Ayrıca, banka sermayesi ile sanayi 
sermayesinin içiçeliğini de gözler önüne seriyor. 
Buna göre, 1974 yılında, sözkonusu 5 kuruluşa ait 
sanayi firmalarının 100 büyükleri n satışları içindeki 
payı % 29, istihdam içindeki payı ise % 23'ü buluyor. 
1 00 büyükler listesindeki özel firmaların satıŞ ve istih· 
damındaki payları ise, sırasıyla % 48 ve % 44. Demek 
ki, bu 5 kuruluş özel tekelci kuruluşların satışlarının 
% 50'ye yakın bir bölümüne sahip. Türkiye'deki tekel· 
ci sermayenin gücü konusundaki en iyi göstergelerden 
biri bu. 

1 00 büyükler listesindeki özel firmalar için· 
de yabancı sermayeli olanların payı, satışlarda % 29.5, 
istihdamda % 19. Öyleyse, özel büyük tekellerin sa
tışlarının % 30'una yakın bir bölümünü dolaysız de
netimi altında tutuyor yabancı tekeller. Buna bir de 
patent, lisans, vb. anlaşmalar yoluyla kurulan ve sür
dürülen dolaylı denetim eklenecek olursa, yabancı 
tekellerin Türkiye imalat sanayii üzerindeki denetimi
nin hangi boyutlara ulaştığı daha iyi anlaşılır. Çünkü, 
tıpkı ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde 
de, büyük ve güçlü kapitalistin küçük ve zayıfı ortadan 
kaldırması ya da kendi denetim ve egemenliği altına 
alması k!ıçınılmaz. Türkiye'deki tekellerin dünya ölçü
lerine göre çok küçük kaldığı ise açık. Örneğin, dün
yanın ellinci büyük firmasının satıŞ tutarı, Türkiye'
deki 100 büyüklerin satışları toplamından fazla. (Eski
şehir Sanayi Odası, Haftalık Haber Bülteni, 1 .9.1975.) 

B u bulguların sonucunu şöylece özetlemek 
mümkün. Tüketim malları üretiminde yoğun· 

laşan, banka sermayesi ve yabancı tekelci kuruluşlarla 
bütünleşen tekelci sanayi sermayesi, son yıllarda ol
dukça önemli gelişmeler kaydetmiş ve sanayi üreti
mindeki payını ve denetimini artırmıştır. 'Sermayenin 
merkezileşmesi olgusunun tüm sonuçlarını beraberin
de getiren bu gelişme, tekeller arasındaki eşitsizlikleri 
artırarak, bunlar arasındaki çelişme ve çatışmalara hız 
kazandırmıştır. Tüm bu gelişmelerin kapitalist serma
ye birikiminin kaçınılmaz sonuçları olduğu açıktır. 

TABLO: 2 

100 BÜYÜK FİRMANIN İMALAT SNNAYİİ İçiNDEKİ YERİ 100 BÜYÜKLER LİsrEsiNDEKİ ÖZEL FİRMALARIN SEKTÖRE L  
DAGILIMI 

İm. Sanayii Toplamı 100 BüyUk Firma 100 BüyUk 
Cari Fi- Sabit Fl- Cari Fi- Sabit Fi- Fırma Satış-
atlarla atlarla atlarla atlarla ları Jİmalat 
(mi lyon (1968: 100) (milyon (1968:100) Sanayii Toplamı 

1968 59 500 100 LO 574 100 17, 7 

1969 68 364 III II 809 i08 17, 2 

1970 79 257 119 17 607 149 22, 2 

1971 �(16 531 137 21 45e 155 20. i 

1972 138 777 160 33 448 218 24, i 

1973 178 794 191 42 881 258 23. 9 

1974 271 227 210 63 772 277 23. 5 

Kaynak: D. P. T. , Yıllık ve İstanbu l ()dası 

TABLO:3 

SEKTÖR GRUPLARı İTİBARİYLE 
DAGILIM - 1974 -

Tilketim Malı Üreten SekWrler 
Ara Malı Üreten Sektörler 
Yatırım Malı Üreten SekWrler 

TOPLAM 

42, 3 
34. 5 

.Eı..L 
ıoO. O 

53, 5 
30, 4 

� 
ıoo, O 

(1974) 

Satışlardaki İstihdamdak! 
SekWrler 
Gıda-TUtUn Sanayileri 6. 1 4. 9 

Dokuma ve Giyim Sanayii 2.0. 1 36. 6" 
Basım Sanayii 1. 6 1. 3 
Deri ve Deri Mamulleri Sanayıı 0. 8 0. 3 

Lastlk-Plas;y< İşleme Sanayileri 5. 5 3. 7 

Kimya Sanayı 5. 5 4. 9 

Cam-Çimento Sanayileri 5. 3 7. 6 

Temel Madenler Sanayıı 15. 8 12. 6 

Madeni Eşya Sanayıı 9. 2 10. 1 

Tarım Alet ve Makinaları Sanayii 4. 6 2.. 7 

Elektrik Makinaları ve Gereçleri 
Sanayii 5. 5 3. i 

Taşıt Araç ları Sanayii 20. O 12. 2 

TOPLAM ıoo:o- ---ıoo:o 

TABLO: 4 

100 BÜYÜKLERİN BÖLGESEL DAGILIMI 
(% Olarak) 

Satı şIardaki İStihdamdaki 

1970 1974 1970 1974 

Kamu Kuruluşları 31, 5 39, 7 43, 2 47, 8 
Özel Fırma lar � � � � 

Çukurova 10, 2 1 1 , 5 14, 7 19, 9 
Marmara-Trakya &9, 4 64, 6 66, 5 55 , 4  
Ege 9,6 10, 8 10, 7 11, 9 
Diiterierl ıo,8 13, 1 8, 1 12.8 

ÖTEKILER 

nokta, 100 büyükler 
büyük holdinglerinin 

sahip olması. Koç Holding 
kuruluşların 100 büyükle

- 4.7), istihdam 
göre, bu iki holding 

firmaların satışlarının 
1974 yılında. Bu 

,-Yapı ve Kredi Ban· 
Bankası gibi banka 

TABLO: i 

sermayesinin üç büyük kuruluşunu da eklediğimizde, 
tekelci sermaye egemenliğinin boyutları daha açık se
çik ortaya çıkıyor. Ayrıca, banka sermayesi ile sanayi 
sermayesinin içiçeliğini de gözler önüne seriyor. 
Buna göre, 1974 yılında, sözkonusu 5 kuruluşa ait 
sanayi firmalarının 100 büyükleri n satışları içindeki 
payı % 29, istihdam içindeki payı ise % 23'ü buluyor. 
1 00 büyükler listesindeki özel firmaların satıŞ ve istih· 
damındaki payları ise, sırasıyla % 48 ve % 44. Demek 
ki, bu 5 kuruluş özel tekelci kuruluşların satışlarının 
% 50'ye yakın bir bölümüne sahip. Türkiye'deki tekel· 
ci sermayenin gücü konusundaki en iyi göstergelerden 
biri bu. 

kaldırması ya da kendi denetim ve egemenliği 
alması k!ıçınılmaz. Türkiye'deki tekellerin dünya ölçü
lerine göre çok küçük kaldığı ise açık. Örneğin, 
yanın ellinci büyük firmasının satıŞ tutarı, 
deki 100 büyüklerin satışları toplamından faz
şehir Sanayi Odası, Haftalık Haftalık Haft Haber Bülteni, 

B u bulguların sonucunu şöylece 
mümkün. Tüketim malları üretiminde yoğun· 

laşan, banka sermayesi ve yabancı tekelci kuruluşl
bütünleşen tekelci sanayi sermayesi, son 
dukça önemli gelişmeler kaydetmiş ve sanayi 
mindeki payını ve denetimini artırmıştır. 'Sermayenin 
merkezileşmesi olgusunun tüm sonuçlarını 
de getiren bu gelişme, tekeller arasındaki eşitsizlikleri 
artırarak, bunlar arasındaki çelişme ve çatışmalara hız 
kazandırmıştır. Tüm bu gelişmelerin kapitalist serma
ye birikiminin kaçınılmaz sonuçları olduğu 

TABLO: 2 

FİRMANIN İMALAT SNNAYİİ İçiNDEKİ YERİ 100 BÜYÜKLER LİsrEsiNDEKİ ÖZEL FİRMALARIN SEKTÖRE L  
DAGILIMI 

Toplamı Toplamı 100 BüyUk Firma 100 BüyUk 
Sabit Fl- Cari Fi- Sabit Fi- Fırma Satış-
atlarla atlarla atlarla ları Jİmalat 

(1968: 100) (milyon (1968:100) Sanayii Toplamı 

100 LO 574 100 17,17, 7 7 
III II 809 i08 17, 2 
119 17 607 149 22, 2 
137 21 45e 155 20. i 

160 33 448 218 24, i 

191 42 881 258 23. 9 

210 63 772 277 23. 5 

ve İstanbu l ()dası 

TABLO:3 

SEKTÖR GRUPLARı İTİBARİYLE 
DAGILIM - 1974 -

(1974) 

Satışlardaki İstihdamdak! 
SekWrler SekWrler 
Gıda-TUtUn Sanayileri 6. 1 4. 9 

Dokuma ve Giyim Sanayii 2.0. 1 36. 6" 
Basım Sanayii 1. 6 1. 3 
Deri ve Deri Mamulleri Sanayıı 0. 8 0. 3 

Lastlk-Plas;y< İşleme Sanayileri 5. 5 3. 7 

Kimya Sanayı 
;y< 

Sanayı 
;y< 

5. 5 4. 9 

Cam-Çimento Sanayileri 5. 3 7. 6 

Temel Madenler Sanayıı 15. 8 12. 6 

Madeni Eşya Sanayıı 9. 2 10. 1 

Tarım Alet ve Makinaları Sanayii 4. 6 2.. 7 

Elektrik Makinaları ve Gereçleri Gereçleri 
Sanayii 5. 5 3. i 

Taşıt Araç ları Sanayii 20. O 12. 2 

TOPLAM ıoo:o- ---ıoo:o 

TABLO: 4 

100 BÜYÜKLERİN BÖLGESEL DAGILIMI 
(% Olarak) 

Satı şIardaki İStihdamdaki 

1970 1970 1974 1974 1970 1970 1974 

Kamu Kuruluşları 31, 5 39, 7 43, 2 47,
Özel Fırma lar � � � � 



I<atil komandoları 
Murat Bayrak 

nasıl zengin oldu ! 
TURISTIK TESIsLERE, 

TURIzMI GELIşTIRMEK AMACIYLA KREDI VEREN KURUM 
TC TURizM BANKASI. 

MURAT BA YRAK 1 972 YıLıNDA BU BANKADAN 
2,5 MILYON LİRA KREDI ALDı' 

DEVLET GÖREVLILERINE YARDIM ETTiCI SÖYLENEN 
KOMANDOLAR IçIN YAPILACAK TATiL KÖYÜNEDEVLETTEN KREDI 

ALMAK DOCAL OLSA GEREK! 

Balkanlardan zaman zaman Türki· 
ye 'ye göçmen gelir. Bunlar, Osmanlıla· 
rın Balkanları yitirmesiyle, oralarda 
kalmış, Türkiye kökenli insanlar. Kimi 
eskiye duydulıu özlemle, kimi akrabala· 
ra kavuşma istelıiyle göç eder Türkiye'· 
ye. 

Murat Bayrak da bir göçmen ola· 
rak gelmiş. Milyonlarıyla gelen göçmen 
şimdiye dek duyuımamış. Emelıini üre
time katarak, emelıinin karşııılıını alan 
ve üretim araçlannın tümüne toplumca 
sahip çıkılan ülkelerden milyonlar geti
rilmesi zaten olanaksız. Murat Bayrak da 
Türkiye'ye milyonsuz gelen göçmenler· 
den biri. 

Ancak, milyoner olmak Türkiye'· 
de güç değiL. Sömürünün esas olduğu dü
zenlerde her mahalleden bir milyoner 
çıkabilir. Ama, herkes milyoner olamaz. 
Ayrıca milyoner olmak yeterli değil, bir 
de milyonları korumak gerek. 

NASIL MiLYONER OLUNUR 

Milyonları korumak için önce mil· 
yoner olmak gerekiyor. Bu Murat Bay
rak için güç olmamış. önce düzene hiz
met gerekli. Sonra hizmet edilenlerden 
ilk sermayeyi derlemek. Kredi musluk
larının açılması ve dışarıyla başka dü
zeyde varolan ilişkilerin, ticari düzeyde 
geliştirilmesi de şartlar arasında. Murat 
Bayrak ve o tür yapılı kişilerin sağlaya
bileceği bu olanaklar, milyonları üreti
yor. 

SANCAK TÜL A.Ş. 

Murat Bayrak'ın sahibi bulunduğu 
şirket Sancak TüI. Sancak Tül önce limi-

İHRACATCILARA 
. MİLYONLAR 

IHRACATTA 
VERGI 
IADESI 
ORANıNıN 

AKTARıLıYOR 
ARTTıRıLMASı 
VE UYGULAMA 
KAPSAMıNıN 
GENIŞLETILMESININ, IHRACATTA NE GIBI BIR ARTıŞ 
SACLAY ACACINI ZAMAN GÖSTERECEK 
ANCAK KESIN OLAN BIR GERÇEK 
BU YOLDAN UCRANILACAK VERGI KAYBI. 
1 974 YıLıNDA i MILYAR TL'LlK VERGI KAYBINA 
NEDEN OLAN IHRACATTA VERGI IADESI UYGULAMASININ 
BU YIL DAHA YÜKSEK VERGI KAYBINA 
YOL AÇACACINA 
KESIN GÖZÜYLE BAKILABILIR. 

YOROYOŞ - 23 Eylül 1 975 - i O 

Ihracattaki tıkanıklığın dış tica
ret açığını olumsuz yönde etkilemesi ve 
bunun, özellikle, sermaye sınıfının sana
yici kesiminde tepki uyandırması, MC 
iktidannı harekete geçirdi. Sanayiciler, 
çok önceden hükümete neler yapılabi
leceğine ilişkin bir muhtıra vermişlerdi. 
MC iktidarı, muhtıra doğrultusundaki 
hizmetler zincirine, son çıkan ihracatta 
vergi uygulaması kararıyla, yeni bir hal
ka ekledi. 

Yeni kararda ihracatta vergi iadesi 
oranı % 45'e kadar çıkarılıyor. Bu oran
da bir iadeden yararlanmak için 1 mil
yon 800 bin dolarlık ihracat gerekiyor. 
Elıer bunun altında bir ihracat yapılırsa 

ted şirket statüsünde kurulmuş. 1973 
yılında, 10  milyon TL sermayeye u/ıip 
bulunan Murat Bayrak, Limited Şirke
tin sermayesini 16.5 milyona çıkartarak 
anonim şirket haline dönüştürüyor. 

1973 yıiında Maliye Bakanlığı
na verdiği bilançoda ise, görünen net 
karı, 53 milyon. Ancak, aynı bilançoda, 
şirketin bir de uzun vadeli borçları var. 

. Bu borçların alındığı kurumlar da hayli 
ilginç. 

Murat Bayrak, Sınai Yatırım ve 
Kredi Bankası'na 1 milyon 350 bin, Tu
rizm Bankası'na 2.5 milyon, Türkiye Iş 
Bankası'na 6 milyon, Vakınar Bankası'
na 1 milyon, Osmanlı Bankası'na 3 mil
yon 800 bin, Türk Ticaret Bankasına 
'ise 1 milyon 600 bin borçlu. Bununla 
da kalmıyor, Sirkeci Gümrük Müdürlü
ğü'ne 19 milyon 350 bin, dışarıdaki alı" 
babalarına da 38 milyon 800 bin TL 
olmak üzere toplam olarak 74 milyon 
450 bin TL. Iık uzun vadeli borcu var. 

Tüm borçlara karşın bir yıldaki 
karı 53 milyon lira. Bu da resmen bildi
rilen ve vergiye matrah alınan miktar. 
Murat Bayrak kısa zarnanda milyonlara 
milyon katıyor. Işin içine bir de AP mil
letvekilliği katılınca zincirin halkaları 
tamamlanıyor. 

MiLYONLAR DÜZENINI KORUMAK 
GEREK 

Murat Bayrak sermaye sınıfı için
de bir renkli sima. Sermaye sınıfı içinde 
bir halka. Bu sınını düzenin korunması 
gereği, yalnızca bu zatın isteği değil. 
Tüm sermaye sınıfı ve onun iktidarları 
milyonlar düzeninin sürdürülmesinde, 
sömürünün işçi sınıfına gösterilmerne-

% 40 oranında bir iadeden yararlanılı-
yor. 

Resmi Gazetede 16.9.1975 günü 
yayınlanan kararın bir ilginç maddesi de 
sır saklamaya ilişkin. Bu maddede, kara
nn uygulanmasında çalışanlann, edin
dikleri ticari ve mali sırlan açıklayarna
yacaklan hükme baıılanıyor. 

Kararın bu maddesi ister istemez 
yeğen Demirel'in 20 milyonluk vergi 
iadesini hatırlatıyor. Hayali mobilya ih
raç edilmiş gibi gösterilir ve bunu, bir 
memur ölırenirse, böyle bir yolsuzluitu 
açıklayamayacak. Eğer açıklarsa, yol
suzluııu yapan değil, açıklayan cezalan
dınlacak. 

MC kararlarının kimden yana Çı' 
kabileceğine yeni bir örnek daha verili
yor. Bu maddeyle Yahya Demirel bu
günlerde ısviçre'de yeni mobilya ihraç 
bağlantılarını, artık rahatça yapabilir. 

Bu kararda, ihracatta vergi iadesi 
uygulanacak maddelerin kapsamı geniş
letildi. Yeni giren maddelerin sayısı 
200'ü buluyor. Böylece, neredeyse, sa
nayi ürünleri ihracatının tümü, vergi ia
desinden yararlanabilecek. 

Aynca Teknik Üniversite'den alın
ması gereken ekspertiz raporu zorunlu-

time katarak, emelıinin karşııılıını alan 
ve üretim araçlannın tümüne toplumca 
sahip çıkılan ülkelerden milyonlar geti
rilmesi zaten olanaksız. Murat Bayrak da 
Türkiye'ye milyonsuz gelen göçmenler· 
den biri. 

Ancak, milyoner olmak Türkiye'· 
de güç değiL. Sömürünün esas olduğu dü
zenlerde her mahalleden bir milyoner 
çıkabilir. Ama, herkes milyoner olamaz. 
Ayrıca milyoner olmak yeterli değil, bir 
de milyonları korumak gerek. 

NASIL MiLYONER OLUNUR 

Milyonları korumak için önce mil· 
yoner olmak gerekiyor. Bu Murat Bay
rak için güç olmamış. önce düzene hiz
met gerekli. Sonra hizmet edilenlerden 
ilk sermayeyi derlemek. Kredi musluk
larının açılması ve dışarıyla başka dü
zeyde varolan ilişkilerin, ticari düzeyde 
geliştirilmesi de şartlar arasında. Murat 
Bayrak ve o tür yapılı kişilerin sağlaya
bileceği bu olanaklar, milyonları üreti
yor. 

SANCAK TÜL A.Ş. 

Murat Bayrak'ın sahibi bulunduğu 
şirket Sancak şirket Sancak TüI. Sancak Tül önce limi-

İHRACATCACATCACA ILARA 
. MİLYONLAR 

CATTA AKTARAKTARAKT ıLıYOR ıYOR ıY
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ETILMESININ, IHRACATTA NE GIBI BIR ARTıŞ 
ACACINI ZAMAN GÖSTERECEK 

KESIN OLAN BIR GERÇEK 
YOLDAN UCRANILACAK VERGI KAYBI. 
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ret açığını olumsuz yönde etkilemesi ve 
bunun, özellikle, sermaye sınıfının sana
yici kesiminde tepki uyandırması, MC 
iktidannı harekete geçirdi. Sanayiciler, 
çok önceden hükümete neler yapılabi
leceğine ilişkin bir muhtıra vermişlerdi. 
MC iktidarı, muhtıra doğrultusundaki 
hizmetler zincirine, son çıkan ihracatta 
vergi uygulaması kararıyla, yeni bir hal
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i şçi SıNıFıNı ÖRGÜTSÜZ BIRAKMADA MURAT BAYRAK 
ÜSTAT SAYlLlR 

ŞIMDIYE DEK FABRIKASıNA GIREBILEN SENDIKA YOK 
KOMANDO DENILEN KİRALIK KATILLER ISE 

FABRIKANıN MUHAFIZ BÖLÜCÜ 
BUNLARIN 

YALNıZCA FABRIKA YI KORUMADıKLARI DA BIR GERÇEK 
BU PARALI UŞAKLAR 

GEREKTICINDE AP KONGRESINDE BILE GÖZDACı VEREBILıYOR 
AP'NIN ÇANAKKALE IL ÖRGÜTÜ KONGRESI 

BUNLARIN DENETIMI ALTINDA YAPıLDı 

nde yarar umuyor. Sermaye sınıfı bu 
naçla örgütlenirken, işçi sınırını örgüt. 
i mücadeleden yoksun bırakmak isti· 
or. 

Işçi sınıfını örgütsüz bırakmada 
lurat Bayrak üstad sayılır. Şimdiye dek 
abrikasına girebilen sendika yok. Ko· 
�ando denilen kiralık katiller ise, fabri· 
:anın muhafıı bölü�. Bunların, yalnız· 
:a fabrikayı korumadıklan da bir ger· 
;el<. Bu paralı uşaklar gerektiltinde AP 
:ongresinde bile gözdaltı verebiliyor. 
\p'nin Çanakkale il örgütü k-ongresi 
)unlann denetimi altında yapıldı. 

Sancak Tül'ün sahibi komando· 
ian çok düşünür. Kiralık katillerin eiti' 
timi onun denetimi ve gözetimi altında 
yapılıyor. Bu amaçla bir de tatil köyü 
kurdurmuş. 

SANCAK TATIL KÖYÜ 

Ayvalık, Türkiye'nin güzel tatil 
beldelerinden biri. Murat Bayrak, Sarım· 
saklı plajında bir yer almış. Ancak, ıa· 
tın bir huyu var. Her işini krediyle yap
tırıyor. Bu kez bir Devlet bankasından 
kredi almayı uygun görüyor. 

Turistik tesislere, turizmi geliştir· 
rnek amacıyla kredi veren kurum, T.C. 
Turizm Bankası, Murat Bayrak, 1972 yı· 
lında, bu bankadan 2.5 milyon lira kredi 
aldı. Devlet görevlilerine yardım ettilıi 
söylenen komandolar için yapılacak ta· 
til köyüne devletlen kredi almak doltal 
olsa gerek! . 

Tatil köyü 1974 de tamamlanıyor. 
Turizm Bakanlıltı 17.7.1974 de Turistik 
Işletme Belgesi veriyor. Turizm Bakanlı· 
Itı'nın yayınladıltı 1975 yılı Otel Rehbe· 

luıtu da kaldırılıyor. Zeytinya�ı yerine, 
makina yalıı ihraç edildiiti unutulma· 
dan alınan bu karar, uygulamada doita· 
cak bu tür yolsuzlukları bakalım ayyuka 
çıkaracak mı? 

Ihracatta vergi iadesi oranının art
tırılması ve uygulama kapsamının geniş· 
letilmesinin, ihracatta ne gibi bir artış 
saitlayacaltını, zaman gösterecek. Ancak, 
kesin olan bir gerçek, bu yoldan ultranı· 
lacak vergi kaybı. 1974 yılında 1 milyar 
TL.lık vergi kaybına neden olan ihracat
ta vergi iadesi uygulamasının, bu yı l da· 
ha yüksek vergi kaybına yol açacalıına, 
kesin gözüyle bakılabilir. Nitekim gazete 
haberlerine göre 1975'in ilk Uç ayında 
iki milyar liralık vergi iadesinde bulunul· 
dulıu bildirilmektedir. Bir de buna teş· 
vik tedbirleri arasında yer alan, ithalatta 
vergi muafiyeti eklenirse, ortaya çıkan 
tablonun çok iç açıcı olmadıitı anlaşılır. 

Bütçenin önemli açıklar verdiiti 
bu yıllarda, bu kanaldan saitlanması ola· 
naklı gelirin yitirilmesi, başka tür gelirler 
salılanmasını zorunlu kılabilir. Bu işin 
yükünün işçi sınırıyla diiter emekçi sınıf 
ve tabakalann sırtına bindirilece!!ini söy· 
lemek kötümser bir yorum olmasa 
gerek. 

rinde Sancak Tatil Köyü de yer alıyor. 
Günlüıtü yemek dahil 340 . 390 TL. 

Ancak, şimdiye dek komandolar· 
dan başka kimse kal!llamış bu tatil kö· 
YÜnde. Köyün tamamen dolu oldultu 
söyleniyor. Yıl sonu bilançosu ise merak 
konusu. Günlülıü 390 TL.dan eltitim gö· 
ren kiralık katillerin, bu harcamanın 
hakkını verdikleri ortada. 

YANGıN SÖNDÜRMEK 
YA DA SERINLEMEK 

Murat Bayrak'ın çok renkli bir 
kişi oldu�unu söyledik. Hakkında söy· 
lentiler çeşitli. Girilmesi güç rabrikasına 
bir de yüzme havuzu yaptırmış. Hazre
tin suya merakı büyük. Yaz boyunca ta· 
til köyünde bulunsa kredi işlerini nasıl 
ayarlar! Yazın sıcak günlerinde serinle· 
mesi de gerek. 

Ancak, söylentiye göre kredisiz iş 
yapmasını sevmeyen bu komando hami· 
si yüzme havuzu için de kredi saltlamış. 
Yüzme havuzu için kredi verilmiyecelıi· 
ni çok iyi bildilıinden, yapılan havuz, 
resmi kayıtlarda "yangın söndürme haz· 
nesi" olarak geçiyor. 

MURAT BAYRAK'IN iPLiCi 
PAZARA NASIL ÇıKAR 

Sancak Tül Fabrikası bir cins iplik 
üretiyor. Bir yılda görünen net karının 
53 milyon lira olması ilginç. Ancak rab· 
ri kada üretilen iplilıin, Türkiye'deki tek 
satıcısı, Murat Bayrak. 

Tekel olmanın avantajlarını iyi 
kullanıyor. Ihtiyaç duyanlar arasında en 
yüksek fiyatı verene iplilıini satıyor! 

TELEViZYON FiYATLARı 
UCUZLAR Ml? 

Türkiye'nin yıllık televizyon üre· 
timi ı milyona ulaştı. Bundan böyle her 
yıl bir milyon televizyon üretilecek. An· 
cak, fiyatlann yüksekli!!i, pek çok aile· 
nin TV alamamasına neden oluyor. TV 
sanayii ciddi bir pazar sorunuyla karşı 
karşıya idi. öte yandan TV üreten fir· 
maların kar oranları ise çok yüksek. Iç 
pazar sorunuyla karşılaşan üreticiler fi· 
yatlan düşürmeyi düşünüyorlardı. 

Ancak, son çıkan ihracatta vergi 
iadesi kararnamesi TV üreten sanayiin 
imdadına yetişti. Yeni karara göre tele· 
vizyon ihracatında % 30 . 35 oranında 
vergi iadesi uygulanacak. Böylece, dış 
piyasalarda fiyat bakımından rekabet 
olana!!ı dolıuyor. Artık Yurkiye'de TV 
fiyatlannın düşürülmesine gerek kalma· 
dı. Başlangıçta düşünülen oranda bir in· 
dirim bundan böyle bir hayaL. Hatta fi· 
yat artışlan bile beklenebilir. 

Ucuz fiyattan TV almayı düşle· 
yenler üzülmesin. Yalçıntaş yönetimin· 
deki TRT yayınında, evlerde ki TV ;ılı· 
cılan, pek de güzel olmayan bir süs eşya· 
sından öte bir işe yaramıyor. 

katillerin 
ınaddi 

ıSMAIL COŞAR 

T ürkiye kapitalizminin dışa bağımlılık yanında diğer bir özelliği 
de, sömürü alanının, ülkenin öz kaynaklarıyla sınırlı olması. Bu, 

aynı zamanda dışa bağımlılığın doğal bir sonucu. Yabancı sermaye ile 
içli dışlı olan sermaye sınıfı, sömürüsünü işçi sınıfı üzerinde yoğunlaştı· 
rıyor. Türkiye işçi sınıfının yarattığı artı değeri sermaye sınıfının em· 
peryalizmle paylaşması ise, daha yüksek bir sömürü oranını gerektiriyor. 

Ancak, Türkiye eski Türkiye değiL. Işçi sınıfı ve onun çevre
sinde oluşan ittifak, bilinçli bir mücadelenin içinde. Sermaye sınıfı, işçi 
sınıfını dilediğince ve sınırslZca sömürmede bildiğini yapamıyor. işç i sı
nıfının bilinçli mücadelesi, onun ittifaki iç inde yerini almaya başlayan 
diğer emekçi sınıf ve tabakaların geçmişe oranla daha sorumlu davran· 
maları, sermaye sınıfının tezgahlamaya çalıştığı oyunları bozuyor. 

işçi sınıfının, özellikle son onbeş yıldır hızla yükselen mücade
lesi, sermaye sınıfı için en ciddi sorun. Ekonomik planda verilen müca
dele, sınırsız sömürüye yıllar boyu alışmış olan sermaye sınıfını tedirgin 
ederken, bir de bu mücadelenin politik içerik kazanarak bütünlüğe ulaş
tığını somutta görüyoruz. Sermaye sınıfı işçi sınıfının yükselen hareke· 
tini, doruğa ulaşmadan boğmak istiyor. 

Sermaye sınıfının, kendi iç çelişkilerini uzlaştırıp birleşme ve 
bu temelden kaynaklarıan politik partilerini, birleştirme çabaları, tek 
başına yeterli değiL. 12 Mart deneyiminin, başta işçi sınıfı olmak üzere, 
diğer emekçi sınıf ve tabakaların mücadelesi ile geriletilmesi, aynı oyu
nun yeniden tezgahlanmasını engellemiyor. 12 Mart faşizmini, istediği 
sıkıyönetimli bir sömürü düzeninin özlemini çekiyor. 

B u hevesle yola çıkan sermaye sınıfı, paralı uşaklar besliyor. Bu 
uşakların nereden beslenip nasıl yetiştirildiğinde Mıırat Bayrak 

olayı, yalnızca somut bir örnek. irili ufaklı sermaye, bu kiralık kaatille· 
rin, maddi dayanağ ı. Bunların ö.rgütlerine, sermaye sınıfından bağış 
olarak binlikler akıyor. Sermaye sınıf" özlemini duyduğu faşizmi ge· 
tirmede bu paralı uşaklardan medet umuyor. 

Kiralık katillerin yuvalandığı, sermaye sınıfının başbuğuluğu· 
nu yüklenen bir lidere sahip MHP'nin, ikibuçuk adamıyla cephede yeri· 
ni alması bir rastlantı değiL. Devletin bütünüyle ele geçirilmesi olayının 
bir parçası. Kiralık kaatiller artık devletin hazinesinden çöpleniyorlar. 
Kadrolara doldurulan komandoların bir kısmı aybaşından aybaşına ma· 
aşını almaya daireye uğruyor. 

Cephenin başbuğusu ise, devletin en yetkili kişileriyle güvenlik 
toplantıları yapıyor. Eğer toplantılarda, kaatillerin güvenliğini sağlama 
konuları görüşülüp, karara bağlanıyorsa, bu yönde son derece başarılı 
olduklarını söyliyebiliriz. Politik amaçlarla öldürülen altı öğretmenden 
beşinin katilinin bulunmadığı biliniyor. 

Kaatiller biliniyor ama yakalanamıyor. Devletin güvenlik kuv· 
vetlerine yapılan ihbarlar değerlendirilmiyor. Polis, katilin kaçmasına 
göz yumuyor. Başvurulacak başkaca merci akla gelmiyor. Son olarak 
TÖB - DE R Cumhurbaşkanı'na başvurdu. Şimdilik ortada somut bir 
sonuç yok. Terör sürüp gidiyor. 

Olayları yaratanlar iki grup olarak gösterilmek isteniyor. Olay
ların gerçek sorumluları ise, gelişimin, ç ıkarları doğrultusunda olup ol
madığının değerlemesi içinde bir köşede keyif çatıyor. Gerçek sorum· 
lunun, bunları besleyen sermaye sınıfı olduğu ise gün gibi ortada. Kira· 
iık kaatillerle mücadele, onların çöplendiği kaynaklari kesmekle olur. 

Sancak tatil köyü olayının bir ilginç yönü de, işletme müsaa
desinin CHP Bakanlarından Orhan Birgit tarafından verilmiş olması. 
Kuşkusuz müsaade komando kampı kurulsun diye verilmedi. Ancak 
Murat Bayrak denen adamın niteliği de belli idi. Eğer eşkiya yetiştiren 
sermayenin kaynakları, ekonomik olarak kurutulmazsa bu olaylar sürer 
gider. 

O layları durdurabilecek tek gücün ise, işçi sınıfı ve onun çevre· 
sinde yerini alan diğer emekçi sınıf ve tabakaların demokrasi 

yolundaki örgütiii mücadelesi olduğu artık açıkça ortaya çıktı. Sermaye 
sınıfının son çırpınışları, işçi sınıfının bu mücadelesini durduramıyacağı 
kesin. Işçi sınıfı 12 Mart Faşizmini nasıl gerilettiyse, demokratik müca· 
delesini artan talepleri doğrultusunda öyle genişletecek ve öncü partisi· 
nin önderliğinde iktidara yönelecek. 
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ise, fabri· 
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ren kiralık katillerin, bu harcamanın 
hakkını verdikleri ortada. 

YANGıN SÖNDÜRMEK 
YA DA SERINLEMEK 

Murat Bayrak'ın çok renkli bir 
kişi oldu�unu söyledik. Hakkında söy· 
lentiler çeşitli. Girilmesi güç rabrikasına 
bir de yüzme havuzu yaptırmış. Hazre
tin suya merakı büyük. Yaz boyunca ta· 
til köyünde bulunsa kredi işlerini nasıl 
ayarlar! Yazın sıcak günlerinde serinle· 
mesi de gerek. 

Ancak, söylentiye göre kredisiz iş 
yapmasını sevmeyen bu komando hami· 
si yüzme havuzu için de kredi saltlamış. 
Yüzme havuzu için kredi verilmiyecelıi· 
ni çok iyi bildilıinden, yapılan havuz, 
resmi kayıtlarda "yangın söndürme haz· 
nesi" olarak geçiyor. 

MURAT BAYRAK'IN iPLiCi 
PAZARA NASIL ÇıKAR 

Sancak Tül Fabrikası bir cins iplik 
üretiyor. Bir yılda görünen net karının 
53 milyon lira olması ilginç. Ancak rab· 
ri kada üretilen iplilıin, Türkiye'deki tek 
satıcısı, Murat Bayrak. 

Tekel olmanın avantajlarını iyi 
kullanıyor. Ihtiyaç duyanlar arasında en 
yüksek fiyatı verene iplilıini satıyor! 

TELEViZYON FiYATLARı 
UCUZLAR Ml? 

Türkiye'nin yıllık televizyon üre· 
timi ı milyona ulaştı. Bundan böyle her 
yıl bir milyon televizyon üretilecek. An· 
cak, fiyatlann yüksekli!!i, pek çok aile· 
nin TV alamamasına neden oluyor. TV 
sanayii ciddi bir pazar sorunuyla karşı 
karşıya idi. öte yandan TV üreten fir· 
maların kar oranları ise çok yüksek. Iç 
pazar sorunuyla karşılaşan üreticiler fi· 
yatlan düşürmeyi düşünüyorlardı. 

Ancak, son çıkan ihracatta vergi 
iadesi kararnamesi TV üreten sanayiin 
imdadına yetişti. Yeni karara göre tele· 
vizyon ihracatında % 30 . 35 oranında 
vergi iadesi uygulanacak. Böylece, dış 
piyasalarda fiyat bakımından rekabet 
olana!!ı dolıuyor. Artık Yurkiye'de TV 
fiyatlannın düşürülmesine gerek kalma· 

diğer emekçi sınıf ve tabakaların geçmişe oranla daha 
maları, sermaye sınıfının tezgahlamaya çalıştığı oyunları bozuyor. 

işçi sınıfının, özellikle son onbeş yıldır hızla yükselen 
lesi, sermaye sınıfı için en ciddi sorun. Ekonomik planda 
dele, sınırsız sömürüye yıllar boyu alışmış olan sermaye 
ederken, bir de bu mücadelenin politik içerik kazanarak 
tığını somutta görüyoruz. Sermaye sınıfı işçi sınıfının yükselen 
tini, doruğa ulaşmadan boğmak istiyor. 

Sermaye sınıfının, kendi iç çelişkilerini uzlaştırıp 
bu temelden kaynaklarıan politik partilerini, birleştirme 
başına yeterli değiL. 12 Mart deneyiminin, başta işçi sınıfı 
diğer emekçi sınıf ve tabakaların mücadelesi ile geriletilmesi, 
nun yeniden tezgahlanmasını engellemiyor. 12 Mart faşizmini, 
sıkıyönetimli bir sömürü sömürü düzeninin özlemini çekiyor. 

B u hevesle yola çıkan sermaye sınıfı, paralı uşaklar 
uşakların nereden beslenip nasıl yetiştirildiğinde 

olayı, yalnızca somut bir örnek. irili ufaklı sermaye, bu 
rin, maddi dayanağ ı. Bunların ö.rgütlerine, sermaye sınıfından 
olarak binlikler akıyor. Sermaye sınıf" özlemini duyduğu 
tirmede bu paralı uşaklardan medet umuyor. 

Kiralık katillerin yuvalandığı, sermaye sınıfının 
nu yüklenen bir lidere sahip MHP'nin, ikibuçuk adamıyla 
ni alması bir rastlantı değiL. Devletin bütünüyle ele geçirilmesi 
bir parçası. Kiralık kaatiller artık devletin hazinesinden 
Kadrolara doldurulan komandoların bir kısmı aybaşından 
aşını almaya daireye uğruyor. 

Cephenin başbuğusu ise, devletin en yetkili kişileriyle 
toplantıları yapıyor. Eğer toplantılarda, kaatillerin güvenliğini 
konuları görüşülüp, karara bağlanıyorsa, bu yönde son 
olduklarını söyliyebiliriz. Politik amaçlarla öldürülen altı 
beşinin katilinin bulunmadığı biliniyor. 

Kaatiller biliniyor ama yakalanamıyor. Devletin 
vetlerine yapılan ihbarlar değerlendirilmiyor. Polis, katilin 
göz yumuyor. Başvurulacak başkaca merci akla gelmiyor. 
TÖB - DE R Cumhurbaşkanı'na başvurdu. Şimdilik ortada 
sonuç yok. Terör sürüp gidiyor. 

Olayları yaratanlar iki grup olarak gösterilmek 
ların gerçek sorumluları ise, gelişimin, ç ıkarları doğrultusunda 
madığının değerlemesi içinde bir köşede keyif çatıyor. 
lunun, bunları besleyen sermaye sınıfı olduğu ise gün gibi 
iık kaatillerle mücadele, onların çöplendiği kaynaklari kesmekle 

Sancak tatil köyü olayının bir ilginç yönü de, 
desinin CHP Bakanlarından Orhan Birgit tarafından 
Kuşkusuz müsaade komando kampı kurulsun diye verilmedi. 
Murat Bayrak denen adamın niteliği de belli idi. Eğer eşkiya 
sermayenin kaynakları, ekonomik olarak kurutulmazsa 
gider. 

O layları durdurabilecek tek gücün ise, işçi sınıfı 
sinde yerini alan diğer emekçi sınıf ve tabakaların 



DONYADA YDROYDŞ 

SOSYALİST OLMAYAN SOL'DA PORTEKİZ 

DEVRiM DE TUR 
ATLAYACAI< MI ? 

ARlAS NAVARRO'NUN, BRAGA BAŞPISKOPOSU 
DA SILVA'NIN, AUGUSTO PINOCHET'NIN 

KESKIN SILAHı BUGÜN PORTEKIZ'DE 
ECEVIT'IN "DEMOKRATIK SOL" DIYE 

SAHip ÇıKTıCı 
SOSYALIST PARTININ ELINDE. 

Portekiz bunalımlı günlerini yaşa· 
maya devam ediyor. Karşı - devrim en 
sinsi tertiplerini tezgiihlamakta. -Porte
kiz işçi smıfı iktidara alıırhlıını koymak
tan ahkonmaya çalışılıyor. Amiral 
Azevedo'nun yeni hükümeti kurma ça
lışmaları henüz sonuçlanmış delıi1, ama 
işçi sınıfı maçı kolay kolay bırakacalıa 
benzemiyor. Portekiz Komünist Partisi, 
iktidara "lı ,üçler antidemokratik bir 
biçimde el koymaya kalkışır .. devrimci 
güçlerin eü kolu baitlı durmayacalıını, 
,erekirse .ilahlı direni,e geçeceifini be
lirtti. Portekiz'e eitilmenin, devrimin ge
litmesini günü ,ününe izlemenin birinci 
nedeni bu, Portekiz devriminin kendi ge
lişimi. 

ECEVIT PORTEKIZ'DE 

tlkin birkaç nokta: Ecevit umudu
muz deAH. Bizim "Umudumuz i,çi ıını· 
fı". Ama Ecevit MC faşizmi karşıımda 
demokrasinin savunucu.u. 12 Ekim se
çimlerinin delıerlendiri1mesinde bu nok
ta çok önemli. 

Çok önemü olan bir batka nokta 
daha var. O da Ecevit'in Portekiz dev
rimi üatüne söylediiti "tehükeü" sözler. 
Şöyle diyor CHP Genel Başkanı: "Por
tekiz, kırk yıl, bugün Türkiye'de hükü
mette bulunanların kafasıyla yönetiidi. 
NATO da kendi temel ilkelerine aykırı 
olduRunu bile bile bu rejimi destekledi. 
Kırk yıl ıonra Portekiz'de ortaya örıüt
lenmi" güçlü bir komünizm çıktı. Kırk 
yıllık f .. izmden, baskıdan, itkenceden, 
sömürüden ancak komünizm ve anarşi 
do�du. Portekiz'de komünizm e ve anar
şiye kar,ı ,imdi en etkin mücadeleyi ise 
demokratik 101 veriyor." 

"Türkiye'de bugün hükümette bu- 
lunanların" eündeki .ilahı kapan Ecevit, 
devam ediyor: "Türkiye'de faşizmi de, 
komümzmi de, anar,iyi de CHP'nin de· 
mokratik 101 tutumu önleyecektir. Bun
ları önlerken de, CHP kimsenin düşünce 
özgürlülünü kısmayacak, kimsenin canı· 
nı ineitmeyecektir." 

Aynı konuşmasında NATO Genel 
Sekreteri LUNS'u Türkiye'nin iç i,lerine 
karışmakla .uçlayan Ecevit, çeü,ki için
de: Fa,izm NATO'nun hangi temel ilke
lerine aykırı? Fa,ist Franko'nun da gir
mesiyle yeni bir uYlUlama alanı bulacak 
olan bu temel ilkeler 21 Ni .. n'ın Yuna
nistan'ına, 12 Mart'ın Türkiyesine nasıl 
uy,ulandı ki? 

"Komünizmle mücadele"den baş· 
ka hikmet - i vücudu bulunmayan MC 
iktidarı kar,ıımda antikomünizm yap
mak zor. Bu da Ecevit'in çeli,kilerini 
artırıyor. 
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ANTIKOMÜNIzM 
KIMIN IŞINE YARAR? 

Ariaı Navano'nun, Braga Başpis
koposu Da Silva'nmı Augusto Pinoehet'· 
in keakin silahı bugün Portekiz'de Ece
vit'İn " demokratik sol" diye sahip çık
tılıı Sosyalist Parti'nin eünde. Yalnızca 
PKP'ne karşı kullanılmıyor bu silah, 
Portekiz devrimci sürecini tıpkı Şili 'deki 
gibi kanla boitmak için, Mario Soares'in 
de söz ve yaşam hakkının bulunmaya
calıı bir düzeni geri getirmek için kulla
nılıyor. "Halkm hakkını bir daha kimse
nin yiyemiyeceiti b.ir düzen" kuracak 
olan CHP, nasıl oluyor da Portekiz'de 
sömürücü lermayenin sözcütüRünü yapan 
güçlerle dayarutma içinde olabiliyor? 
"Demokratik IoI"cu Willy Brandt'lar, 
Helmudt Schmit'ler ABD 'den Portekiz 
devrimine müdahale etmesini isterterken 
au .. n Ecevit, neden Portekiz'de baş teh
like diye devrimci güçleri ve onların ör
gütlerini ,österme gerelıini duyuyor? 
"Demokratik sol" Danimarka Işçi Sen
dikaları Konfederasyonu'nun aynı anti
komünist tavırlarıaı "komünist" diye 
Portekiz Entersendikal temsilcisini ka
bul etmeme.i midir özgürlük? NATO'da 
karde, karde, y .. adıkları Portekiz'in 
tekellere kar,ı bir yörüngeye girmesiyle 
ülkenin ekonomik bolıulmaıına katkıda 
bulunan demokratik 101 AET üyelerinin 
Gonçalves ,örevden alınır alınmaz ilk el
de 420 milyon lira yardım yapmaları 
Portekiz'in iç i,lerine karışma deRiise 
nedir? "Demokratik 101" Ecevit bu so· 
rulara cevap vermekle yükümlü deııil 
mi? 

ÇAMLI'NIN DEvlRDICI ÇAMLAR 

Portekiz konusundaki bu tavrı, 
Ecevit'in seçimler öncesi oy alma hesap· 
larıyla açıklamak yeteniz. PKP'ye sal
dırmak moda oldu. Ecevit de bu koroya 
katılmakla belki seçim mitinglerini ba
san go,i.t gurupların saldırılarından kur
tulmu, olur. Öyle ya onlar da antikomü
nizme dayalı bir çizgiye dayanıyorlar; .. 
Ama bu konuda "Poütika"nın dış poü
tika yazarı ıbrahim Çamlı'ya herhalde 
kimse yeti,emiyecek. "Portekiz devri· 
mine tanık olduR'Jnu" söyleyen Çamlı'
ya ,öre Portekiz Komünist Parti.i , 
"Dünyanın en iyi örgütlenmi" en diaip· 
linli" ama "aynı zamanda en tutucu par· 
tilerinden biri." Evet, "en tutucu parti· 
lerinden biri". Bereket "Partinin eolun· 
daki devrimci marxist partiler" hemen 
hıırekete ,eçiyorlar ve devrimi kurtarı
yorlar! Kilise'nin, Spinola'nın allzıyla 
hergün "OIk_yi PKP ele ,eçirdI! diye 

DA SIL VA Karşı�eurimin önderlerinden 

Işçi SıNıFıNıN SENDIKAL öRGüTü ENTERSENDIKAL, 
POLITIK ÖRGüTü PKP, 

BüTüN GÜÇLÜKLERE RACMEN DlRENIYORLAR 
EMPERYALIZME, GERICILICE KARŞI 

feryad eden, fa,izme deitil de "Sosyal 
fa,izm"e, "Sovyet ıosyal emperyaliz
mi"ne küfretmeyi devrimcilik sayan ,u
rupçuklar mı? 

PKP'ye döneüm. Çamlı'ya ,öre, 
faşizmin aitır baskıları altında "zayıfla
maını" güçlenmi" tıpkı ilk Hristiyan
lar gibi." "Parti, hiçbir esnekliiti olma
yan, muhayyeleden yoksun, inatçı, koy' 
dulıu hedefiere b .. arılı bürokratik te,ki
latı ile şaşmadan ilerleyen bir robot." 

Yazara ,öre PKP'nin demokratik 
bir takım ilkeleri var t ama o bizi pratil'e 
bakmaya çalıırıyor: Parti, "Gerek ma
ham idarelerde olsun, gerek sendikalarda 
olaun, .eçimden kaçarak, sızma, bazan 
de şantaj yolu ile kilit noktaları elde 
etmiştir. Ordu, çok partili rejimi sınırla
dıkça PKP yanında bir destekçisi olmuş
tur." 

BüROKRATIK SOSYALISTLER Ml 
"SOSYALIST BüRO"KRATLAR MI! 

"So.yal demokrat nitelikli Sosya
list Partinin ve ordudan icazetli Komü
nist Partinin sultasından çıkıp kendine 
özgü yolunu arama bunalımı içinde" bu· 
tunan Portekiz'de, "Sosyalist Yol"un 
.... y.li.t olmayan yolcularına göre bütün 
günah, PKP'nin kendini öNCO Parti gör
mesindedir: "Yazı tşleri müdürü Rego gi
decek, PKP'nin göndereceRi diller bir şa
hıs gelecek. Soarez'in yerine Curnem (?) 
(PKP batkanı) direktif verecek. Sosya
üıtler sosyal demokratlarla mücadelele
rinde BÜTokrat Sosyalistlerin aııına düş
memeye azami dikkati göstermek zorun· 
dadır. Geni, kitlelerinin Partisi yerine 
"öNCOLOK PATENTI" ile Pravda gü
dümündeki bürokratik ıoıyaliıtlerin Par
tiıi olan PKP, Porteki. devrimci geü,me
sine büyük zararlar vermektedir." 

Portekiz işçi ıınıfının Partisini te
peden inmecilikle de .uçlayan "Sosya
li.t yol"cu Adnan Ermiş, fetvasını ,öyle 
bitiriyor: "Bu darbe taktikleri, halka gü-

ven duymayan, onun .. ücünü hiçe .yan, 

BOROKRATLARA AITIIR." Bu tak· 

tikler için gerekü direkıiner de dollal 

olarak hep "Pravda" dan alınıyor. Amaç 

da "HALKIN DIŞINDA HALK ıÇIN 
SOSYALIZM." 

KAVGA BIR DAYANIŞMA BIR 

Portekiz bugün 25 Nisan'la girilen 
devrim sürecini boRmayl amaçlıyan bir 
karşı � devrim tırmanışını yaşıyor. Fa
şizmin yıkıhşında yan yana olan güçler i 
sermayenin çıkarlarına dokunmak, ikti
darı, gerçek sahibi olan kitlelere teslim 
etmek sözkonusu oluncacephelereayrıl
dı. Sermaye umudunu Mario Soares'İn 
Sosyalist Partisine baııladı. Açıkça sallcı 
olarak ortaya çıkamıyan gericilik de 
PSP'nin kanadı altında karşı - devrimi 
körüklüyor. Spinola ikide bir Avrupa'ya 
gelip ortam yokluyor. Salazar polis ku
ruluşu PIDE'nin f.şist elemanları Ispan
y.'dan kompolar kurup .j.nlar salıyor
lar Portekiz'e. Ve sessiz bir sabotaj ke
miriyor Portekiz devrimini : ülkenin dış 
ticaret açılıı 1975'in ilk ayı için bir mil
yar doların üstünde. Açık müdahale teh
ditleri yanınd. Angola'da kışkırtılan 
Amerikan beslernesi sözümona "kurtu
luş" örgütleri de Portekiz devriminin 
tekerleRine çomak sokuyor. 

Bunlara karşı devrimin en kararlı 
savunucusu işçi sınıfı, o'nun sendikal ör· 
giltU Entersendikal, politik örgütü PKP. 
Bütün güçlüklere raA'men direniyorlar, 
emperyalizme, gericiliA'e karşı. Silahlı 
Kuvvetler Hareketi, emperyalizmin, kar· 
şı . devrimin çabaları sonucu bugün 
artık başl.ngıçtaki tutarlı ve kararlı çiz
gisinde deA'iI, karşı · devrimci unsurlar 
önemli bir adım attı. 

Türkiye'de demokratik güçler, 
devrimciler faşizmin ne olduA'unu bili· 
yorlar. Bunun için de Portekiz devrimi 
ile dayanışım içinde olmalılar. Devrimin 
başarısı ise işçi sınüının ve onun partisi· 
nin doRal müttefikleriyle kurabilecekleri 
ilişkiye balılı. 

Portekiz bunalımlı günlerini yaşa· 
Karşı - devrim en 

tezgiihlamakta. -Porte
alıırhlıını koymak

çalışılıyor. Amiral 
hükümeti kurma ça

sonuçlanmış delıi1, ama 
kolay bırakacalıa 
Komünist Partisi, 

antidemokratik bir 
koymaya kalkışır .. koymaya kalkışır .. koymaya kalkışır devrimci 

baitlı durmayacalıını, 
,erekirse .ilahlı direni,e geçeceifini be

eitilmenin, devrimin ge
izlemenin birinci 

devriminin kendi ge
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Portekiz'de ortaya örıüt

komünizm çıktı. Kırk 
baskıdan, itkenceden, 

komünizm ve anarşi 
komünizm e ve anar
etkin mücadeleyi ise 

veriyor." 
bugün hükümette bu- 

eündeki .ilahı kapan Ecevit, 
"Türkiye'de faşizmi de, 
anar,iyi de CHP'nin de· 

önleyecektir. Bun
kimsenin düşünce 

ak, kimsenin canı· 

konuşmasında NATO Genel 
Türkiye'nin iç i,lerine 

Ecevit, çeü,ki için
NATO'nun hangi temel ilke

Franko'nun da gir

ANTIKOMÜNIzM 
KIMIN IŞINE YARAR? 

Ariaı Navano'nun, Braga Başpis
koposu Da Silva'nmı Augusto Pinoehet'· 
in keakin silahı bugün Portekiz'de Ece
vit'İn " d" demokratik sol" diye sahip çık
tılıı Sosyalist Parti'nin eünde. Yalnızca 
PKP'ne karşı kullanılmıyor bu silah, 
Portekiz devrimci sürecini tıpkı Şili 'deki 
gibi kanla boitmak için, Mario Soares'in 
de söz ve yaşam hakkının bulunmaya
calıı bir düzeni geri getirmek için kulla
nılıyor. "Halkm hakkını bir daha kimse
nin yiyemiyeceiti b.ir düzen" kuracak 
olan CHP, nasıl oluyor da Portekiz'de 
sömürücü lermayenin sözcütüRünü yapan 
güçlerle dayarutma içinde olabiliyor? 
"Demokratik IoI"cu Willy Brandt'lar, 
Helmudt Schmit'ler ABD 'den Portekiz 
devrimine müdahale etmesini isterterken 
au .. n Ecevit, neden Portekiz'de baş teh
like diye devrimci güçleri ve onların ör
gütlerini ,österme gerelıini duyuyor? 
"Demokratik sol" Danimarka Işçi Sen
dikaları Konfederasyonu'nun aynı anti
komünist tavırlarıaı "komünist" diye 
Portekiz Entersendikal temsilcisini ka
bul etmeme.i midir özgürlük? NATO'da 
karde, karde, y .. adıkları y .. adıkları y .. Portekiz'in 
tekellere kar,ı bir yörüngeye girmesiyle 
ülkenin ekonomik bolıulmaıına katkıda 
bulunan demokratik 101 AET üyelerinin 
Gonçalves ,örevden alınır alınmaz ilk el
de 420 milyon lira yardım yapmaları 
Portekiz'in iç i,lerine karışma deRiise 
nedir? "Demokratik 101" Ecevit bu so· 
rulara cevap vermekle yükümlü deııil 
mi? 

ÇAMLI'NIN DEvlRDICI ÇAMLAR 

Portekiz konusundaki bu tavrı, 
Ecevit'in seçimler öncesi oy alma hesap· 
larıyla açıklamak yeteniz. PKP'ye sal
dırmak moda oldu. Ecevit de bu koroya 
katılmakla belki seçim mitinglerini ba
san go,i.t gurupların saldırılarından kur
tulmu, olur. Öyle ya onlar da antikomü
nizme dayalı bir çizgiye dayanıyorlar; .. 
Ama bu konuda "Poütika"nın dış poü
tika yazarı ıbrahim Çamlı'ya herhalde 
kimse yeti,emiyecek. "Portekiz devri· 
mine tanık olduR'Jnu" Çamlı'

DA SIL VA Karşı�eurimin önderlerinden 

Işçi SıNıFıNıN SENDIKAL öRGüTü ENTERSENDIKAL, 
POLITIK ÖRGüTü PKP, 

BüTüN GÜÇLÜKLERE RACMEN DlRENIYORLAR 
EMPERYALIZME, GERICILICE KARŞI 

feryad eden, fa,izme deitil de "Sosyal 
fa,izm"e, "Sovyet ıosyal emperyaliz
mi"ne küfretmeyi devrimcilik sayan ,u
rupçuklar mı? 

PKP'ye döneüm. Çamlı'ya ,öre, 
faşizmin aitır baskıları altında "zayıfla
maını" güçlenmi" tıpkı ilk Hristiyan
lar gibi." "Parti, hiçbir esnekliiti olma
yan, muhayyeleden yoksun, inatçı, koy' 
dulıu hedefiere b .. arılı b .. arılı b .. bürokratik te,ki
latı ile şaşmadan ilerleyen bir robot." 

Yazara ,öre PKP'nin demokratik 
bir takım ilkeleri var t ama o bizi pratil'e 
bakmaya çalıırıyor: Parti, "Gerek ma
ham idarelerde olsun, gerek sendikalarda 
olaun, .eçimden kaçarak, sızma, bazan 
de şantaj yolu ile kilit noktaları elde 
etmiştir. Ordu, çok partili rejimi rejimi re sınırla
dıkça PKP yanında bir destekçisi olmuş
tur." 

BüROKRATIK SOSYALISTLER Ml 
"SOSYALIST BüRO"KRATLAR MI! 

"So.yal demokrat nitelikli Sosya
list Partinin ve ordudan icazetli Komü
nist Partinin sultasından çıkıp kendine 
özgü yolunu arama bunalımı içinde" bu· 
tunan Portekiz'de, "Sosyalist Yol"un 
.... y.li.t .... y.li.t .... olmayan yolcularına göre bütün 
günah, PKP'nin kendini öNCO Parti gör
mesindedir: "Yazı tşleri müdürü Rego gi
decek, PKP'nin göndereceRi diller bir şa
hıs gelecek. Soarez'in yerine Curnem (?) 
(PKP batkanı) direktif verecek. Sosya
üıtler sosyal demokratlarla mücadelele
rinde BÜTokrat Sosyalistlerin aııına düş

azami dikkati göstermek 

ven duymayan, onun 
BOROKRATLARA 
tikler için 
olarak hep 
da "HALKIN 
SOSYALIZM." 

KAVGA BIR 
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dı. Sermaye 
Sosyalist 
olarak ortaya 
PSP'nin 
körüklüyor. 
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Bunlara 
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giltU Entersendikal, 
Bütün güçlüklere raA'men 
emperyalizme, 
Kuvvetler 
şı . devrimin 
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İŞBİRLİKÇİ BURJUVA Zİ, YABANCI SERMAYE 
İLE BÜTÜNLE ŞMESİNİ SAG LAMA ÇABASıNDA, 
NASIR ZAMANINDA OLUŞAN KAMU 
KESİMİ BU BÜTÜNLEŞMEYE ENGELDİ. 
ÖNCE O ORTADAN KI\LDIRILIYOR. 
ARDıNDAN DA YABANCI SER MA YE NİN 
GE LMEsi İçİN GEREKLİ OLAN 
KOLAYLıKLAR SAGLANIYOR,  

ınönü'ler, Bayar'ıar. Mustafa Ke
mal'in Kurtuluş Savaşını nasıl emperya
lizme teslim ettilerseı bugün Enver Se· 
dat da Nasır'ın ulusal kurtuluşçu Mı
sır'ını emperyalizme teslim ediyor. Mısır 
bugün artık antiemperyalist cepheyi 
kırma görevini yerine getiriyor_ Içte yo
ııun bir baskı ile her türlü ilerici ve de
mokratik hareketi sindiren Enver Sedat, 
dışta da son ara anlaşmasıyla antiemper
yalist bir Arap cephesinin oluşmasını 
balta Iıyor_ Eylül başında imzalanan bu 
ara anlaşmasının bölge halklarına barış 
getirmiyeceııi YURUYU Ş okuyucu Ia
nnca biliniyor_ (Bkz_ Sayı: 22)_ Tüm an
ti emperyalist güçler, Suriye, Irak, Filis
tin Kurtuluş örgütü, Cezayir, bu anlaş
maya kar,ı çıktılar_ Filistinli gerillalar 
Madrid'teki Mısır Büyükelçiliııini' basa
rak diplomatları rehine aldılar_ Buna 
kar,ılık, gerici Arap rejimierinin ve Su
dan Devlet Bıtkanı Numeyri'nin Sedaı'
ın bu kararını desteklemeleri anlamlı: 
Çünkü Numeyri, 1971 Temmuzu'nda 
kendiaini ala,allı eden bir ayaklanmayı 
ancak Kaddafi ve Sedat'ın yardımları ile 
baatırm14, fa,iat terörünü de gene onlar 
ayelinde uygulayabilmi,ti. 

Daha düne kadar Filistin halkının 
ve tüm Arap halklarının baııımsızlık sa
vaşında kararlı bir yeri olan Mısır nasıl 
oldu da emperyalizme teslim oldu? 
Enver Sedat, Nuır'la Mısır halkının ka
zandıklarını nasıl böyle hareıyabiliyor? 
Sorulara cevap vermenin yolu, Mısır 
burjuvazisinin devleti ele geçirme çaba
larında aranmalı. 

iLERletLERİN TASFIYESI 

Nasır'ın ölümünden sonra devlet 
aygıtını " temizleme" i,lemlerine girişen 
Sedat, ilk olarak 1971 Mayısı'nda sahne
ye koyduııu bir "komünist komplo" ter
tibi ile üst kademedeki muhalinerini or
tadan kaldırdı_ Nasır'ın yakın destekleyi
cileri olarak bilinen ve onun yolunu izle
meyi planlayan Ali Sabri, ve arkadaşları, 
"Sovyet yanlısı" oldukları gerekçesiyle 
ayrıca cezalandırıldılar_ Daha sonraki 
her hükümet deııişikliııinde ilerici ele
manları birer birer iktidar mevkilerinden 

uzaklaştıran Sedat, geçen Mayıs'ta ku
rulan Memduh Salem kabinesini burju
vazinin hiç tedirginlik duymayacaeı ki
şilerden oluşturdu_ Ocak'ta girişilen 
baskı hareketlerini, Mart'ta patlak veren 
grevi er ve direnişler izlemişti. Sosyal bir 
patlamanın önüne geçilmesi gerekiyor
du. Çözüm, ilerici akımın hükümetteki 
temoilci,i ıSmail Sabri Abdullah'ı ve ar
kadaşlarını bakanlıktan uzaklaştırmak ta 
bulundu. Hükümetlteki bu "temizlikti 
yanında Arap Sosyalist Partisi yöneti
minde de deııişiklik yapıldı, ilerici kanat 
yönetimden uzaklaştırıldı_ Ordu üst ka
demelerinde de gerici ve iş çevreleriyle 
yakın baeları ile tanınan generaller ko
muta yerlerine getirildi. 

DAHA ÇABUK, DAHA ÇOK KAZANÇ 

tarail'le kısmi bir anla,rna yapabil
mek için içerde Ilkin bir kataya ihtiyacı 
olan Sedat, 1975'le ba,layan bir dizi 
baakı tedbiri uyguladı_ Yüzlerce gazete
ci, yazar. aydın, lendik.cı "sosyal bir 
"ınıfın diller acsyal bir aınıf üzerinde 
tahakkümünü amaçlayan gizli örgüt kur
ma" suçundan tutuklandı, hapse atıldı_ 
Ekonomik baskılar altında ezilen geni, 
emekçi yıııınların aydınlara, onların 
çözümlerine ilgi göstermeye başlaması 
gitgide daha çok burjuvaziye dayanma 
egiümi gösteren Sedat'ın uykularını 
kaçırmaya başladı. Bunların temelinde 
burjuvazinin bunalımı var. 

Gerçekten de Sed at rejimi gitgide 
daha büyük ekonomik güçlüklerle karşı
la,ıyor. han'm, Suudi Arabistan'ın yar
dımları, Amerikan kredileri ve Kral Hü
seyin'ln dolarları yetersiz kalmaya başla
dı_ 

Bunun yanında iş adamları daha 
çok vurgunlarla para kazanmayı, istik
rarlı bir rejimin saıılıyacaııı yatırımlara 
ye�liyorlar_ Karaborsa, kolay kazanç, 
"hayali silah firmaları" (herkes mobilya 
aatacak deııil ya!), kaçakçılık.._ hergün
kü işler_ Sedat'ın çok yakını çevreler de 
bu skandalların içinde yer alıyor. Dama
dı Mahmud Abu Wafia'nın adı bizdeki 
"Demirel Biraderler" kadar sık olmak 

SEDAT KlssINCER 'LE: PAZAR OLA! 

SEDAT REJİMİ GİTGİDE DAHA BÜYÜ K EKONOMİK 
GÜÇLÜKLERLE KARŞILAŞıYOR. 
İRAN'IN, SUUDİ ARABİSTAN'IN 
YARDıMLARı, AMERİKAN KREDİLERİ 
VE KRAL HÜSEYİN'İN DOLARLARı 
YETERsiZ KALMA YA 
BAŞLADI. 

üzere basında yer alıyor. Bu konuda ses 
çıkarmaya yeltenecek namuslu bürok
ratlar ise "komünist" diye hapse atılı
yor. 

BURJUVAZININ NASIR'DAN 
ALAMADıCı 

1961'de girişilen kamulaştırmalar 
sonucu oluşan güçlü bir devlet kesimi, 
Mısır ekonomisinin belirleyici özelliııiy
di. "Kapitalist olmayan yol"la kalkın
mada Reis'in büyük umutlarla sarıldıııı 
bu kesimin temelleri de, Nasır'ın ileriye 
yönelik tüm öteki yapıtlarının temelleri 
gibi, Sedat rejimince dinamitleniyor_ 16 
Mayıs'ta kurulan Memduh Salem Hükü
metinin ilk işi, Mısır burjuvazisinin yıl
lardır isteyip de elde edemediııi bir kara
rı almak oldu_ 20 Mayıs'ta Sedat'ın im
zaladıııı bir kararname ile işçiler çalış
tıkları kamu kesimi işletmelerinin pay 
senetlerini satın alabilecekler, dolayısıy
la da onlara ortak olabileceklerdir!. Ne 
var ki tamnan bir aylık süre içinde bu 
paylar işçilerden alıcı bulamazsa borıı
da satılacaktır_ Satınalma güçleri binbir 
baskı ile hergeçen gün daha da düşürü
len işçiler bu payları ııtınalamaymca 
da Mısır burjuvazisine gün doııdu_ Böy
lece ekonomiyi daha yakından denetim 
altına almaaı olanaklı ,imdi. Devlet mü
dahalelinin aoııariye indirildiııi bir eko
nomiye de yabancı sermayeyi çekmek 
daha kolay olas gerek! 

Yeni hükümetin aldıııı ikinci 
önemli tedbir, "ekonomik açılttll politi
kası ile ilgili Yabancı firmalarla ilişkide 
bugüne dek gerekli olan izin beıgeleri ve 
kotaları ortadan kaldırmakla Sedat Na
sır'ın halktan yana attıııı adımlardan bi
rini daha yok ettL 

Bütün bunlar ile Sedatlın Mısır'ı 
nereye varmak istiyor? Işbirlikçi burju
vazi, yabancı sermaye ile bütünleşmesini 
sa�lama çabasında. Nasır zamanında 
oluşan kamu kesimi bu bütünleşmeye 
engeldi .  önce o ortadan kaldırılıyor_ Ar
dından da yabancı sermayenin gelmesi 
için gerekli olan kolaylıklar saıılanıyor_ 
"Devletçi" e�ilimli yöneticiler işbaşın
dan uzakla,tırılırken ölJ'rencilerin, işçi
lerin, köylülerin kıpırdanışıarını ezen ve 
bu bakımdan da yabancı sermayeye gü
ven veren bir rejim yerleştiriliyor. Sedat 
için önemli olan artık Nasır'ın halktan 
yana mirası deRii, Mısır burjuvazisinin 
ve onunla işbirliRi eden emperyalizmin 
çıkarlarıdır _ 

Işçi SINIFI KAZANıMLARlNA 
SAHip 

Mıaır'da nitelik ve nicelik bakımın
dan zayıf bir işçi sınıfı hareketi var _ An
cak, özellikle kamu keliminde kurulu 
bazı büyük işletmeler önemli bir öncü 
çekirdek oluşturmuş durumda_ Bugün 
artık sosyal hareketlerde başı, kendi ör
gütlerinden yoksun olan işçiler çekiyor_ 
Kararlı bir antiemperyaUıı mücadele ve
ren Naıır'm yerine emperyalizmle uzla
şan Sedat'ın giriştiııi tedbirlere kar,ı el
de edilmi, kazanımları korumaya çalı,ı
yor_ Ocak'taki baskıların başlıca hedefi 
olan işçi ıınıfı, Nisan ayı içinde ,örül
memi, bir direni, örneR'i verdi.  Kamu 
kesiminin özel kesime devrini önleme 
amacıyla birçok grev hareketi düzenlen
di. Mehallah EI Kobra dokuma fabrika
larıDda yönetime el koyan i,çiler üzerle
rine saldırtılan güvenlik kuvvetlerine kar
ŞI yi�itçe direndiler_ Onlarca ölü ve ya
ralı verdiler_ Benzer olaylar başka işyer
lerinde·  de · görüldü_ 

KAPITALIsT YOLDAN 
KURTULUŞUN SONU 

Enver Sed.t, .uçunu ve te.1imiy� 
tini ilkel bir antikomünizm edebiyatıyla 
örtmeye çalı,ıyor_ Suriye'nin ve Filiatin 
Kurtulu, örgütü'nün haklı tepkilerinin 
arka.anda "Sovyet parmalı"nı ıörmek 
ve ttöstermek istiyor. N.sır'ın kemikleri· 
ni " .. Iatan bir ifade ile Killinger'den 
"Arapların dostu" diye sözediyor_ Eylül 
1973'ten beri tüm Arap dünyasınca "Fi
liıtin halkının meşru hakları"nın tek ve 
gerçek temsilcisi olarak tanınan FKö'
nün Kahirelden yayın yapan "Filistin'in 
Sesi" radyosunu kapatıyor. Neden? 
Çünkü Mı.ır giderek Amerikan emperya
lizminin hegemonyası altma giriyor. 
Sina'ya yerleştirilecek CIA ajanlarının 
dışardan, Mısır siyasi polisinin içerden 
saR:lıyacaklarl "güvenlik" ortamında 
Amerikan sermayesi gelecek ü1keye_ Dış 
ticaret şimdiden ABD'ne kaydı bile: Bu 
ülkeden yapılan ithalat, 1976 yılında, 
% 33 bir artışla, 600 milyon doları aşa
cak_ ısrail'in 2300 milyon dolarına kar
şılık Sedat'ın cebine de 800 milyon do
lar girecek, Cenevre'de atılan iki imza 
karşılıııında_ Mı.ır'a gelmeye hazırlanan 
özel yabancı sermaye de cabası __ __ 
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uzaklaştıran Sedat, geçen Mayıs'ta ku
rulan Memduh Salem kabinesini burju
vazinin hiç tedirginlik duymayacaeı ki
şilerden oluşturdu_ Ocak'ta girişilen 
baskı hareketlerini, Mart'ta patlak veren 
grevi er ve direnişler izlemişti. Sosyal bir 
patlamanın önüne geçilmesi gerekiyor
du. Çözüm, ilerici akımın hükümetteki 
temoilci,i ıSmail Sabri Abdullah'ı ve ar
kadaşlarını bakanlıktan uzaklaştırmak ta 
bulundu. Hükümetlteki bu "temizlikti 
yanında Arap Sosyalist Partisi yöneti
minde de deııişiklik yapıldı, ilerici kanat 
yönetimden uzaklaştırıldı_ Ordu üst ka
demelerinde de gerici ve iş çevreleriyle 
yakın baeları ile tanınan generaller ko
muta yerlerine getirildi. 

DAHA ÇABUK, DAHA ÇOK KAZANÇ 

tarail'le kısmi bir anla,rna yapabil
mek için içerde Ilkin bir kataya ihtiyacı 
olan Sedat, 1975'le ba,layan bir dizi 
baakı tedbiri uyguladı_ Yüzlerce gazete
ci, yazar. aydın, lendik.cı "sosyal bir 
"ınıfın diller acsyal bir aınıf üzerinde 
tahakkümünü amaçlayan gizli örgüt kur
ma" suçundan tutuklandı, hapse atıldı_ 
Ekonomik baskılar altında ezilen geni, 
emekçi yıııınların aydınlara, onların 
çözümlerine ilgi göstermeye başlaması 
gitgide daha çok burjuvaziye dayanma 
egiümi gösteren Sedat'ın uykularını 
kaçırmaya başladı. Bunların temelinde 
burjuvazinin bunalımı var. 

Gerçekten de Sed at rejimi gitgide 
daha büyük ekonomik güçlüklerle karşı
la,ıyor. han'm, Suudi Arabistan'ın yar
dımları, Amerikan kredileri ve Kral Hü
seyin'ln dolarları yetersiz kalmaya başla
dı_ 

Bunun yanında iş adamları daha 
çok vurgunlarla para kazanmayı, istik
rarlı bir rejimin saıılıyacaııı yatırımlara 
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İRAN'IN, SUUDİ ARABİSTAN'IN 
YARDıMLARı, AMERİKAN KREDİLERİ 
VE KRAL HÜSEYİN'İN DOLARLARı 
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üzere basında yer alıyor. Bu konuda ses 
çıkarmaya yeltenecek namuslu bürok
ratlar ise "komünist" diye hapse atılı
yor. 

BURJUVAZININ NASIR'DAN 
ALAMADıCı 

1961'de girişilen kamulaştırmalar 
sonucu oluşan güçlü bir devlet kesimi, 
Mısır ekonomisinin belirleyici özelliııiy
di. "Kapitalist olmayan yol"la kalkın
mada Reis'in büyük umutlarla sarıldıııı 
bu kesimin temelleri de, Nasır'ın ileriye 
yönelik tüm öteki yapıtlarının temelleri 
gibi, Sedat rejimince dinamitleniyor_ 16 
Mayıs'ta kurulan Memduh Salem Hükü
metinin ilk işi, Mısır burjuvazisinin yıl
lardır isteyip de elde edemediııi bir kara
rı almak oldu_ 20 Mayıs'ta Sedat'ın im
zaladıııı bir kararname ile işçiler çalış
tıkları kamu kesimi işletmelerinin pay 
senetlerini satın alabilecekler, dolayısıy
la da onlara ortak olabileceklerdir!. Ne 
var ki tamnan bir aylık süre içinde bu 
paylar işçilerden alıcı bulamazsa borıı
da satılacaktır_ Satınalma güçleri binbir 
baskı ile hergeçen gün daha da düşürü
len işçiler bu payları ııtınalamaymca 
da Mısır burjuvazisine gün doııdu_ Böy
lece ekonomiyi daha yakından denetim 
altına almaaı olanaklı ,imdi. Devlet mü
dahalelinin aoııariye indirildiııi bir eko
nomiye de yabancı sermayeyi çekmek 
daha kolay olas gerek! 

Yeni hükümetin aldıııı ikinci 
önemli tedbir, "ekonomik açılttll politi
kası ile ilgili Yabancı firmalarla ilişkide 
bugüne dek gerekli olan izin beıgeleri ve 
kotaları ortadan kaldırmakla Sedat Na
sır'ın halktan yana attıııı adımlardan bi
rini daha yok ettL 

Bütün bunlar ile Sedatlın Mısır'ı 
nereye varmak istiyor? Işbirlikçi burju
vazi, yabancı sermaye ile bütünleşmesini 
sa�lama çabasında. Nasır zamanında 
oluşan kamu kesimi bu bütünleşmeye 
engeldi .  önce o ortadan kaldırılıyor_ Ar
dından da yabancı sermayenin gelmesi 
için gerekli olan kolaylıklar saıılanıyor_ 
"Devletçi" e�ilimli yöneticiler işbaşın
dan uzakla,tırılırken ölJ'rencilerin, işçi

Işçi SINIFI KAZANıMLARlNA 
SAHip 

Mıaır'da nitelik 
dan zayıf bir işçi sınıfı 
cak, özellikle kamu 
bazı büyük işletmeler 
çekirdek oluşturmuş 
artık sosyal hareketlerde 
gütlerinden yoksun 
Kararlı bir antiemperyaUıı 
ren Naıır'm yerine 
şan Sedat'ın giriştiııi 
de edilmi, kazanımları 
yor_ Ocak'taki baskıların 
olan işçi ıınıfı, Nisan 
memi, bir direni, 
kesiminin özel kesime 
amacıyla birçok grev 
di. Mehallah EI Kobra 
larıDda yönetime el 
rine saldırtılan güvenlik 
ŞI yi�itçe direndiler_ 
ralı verdiler_ Benzer 
lerinde·  de · görüldü_ 

KAPITALIsT 
KURTULUŞUN

Enver Sed.t, 
tini ilkel bir antikomünizm 
örtmeye çalı,ıyor_ 
Kurtulu, örgütü'nün 
arka.anda "Sovyet 
ve ttöstermek istiyor. 
ni " .. " .. " Iatan bir ifade 
"Arapların dostu" 
1973'ten beri tüm 
liıtin halkının meşru 
gerçek temsilcisi 
nün Kahirelden yayın 
Sesi" radyosunu 
Çünkü Mı.ır giderek 
lizminin hegemonyası 
Sina'ya yerleştirilecek 
dışardan, Mısır siyasi 
saR:lıyacaklarl "güvenlik" 
Amerikan sermayesi 
ticaret şimdiden ABD'ne 



KOLJOR VE SANATTA VtJRtML$ 

1 971  Nobel Edebiyat ÖdU I U 'nU 
a l ması  Uze r i ne Pab l o  Neruda 
i l e  yapı l a n  bir konu�mayı 
yay ı n l ı yoruz . 

e ŞiIi'nin Fransa Büyükelçisi, bir politika ada· 
mısın... Şimdi de Nobel Edebiyat Odülünü aldınız. 
Nedir sizce ilişkisi şiirle politikanın1 

Biliyorsunuz, bu iki davaya aynı zamanda 
hizmet etmekten hiç geri kalmadım. Bence arada hiç 
bir ayırım yok, ve ben bu iki etkinli�i hep birbirine 
balh gördüm, birarada ele aldım. 

• Bu yıl (1971) Nobel Barış Odülünü Willy 
Brandi aldı. Bu yalmzca bir raslantı mı sizce ? Şili 'de 
sola doğru bir değişiklik olmasayd� siz, uzun yıllar
dan beri komünist militan şair Pablo Neruda, Nobel 
Edebiyat Vdülünü alabilir miydin ;z ?  Nobel Jüris; sizi 
görmezlikten gelmeye devam etmez miydi, dersiniz ? 

Itiraf etmeliyim ki her yıl, son anda ortaya 
birşey çıkıyordu. ödül başkalarına veriliyor, bana ise 
doıtlarımın tesellileri kalıyordu. Gene de, "belki bir 
gün ... " diye umdum hep. Ve işte o gün geldi. Nobel 
Jürisinin niyetlerini de�erlendirınek istemiyorum, 
ama şu kesindir ki bu ödül benim tüm ülkeme verildi, 
yalnızca onun hükümetine de�il. Hepsini henüz oku
ma olanağını bulamadı�ım kutlama telgrafları arasın
da Şili sendikalarından, Şili köylülerinden gelenler 
büyük ço�nluğu oluşturuyor, mutlulu�mun asıl 
kayJl8#I da bu. 

Pablo 
Neruda 
• Haberi alır almaz Başkan Salvador A llende 

sizi telefonda atadı. Neler söyledi size? 

Sesini çok zor işitiyordum. Benimle birlikte 
bu olaydan aynı büyük sevinci duyduj!unu belirtti, 
hemen ertesi gün bir basın toplantısı yapaca�ını söy· 
ledi. Başkan Allende ve ben çok eski iki dostuz. Bir· 
Iikte çetin kavgalar verdik, ve sevincinin benimki ka
dar büyük olmasına hiç şaşmadım. Ayrıca, Halk Bir
Iiği'nin iktidara gelişinin Birinci yıldönümü törenleri
ne katılmak üzere 3 Kasım'da beni Santiago'ya 
ça�ırdı. 

• Neden bu mesleği seçtiniz? 

Ben seçmedim, ve üstelik bu bir "meslek" de 
de�i1. Gençlij!imde çok uzak bir ülkede (Birmanya) 
zavallı bir konsolostum. Bu durum onbeş yıl kadar 
sürdü. Sonra, kişisel nedenlerle bu görevden ayrıldım. 
Şimdi, üç - dört aydır siyasal düşüncelerime uygun 
yeni bir diplomatik görev kabul ettim. Bunu ü1keme 
ve onun tarihsel gelişimine karşı bir görev sayıyorum. 
Biz, bugüne dek Şili'de egemen olan feodal sistemi or
tadan kaldırmak için ve ekonomimizi ezen emperya-

birşey geliyor başlarına 
ve hep "ben", 

geçiyor yanından 
bilmeden, dokunup ellemeden, 
çıkıyor, iniyor anca onlar sokaklarda yürüyen 

ya da güzelim sevgilileri, 
başka kimse değil, 
ne balıkçılar geçiyor yoldan, 
ne kitap satıcıları, 
ne de duvarcılar ; 
kimse düşmüyor 

yere ayak basmadan, 
kimi zaman da 
kendini çok derin 
ve kapkara duyuyor, 
öylesine yüce ki 
kendinde değil, 

IIzme karşı savaşmak istiyoruz. Ben, bugün ülkemde 
köklü de�işiklikler yapmakta olan bu büyük ordunun 
bir savaşÇısı oldum hep. Yeniden belirteyim, bu gör': 
vi bir ödev olarak kabul ettim ben. Aynca, gençli�im. 
de yaşadılıım Fransa'ya ve Paris'e yeniden kavuşmak 
özlemine karşı daha uzun süre direnmek de zor olu· 
yordu dolırusu. 

• Iç savaşında çarp�hğın1Z Ispanya 'da sayısız 
dostlarmız vardı. Bu ülke ile ilişkilerini: ne durumda 
şimdi? 

Doj!rudur. Garcia Lorca, Alberti, özellikle de 
Miguel Hernandez ile çok yakın dost oldum .. Hele çok 
delıerli bir dost çok ola�anüstü bir şair olan Heman· 
dez, Franko zindanlarında can verdi. 

e ıspanya 'ya dönmeyi düşünüyor musunuz 
yakında? 

Şimdiye dek ıspanya'ya dönmediysem, bu, 
istek yada vakit yoklu�ndan değil, çok önemli kişi
sel nedenler yüzünden oldu. Ama artık hala pek çok 
dostumun bulundu� ıspanya'ya gitmenin zamanı 
gelmiştir sanıyorum. 

• Miguel Angel A.turias (1967'de) Nobel'i 
aldığında, "Bu ödül, tüm Latin - Amerika edebiyah
na verilmiştir " demişti. Aynı görüşü benimıiyor mu· 
sunuz siz de? 

Hiç kuşkusuz! Bir Latin · Amerikalı şairim 
ben herşeyden önce. Senatör adaylıj!ım sırasında işçi
lere seslendim. Ama öyle uzun uzun söylevler çekme
dim hiç. Oç - dört şiirimi okudum onlara sadece, ve 
seçtiler beni. Eğer onlar bu şiirlerde kendilerini ta
nımasalardı bana oy verirler miydi sanıyorsunuz? 

geriyorlar elektrik tellerini, 
geç saatlerinde gecenin yoğuruyoriar 
her günkü ekmeği, 
demir bir mızrakla 
deşiyorlar bağırsaklarını 
yeryüzünün 
ve dönüştürüyorlar demiri 
kilitlere, 

bir yapı iskelesinden, 
acı çekmiyor kimse, 
kimse sevmiyor 

sarınaş dolaş oluyor, çözülüp dağılıyor 
"Ianetliyim" deyip duruyor, 

yükseliyorlar gökyüzüne ve taşıyorlar 
mektupları, gözyaşlarını, öpücükleri; 
biri var 

Gö -
• •  

RlU: 

Gülüyorum, 
gülümsüyorum ben 
eski ozanlara, 
hayranlık duyuyorum tüm 
yazılı şiire, 
çiye, elmasa, su yüzüne vuran 
gümüş damlasına, 
bir vakitler kardeş bildiğim herşeye, 
güle ilişkin; 
gülürn5Üyorum 
oysa 
eski ozanlar 
hep "ben" diyorlar, 
her adımda 

zavallı ozan kardeşimden başka, 
hep onun ya da güzelim sevgilisinin 
birşey geliyor başına, 
kimse yaşamıyor 
onun dışında, 
kimse ağlamıyor açlıktan 
ya da öfkeden, 
kimse acı çekmiyor dizelerinde 
kirasını ödeyemediği için, 
kimse, şiirde, 
atılmıyor sokağa 
şilteleri ve iskemleleriyle 
ve yapımevlerinde 
oralarda da birşey olmuyor, 
hiç birşey olmuyor, 
şemsiyeler yapılıyor, bardaklar, 
silahlar, lokomotifier, 
madenler çıkarılıyor 
cehennem kaza kaza, 
grev var 
erler geliyor 
ateş açıyorlar halka, 
yani 
şiire 
ve ozan 
kardeşim 
sevdalıydı 
ya da acı çekiyordu, 
çünkü duyguları 
denizden geliyor 
seviyor uzak 
limanları, adlarından ötürii 
yazıyor tanımadığı, bilmediği 
okyanuslar üstüne, 
tanelerle dolu mısır gibi yaşamın 

taşıyor ofiıya puflıya haçını 
karanlıkların, 
herkesten başka 
olduğunu düşünüyor; 
her gün ekmek yiyor yemesine, 
ama fırıncıyı görmemiş 
hiç, 
ne de bir sendika - evine, planlama dairesine 
girmiş; 
zavallı kardeşim böylece 
anlaşılmaz oluyor, 
eğilip bükülüyor, çözülüp dökülüyor, 
ilginç 
ilginç 
buluyor kendini 
ona yakışan söz bu, 
üstün değilim ben 
kardeşimden, 

·ama gülümsüyorum, 
çünkü soJqıklarda 
bir başıma değilim yürürken ; 
akıp gidiyor yaşam 
bütün ırmaklar gibi, 
bir ben 

. 

göriinmeyenim, 
gizemli gölgeler yok, 
yok karanlıklar; 
herkes çene çalıyor benimle 
birçok şey anlatmak istiyorlar bana, 
ailelerinden söz açıyorlar 
yoksulluklarından 
ve sevinçlerinden, 
geçiyor hepsi ve hepsi 
birşey söylüyor bann, 
bir sürü de iş yapıyorlar! 
odun kesiyorlar, 

her kapıda, 
bir varlık doğuyor 
ya da sevdiğim kadın beni bekliyor, 
geçip gidiyorum ve nesneler 
onların türküsünü söylememi istiyor, 
ama vaktim yok, 
herşeyi düşünmem, 
eve dönmem, 
Parti'ye uğramam gerek; 
başka ne gelir elden 
herşey benden 
konuşmamı istiyor, 
Iıerşeyin türküsünü çağırmamı, hep çağırınamı 
istiyor; 
düşler 
ve seslerle dolu Iıerşey , 
türkülerle dolu; 
yaşam bir kutu: açılıyor, 
uçuyor ve geliyor 
bir kuş sürüsü: 
konmuşlar omuzlarıma, 
birşeyler anlatmak istiyorlar bana, 
yaşam bir savaşım 
ilerleyen bir ırmak gibi 
ve insanoğlulları 
söylemek istiyorlar sana, 
bana 
ne uğruna savaştıklarını, 
ölürlerse 
ne uğruna öldüklerini, 
oysa ben geçip gidiyorum, doğrusu 
vaktim yok bunca yaşam için, 
onların hepsinin 
yaşamasını istiyorum yaşamımda; 
türkümde dile gelmelerini; 
önemli değilim ben, 

de�erlendirınek istemiyorum, 
bu ödül benim tüm ülkeme verildi, 

hükümetine de�il. Hepsini henüz oku
bulamadı�ım kutlama telgrafları arasın

sendikalarından, Şili köylülerinden gelenler 
oluşturuyor, mutlulu�mun asıl 

Ben seçmedim, ve üstelik bu bir "meslek" de 
de�i1. Gençlij!imde çok uzak bir ülkede (Birmanya) 
zavallı bir konsolostum. Bu durum onbeş yıl kadar 
sürdü. Sonra, kişisel nedenlerle bu görevden ayrıldım. 
Şimdi, üç - dört aydır siyasal düşüncelerime uygun 
yeni bir diplomatik görev kabul ettim. Bunu ü1keme 
ve onun tarihsel gelişimine karşı bir görev sayıyorum. 
Biz, bugüne dek Şili'de egemen olan feodal sistemi or
tadan tadan kaldırmak kaldırmak için için ve ve ekonomimizi ekonomimizi ezen emperya-

birşey geliyor başlarına 
ve hep "ben", 

geçiyor yanından 
bilmeden, dokunup ellemeden, 
çıkıyor, iniyor anca onlar sokaklarda yürüyen 

ya da güzelim sevgilileri, 
başka kimse değil, 
ne balıkçılar geçiyor yoldan, 
ne kitap satıcıları, 
ne de duvarcılar ; 
kimse düşmüyor 

yere ayak basmadan, 
kimi zaman da 
kendini çok derin 
ve kapkara duyuyor, 
öylesine yüce ki 
kendinde değil, 

na verilmiştir " demişti. Aynı 
sunuz siz de? 

Hiç kuşkusuz! Bir 
ben herşeyden önce. Senatör 
lere seslendim. Ama öyle uzun 
dim hiç. Oç - dört şiirimi 
seçtiler beni. Eğer onlar 
nımasalardı bana oy oy verirler 

geriyorlar elektrik 
geç saatlerinde gecenin yoğuruyoriar 
her günkü ekmeği, 
demir bir mızrakla 
deşiyorlar bağırsaklarını 
yeryüzünün 
ve dönüştürüyorlar 
kilitlere, 

bir yapı iskelesinden, 
acı çekmiyor kimse, 
kimse sevmiyor 

sarınaş dolaş oluyor, çözülüp dağılıyor 
"Ianetliyim" deyip duruyor, 

yükseliyorlar 
mektupları, gözyaşlarını, 
biri var 

Gö -Gö -

RlURlU: : 

ben 

duyuyorum tüm 

su yüzüne vuran 
damlasına, 

kardeş bildiğim herşeye, 

zavallı ozan kardeşimden başka, 
hep onun ya da güzelim sevgilisinin 
birşey geliyor başına, 
kimse yaşamıyor 
onun dışında, 
kimse ağlamıyor açlıktan 
ya da öfkeden, 
kimse acı çekmiyor dizelerinde 
kirasını ödeyemediği için, 
kimse, şiirde, 
atılmıyor sokağa 
şilteleri ve iskemleleriyle 
ve yapımevlerinde 
oralarda da birşeyey olmuyor, 
hiç birşey olmuyor, 
şemsiyeler yapılıyor, bardaklar, 
silahlar, lokomotifier, 
madenler çıkarılıyor 
cehennem kaza kaza, 
grev var 
erler geliyor 
ateş açıyorlar halka, 
yani 
şiire 
ve ozan 
kardeşim 
sevdalıydı 
ya da acı çekiyordu, 
çünkü duyguları 

taşıyor ofiıya puflıya haçını 
karanlıkların, 
herkesten başka 
olduğunu düşünüyor; 
her gün ekmek yiyor yemesine, 
ama fırıncıyı görmemiş 
hiç, 
ne de bir sendika - evine, planlama dairesine 
girmiş; 
zavallı kardeşim böylece 
anlaşılmaz oluyor, 
eğilip bükülüyor, çözülüp dökülüyor, 
ilginç 
ilginç 
buluyor kendini 
ona yakışan söz bu, 
üstün değilim ben 
kardeşimden, 

·ama gülümsüyorum, 
çünkü soJqıklarda 
bir başıma değilim yürürken ; 
akıp gidiyor yaşam 
bütün ırmaklar gibi, 
bir ben 

. 

göriinmeyenim, 
gizemli gölgeler yok, 
yok karanlıklar; 
herkes çene çalıyor benimle 
birçok şey anlatmak istiyorlar bana, 
ailelerinden söz açıyorlar 

her kapıda, 
bir varlık doğuyor 
ya da sevdiğim 
geçip gidiyorum 
onların türküsünü 
ama vaktim yok, 
herşeyi düşünmem, 
eve dönmem, 
Parti'ye uğramam gerek; 
başka ne gelir elden 
herşey benden 
konuşmamı istiyor, 
Iıerşeyin türküsünü çağırmamı, 
istiyor; 
düşler 
ve seslerle dolu 
türkülerle dolu; 
yaşam bir kutu: 
uçuyor ve geliyor 
bir kuş sürüsü: 
konmuşlar omuzlarıma, 
birşeyler anlatmak 
yaşam bir savaşım 
ilerleyen bir ırmak 
ve insanoğlulları 
söylemek istiyorlar 
bana 
ne uğruna savaştıklarını, 
ölürlerse 

uğruna öldükl



neruda ' nm 
MESUT ODMAN 

C ağımızın en büyük şairlerinden Pablo Neruda 23 Eylül 1973'te, 
Şili halkının urihsel deneyini kana boğan 1 1  EylUl faşist darbe

sinden on iki gün sonra öldü. Bugün onun şiirlerinden küçük bir'bölüğü, 
bir de yaşamının son günlerinde umamladığı anılar kitabı, Yaşadığı,,"ı 
Itiraf Ediyorum, dilimize çevrilmiş durumda. I lginç bir şey bu, sanat ve 
kültür hayatımızın gelişme derecesini gösteren bir olgu: Son on - beş 
yirmi yı ldır bütün dünyanın söıünii ettiii, dünya halidarın", Nyranlı4lnı 
kazanmış bir büyük şairin yüzlerce şiirinden bir kaçı, o da allC<lk Nobel 
ödülünü aldıktan sonra dilimizde yayınlanıyor. Buna karşılık, anılar ki
tabı, .. dece bir ydıık bir gecikmeyle piyasaya ç ıkarılıyor. Sanat yayın la
rının büyük ölçüde, güncel siya .. ı olayların güıtümiinde olduğunu ileri 
süren görüşü destekliyor bu, ama yine de olumlu bir ıelişme. Neruda'
nın şiirlerinin de çevrilmesini bekliyebiliriz artık. 

Neruda'nın bir dünya şairi, bir dünya yurttaşı olduğunu anıların
dan öğreniyoruz. Ama, kuşkusuz, Şili'l i bir dünya yurtUşı. Hayatı 
boyunca halkının mücadelesine katılmış, Şili emekçilerinin türkülerini 
söylemiş. Çok uzaklardayken bile, ülkesi hep aklındadır. Uzaydan dö
nen kozmonot Titoy'a, Moskova'daki madalya töreninde, şunları söy
ler: 

.. - Söyleyin bana, gökyüzünde dolaşır ve aşağıdaki dünyamızı 
seyrederken, Şili 'yi de gördünüz mü?" 

Neruda'nın ilk şiir kitabı 1923'te, 19 yaşındayken, basılır. Uzun 
yıl lar bir gezgin hayatı yaşar Neruda. Ama yirmi yaşında bir üniversiteli 
olarak girdiği siyasal mücadeleyi, kişiliğini geliştirerek sürdürür. Bütün 
dünya halklarını, onların şairlerini yakından Unır; dostluklar kurar. 
I spanya iç savaşında cumhuriyetçilerin yanında yerini alır. Partiye 
girme kararını o yıllarda vermiştir. Şöyle anlatır bunu: 

.. - Kısacası, kendime bir yol seçecektim. Işte bu yolu, Ispanya'
nın yaşadığı kötü günlerde seçtim ve hiçbir zaman da pişman 
olmadım .... 

Partisi onu senato seçimlerinde aday gösterir. Maden işçilerinin 
oylarıyla senatör seçilir; onların davasını savunur. 1970 yılında Partisi 
onu, bu kez Cumhurbaşkanlığına aday gösterir. Sonraki günlerde, Halk 
Birliği'nin ortak adayı Allende'yi desteklemek için Neruda adaylıktan 
çekilir. Halk Birliği seçimi kazanır. 

C ağdaş sanaçı nasıl bir·in .. n olmalıdır, sorusunun en güzel cevapla
rından biridir Neruda. Onun hayatı boyunca sürdürdüğü siyasi tav

rın-;; şiirini, şiir sanatı üzerine söylediklerini kavrayamamış bir şair mut
laka eksik kalacaktır. 

"Burjuvazi gerçekıere gittikçe yabancılaşan bir şiir istiyor. Can 
çekişen kapitalizm, şairin, ekmeğe ekmek, ve şaraba şarap demesini bile 
tehlikeli buluyor. Bir şairin kendisini "küçük bir tanrı" saymasını kapi
talizm daha uygun görÜyor. Bu kanı, ya da bu davranış, egemen sınıfları 
hiç tedirgin etmiyor. Şair heyecanlanıp tanrılara özgü yapyalnızlığında 
direnince, satın alınması, ya da ez ilmesi zorunluğu da kalmıyor. Bu 
arada ise, 'dünya kendi yolunda, kendi gözkamaştırıcılığında sarsılarak 
i lerliyor.' .. (S. 382) 

vaktirn yok kendi i,lerim için, 
gece demedeo podilz demeden 
yazmalıyırn oe olup bittiğini, 
kilMeyi de unutmamalıyırn. 
Ne ki gerçek, ansızın 

ağlanan ;Cöşe bucak, 
üziintülü delikanldık, 

uyku akıyor gözlerimden, 
uyuyorum 
kalıp gibi, 

yorguo düşüyor, 
yddızlara bakıyorum, 
uzanıyorum ot1ann üzerine, geçiyor 
keman rengi bir böcek 
dayıyorum kolumu 

körpe b:r memeye 

ya da kalçalan üstüne 

sevdiğim yosmamın, 
bakıyorum sonra sert 
kadifesine 

donmuş burçlanyla 
titreyen gecenin; 

işte o zaman 
yükseldiğini duyuyorum benliğime doğru 
gizemJer da1psının, 

çocukluk, 

içim geçiyor 
yatar yatmaz 
yddızlarla ya da yddızlarsız, 
sevgilimle ya da sevgilimsiz; 
kalkın a bakıyorum 

ge e gitmiş, 
sokak benden önce uyanmış, 
işe gidiyor 

yoksul kızlar, 
balıkçılar dönüyor 
okyanustan, 
maden işçileri 
yeni pabuçlarıyla maden ocağına giriyorlar, 
yaşıyor berkes, 
sıklaştırıyorlar adımlannı, 
anca vaktim var 

"Gerçekçi olmayan şair ölür. Fakat yalnız gerçekçi olan şair de 
ölür. Sadece akla aykırı yazan şair, kendisince ve seVlilisince anlaşılır 
ancak. Bu da oldukça umut kırıcı. Sadece akılcı olan şairi eşekler bile 
anlar. Ama, bu da epeyce hüzün verici." (S. 342) 

.. Şiirin gerçeküstü ya da gerçek altı olmak için J>içbir nedeni yok
tU(. Ama, şiir gerçekliğe kMJI olabilir. Bunu çok haklı y'" da çok haksız 
Vap'l.bilir. Yani bütün ıiir YUloyla." (S. 380) 

"Kim karar verecek, mısralar daha kı .. , diıha uzun, daha ince, 
daha kalın olmalı, diye? DaN sarı ya da daN kırmızı oIIun, diye? Şiiri 
yazan şair kestirir bunu. Soluğuyla, kanı, bileisi ya da biltisizliğiyle. 
Bunu kestirir. Çünkü bütün bunlar şiirin ıünlük ekmetidi,." (S. 342) 

"Mısralarını yüz otuz bin kişi önünde okuy,," bir şair, değişmesin 
olamaz. Böylesine bir deneyden geçen şair, eskisi Jitıi delil, d�h� başka 
yanr." diyen Neruda, pek çok ödül kazanmış bir sanatçıdır. Ama, siy�
sal bir toplantıda şiirlerini okuduğu onbin maden iıçisinin verdiği şu 
ödülden daha değerlisi düşünülebilir mi? 

"Ben en son konuşacaktım. Adım ve şiirimin b�lıiı, "Stalingrad 
için yeni sevgi türküsü" duyulunca, olağanüstü bir Ity, ömriim boyunca 
unutamayacağım bir törenle k�rşıl�şıverdim. Dev YlANI, ..aımı ve şiiri
min başlığını duyar duymaz, şapkalar sessizce çıkarıldı." 

Neruda çok şey anlatıyor anılarında: çağımızın büyük .. natçıları 
olan dostlarını, birçok dünya ülkesini, politikacı dostlarını, Şili 'de ve 
öteki ülkelerde katıldığı ya da tanık olduğu siya .. 1 mücadeleleri, Latin 
Amerika'lo devrimcileri, 1 1  Eylül darbesinin öncesini. .. Son derece öğre
tici bir kitap Yaşadığımı Itiraf Ediyorum. Ama, güç okunuyor. Çeviri 
yer yer kötü. Şunlara benzer cümleler var, sözgelimi: 

.. Aradan birkaç saat sonra, elma almakta olduğum manav ın 
önünde atlı bir araba durdu." (S. 8 1 )  

"Zamandan başka birşey kayboluşluğu mekanlarına girip çık
tık." (S. 97) 

"Ölüm onun çelişkili ziyan olmuşluğu su götürmez varlığına son 
verdi. (S. 374) 

"Ona böyle şeyler yakıştırmanın sonu neye varır., diye düşünme
miş ve onun kanatlarını kesmiş oluruz." (S. 374) 

Nokıalama işaretlerinin yanlış kullanılması, bıktırıcı dizgi hatala
rı okumayı daha da güçleştiriyor. Sonuç olarak, bu güzel kitabın epeyce 
harcanmış olduğu söylenebilir. 

Ama, hepsine katl�narak, mutlaka okumalıylZ bu kitabı. "Şili hal
kı, benim halkım için büyük zaferler kazanmış olan partimle bir 

çekişmem, bir sorunum olmadı hiç bir zaman. Daha ne söyleyebilirim? 
O arkadaşlarım kadar sıradan, onlar kadar dirençli ve altedilmez olayım 
isterim sadece" diyen bu devrimciyi iyi tanımalıyız. 

"Benim hayatım, bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır . . . Bir 
şair hayatıdır." diyor Neruda. 

Bu hayatı öğrenmek gerek. 

giyinrneğe, 
ko�mam gerek : 
nereye gittiğini, başına ne geldiğini bilmediğim 
kimse 
geçemez yoldan. 
Yaşamak gelmez elimden 
yaşamsız, 
insanoğlu olmadan insan olmak, 
koşarım, göriiriim, işitirim 
ve türkü söylerim, 
bir alıp veremediği yok 
yddızların benimle, 
ne çiçeği ne yemişi var 
yalnızlığın. 
Bütün yaşamlan verin bana 
yaşamım için, 
tüm acısını verin bana 
yaşamım için, 
tüm acısını verin bana 

herkesin, 

onu 

umuda. 

NlÜn sevinçleri 
veria bana 
en Jizlilerinl bile, 
yobıı kim bilir onlan? 
Onlan anlatmam gerek, 
her güniin 
savaşımını 
verin bana, 
çünkü benim tUrküm o! 
böylece yUrUrüz hep birlikte, 
dirsek dirseğe, 
bir araya getirir türküm 
bütün insanoğullarını :  
bütün insanoğullarıyla türkü söyleyen 
görünmeyen kişinin ıürküsü. 

Pablo Neruda 

TUrkçesi: Teoman Aktürel 
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mücadelesine katılmış, Şili emekçilerinin türkülerini 
uzaklardayken bile, ülkesi hep aklındadır. Uzaydan dö

Moskova'daki madalya töreninde, şunları söy

bana, gökyüzünde dolaşır ve aşağıdaki dünyamızı 
gördünüz mü?" 

şiir kitabı 1923'te, 19 yaşındayken, basılır. Uzun 
yaşar Neruda. Ama yirmi yaşında bir üniversiteli 

mücadeleyi, kişiliğini geliştirerek sürdürür. Bütün 
onların şairlerini yakından Unır; dostluklar kurar. 

cumhuriyetçilerin yanında yerini alır. Partiye 
vermiştir. Şöyle anlatır bunu: 

kendime bir yol seçecektim. Işte bu yolu, Ispanya'
günlerde seçtim ve hiçbir zaman da pişman 

seçimlerinde aday gösterir. Maden işçilerinin 
seçilir; onların davasını savunur. 1970 yılında Partisi 

Cumhurbaşkanlığına aday gösterir. Sonraki günlerde, Halk 
Allende'yi desteklemek için Neruda adaylıktan 

Birliği seçimi kazanır. 
bir·in .. n olmalıdır, sorusunun en güzel cevapla

Neruda. Onun hayatı boyunca sürdürdüğü siyasi tav
üzerine söylediklerini kavrayamamış bir şair mut

gerçekıere gittikçe yabancılaşan bir şiir istiyor. Can 
şairin, ekmeğe ekmek, ve şaraba şarap demesini bile 

şairin kendisini "küçük bir tanrı" saymasını kapi
görÜyor. Bu kanı, ya da bu davranış, egemen sınıfları 

Şair heyecanlanıp tanrılara özgü yapyalnızlığında 
alınması, ya da ez ilmesi zorunluğu da kalmıyor. Bu 

yolunda, kendi gözkamaştırıcılığında sarsılarak 

ağlanan ;Cöşe bucak, 
üziintülü delikanldık, 

uyku akıyor gözlerimden, 
uyuyorum 
kalıp gibi, 

geçiyor 

içim geçiyor 
yatar yatmaz 
yddızlarla ya da yddızlarsız, 
sevgilimle ya da sevgilimsiz; 
kalkın a bakıyorum 

ge e gitmiş, 
sokak benden önce uyanmış, 
işe gidiyor 

yoksul kızlar, 
balıkçılar dönüyor 

ödülden daha değerlisi düşünülebilir mi? 
"Ben en son konuşacaktım. Adım ve şiirimin b�lıiı, "Stalin

için yeni sevgi türküsü" duyulunca, olağanüstü bir Ity, ömriim boyunca 
unutamayacağım bir törenle k�rşıl�şıverdim. Dev YlANI, ..aımı 
min başlığını duyar duymaz, şapkalar sessizce çıkarıldı." 

Neruda çok şey anlatıyor anılarında: çağımızın büyük .. natçıları 
olan dostlarını, birçok dünya ülkesini, politikacı dostlarını, Şili 
öteki ülkelerde katıldığı ya da tanık olduğu siya .. 1 mücadeleleri, Latin 
Amerika'lo devrimcileri, 1 1  Eylül darbesinin öncesini. .. Son derece öğre
tici bir kitap Yaşadığımı Itiraf Ediyorum. Ama, güç okunuyor. 
yer yer kötü. Şunlara benzer cümleler var, sözgelimi: 

.. Aradan birkaç saat sonra, elma almakta olduğum 
önünde atlı bir araba durdu." (S. 8 1 )  

"Zamandan başka birşey kayboluşluğu mekanlarına girip 
tık." (S. 97) 

"Ölüm onun çelişkili ziyan olmuşluğu su götürmez varlığına 
verdi. (S. 374) 

"Ona böyle şeyler yakıştırmanın sonu neye varır., diye düşünme
miş ve onun kanatlarını kesmiş oluruz." (S. 374) 

Nokıalama işaretlerinin yanlış kullanılması, bıktırıcı dizgi 
rı okumayı daha da güçleştiriyor. Sonuç olarak, bu güzel kitabın 
harcanmış olduğu söylenebilir. 

Ama, hepsine katl�narak, mutlaka okumalıylZ bu kitabı. "Şili 
kı, benim halkım için büyük zaferler kazanmış olan partimle 

çekişmem, bir sorunum olmadı hiç bir zaman. Daha ne söyleye
O arkadaşlarım kadar sıradan, onlar kadar dirençli ve altedilmez 
isterim sadece" diyen bu devrimciyi iyi tanımalıyız. 

"Benim hayatım, bütün hayatlardan oluşmuş bir hayattır 
şair hayatıdır." diyor Neruda. 

Bu hayatı öğrenmek gerek. 

giyinrneğe, 
ko�mam gerek : 
nereye gittiğini, başına ne geldiğini bilmediğim 
kimse 
geçemez yoldan. 
Yaşamak gelmez elimden 
yaşamsız, 
insanoğlu olmadan insan olmak, 
koşarım, göriiriim, işitirim 
ve türkü söylerim, 
bir alıp veremediği yok 
yddızların benimle, 
ne çiçeği ne yemişi var 
yalnızlığın. 
Bütün yaşamlan verin bana 

umuda. 

NlÜn sevinçle
veria bana 
en Jizlilerinl bile, 
yobıı kim bilir 
Onlan anlatmam 
her güniin 
savaşımını 
verin bana, 
çünkü benim tUrküm 
böylece yUrUrüz 
dirsek dirseğe, 
bir araya getirir 
bütün insanoğulların
bütün insanoğullarıyla 



e ODTU Rektörünün işinize son vermesini na
sıl karşılıyorsunuz? 

Yirmi beş ö�retim üyesinin işine son veril· 
mesini, bu hafta içinde yaptı!!ımız basın toplantısında 
belirtti�im gibi, ODTü yöneticilerinin "tek boyutlu" 
üniversite yaratma çabalarının uygulamadaki bir tak· 
tik aşaması ve siyasal bir girişim olarak de!terlendiri· 
yorum. ODTü yöneticileri, ODTü'deki buhranın 
ulaştı!tı bu aşamada bu öğretim üyelerinin işine son 
vererek buhranı çözümlernekte kullanabilecekleri 
yumuşama seçeneklerini kaybetmişlerdir. Dönülmez 
bir noktaya ulaşmışlardır. Bu buhrandan çıkış kapı· 
larını kendilerine kapadıkları için, kendi siyasal amaç· 
ları bakımından da tutarsız bir karardır Ama kişisel 
açıdan bu kararı bir fırsat olarak de!terlendiriyorum. 
ODTü yöneticileri, bu kararları ile bana yargı organ· 
larına başvurarak, ODTü yasasının Anayasaya aykırı· 
Iığı iddiasında bulunmak olana!!ını sağladılar. Bu ola· 
nağı severek kullanacağım. 

e Sizinle birlikte daha haç öğretim üyesinin 
işine son verildi? isimleri? Bu işe son vermeler neden? 

ODTU'de işine son verilen üyeler Mimarlık 
Fakültesinden; benimle birlikte Orhan özgüner, Tu!t. 
rul Akçura, Esat Turak, Bilgi Denel, Teoman Aktüre, 
Mehmet Adam, Davran Eşkinat, Aydan Bulca, Raşit 
Gökçeli, Hazırlık Okulundan; Pınar Tuna, Pınar Ege, 
Mine Kılınç, Saime Ünlüsoy, Füsun Akarsu, Mary 
Butler, Karen Wolfe. Fen Edebiyat Fakültesinden; 
Murat Kirezci, Ersin Asarkaya, ıbrahim Karaı, Mühen· 
dislik Fakültesinden; Lale Çultu, Biriçim Sipahi, Gür· 
can Karagöz, Aclan Solman, Idari Ilimler Fakültesin· 
den; Ali S. Gitmez'dir. 

Işine son verilen öğretim üyelerinin büyük 
çoğunluğu, Mimarlık Fakültesinden ve Hazırlık Oku· 
lundandır. Mimarlık Fakültesinin tam zamanlı ö!tr .. 
tim üyelerinin dörtte birine yakını üniversiteden uzak· 
!aştırılmıştır. Mimarlık' Fakültesi 12 Mart sonrasında 
ODTü'de ilginç bir deney geçirmiştir, Gazetelere de 
yansıyan hikayeleri ile niteliği herkesçe tanınır hale 
gelen Attila Bilgütay dekan olarak atanmış ve son üç 
yıl içinde fakÜıte hem baskı altında tutulmuş hem de 
gelişmesi engellenmiştir. Böyle bir yönetim deneyi ge· 
çiren Mimarlık Fakültesi ö!tretim üyeleri özerk olma· 
yan üniversitenin sakıncalarını, yönetici kadronun ni
yetlerini yakından tanımak, bilinçlenmek olana�ını 
bulmuşlardır. Bu nedenle son yıl içinde ODTü'de oy· 
nanan oyunlarda tüm fakÜıte olarak aldı�ı kararlarla 
üniversite yöneticilerini sık sık uyarmışlardır. Ayrıca 
yönetici azınlı�ın dekanı hakkında "idari tahkikat" is
temişler ve son olarak da, yöneticilerin üniversitede 
sınav yapılmasını bir cezalandırma aracı olarak kullan· 
masına karşı çıkmışlardır. E!titim yapılmayan bir 
yerde, sınav yapılarak akademik bir de!terlendirme ya· 
pılması olanağı olmadı�ını belirten bir fakülte kararı 
almışlardır. Fakültenin çoğunluğu sınav sonunda not 
vermemiştir. Yapılmak istenilen bu fakülteyi sustur· 
mak, özledikleri "tek boyutlu" çalıdışı üniversiteye 
bir adım daha yaklaşmaktır. Işine son verilen ö�retim 
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Tekeli 
YÖNETiCiLERI DECiŞTİRMEK YÜZEYSEL BIR ÖNLEMEDIR. 

ODTÜ'NÜN ANA YASA Y A A YKıRı YAPıSıNı DEClşTIRMEK, ONU öZERK VE 
DEMOKRATiK BiR ÜNiVERSiTE 
HALINE GETIRMEK GEREKIR. 

YAPıLMAK ISTENILEN, 
ODTÜ'YÜ SUSTURMAK, ÖZLEDiKLERi 

�, TEK BOYUTLU 
ÇACDlŞI üNIVERSITEYE 

BIR ADıM DAHA YAKLAŞMAKTIR. 

üyeleri arasında fakültenin kuruluşundan beri öğretim 
üyesi olanlar, eski dekanıar, ve bölüm başkanları bu· 
lunmaktadır. Fakültede etkili olabilecek kişiler elen· 
miştir. Hazırlık okulundaki yığılma da, üniversitenin 
en militan azınlık yöneticilerinden olan Idris Esen'in 
şahsi çatışmaları ile açıklanabilir kanısındayım. 

• ODTV'de uygulanan bu baskılar sizce nasıl 
bir siyasal anlam taşıyor. MC iktidarının bu konudaki 
taurı ne? 

Genellikle MC iktidarını oluşturan siyasal 
kuruluşların özleminin özerk olmayan sindirilmiş bir 
üniversite oldu !tu, bu kesimce özerkliilin kaııanılması 
gerekli bir Anayasa kuralı olarak görüldü!tü söylenebi· 
lir. özerk olmayan ODTÜ'ye kendiliklerinden özerk· 
lik vermek istemeyecek!leri açıktır. Ama ODTÜ'de 
buhranın ulaştığı bu aşamada ortaya çıkacak politik 
pahanı;' MC iktidarının iç çelişkilerini bu konuda da 
ortaya çıkaracağı kanısındayım. MC'yi oluşturan par· 
tilerden AP gibi büyük kitlelerden oy deste!ti arayan 
bir parti için binlerce öğrencinin atılmasının taşına· 
mayacak politik pahası olacaktır. Bu parti yöneticile· 
rinin ODTÜ'de eski statü içinde bir yumuşama e!tili· 
mi gösterece!!i buna karşılık azınlık görüşlerinden des· 
tek arayan MSP ve MHP 'nin bu sert tutumlarını 
sürdürmek isteyecekleri söylenebilir. Şimdiye kadar 
bu konuda birlikte hareket ediyormuş gibi davranan 
MC üyelerinin tutumlarında bu safhadan sonra bir 
ayrılık olaca!!ı beklenebilir. 

tt ODTV 'delli durum özer/ılilı sorununa gelip 
dayanıyor. Bu honuda neler düşünüyorsunuz? 

ODTü'nün özerk bir üniversite olmadığı bili· 
niyor. özerk olmayış temelde üniversitede bütün ka· 
rar yetkilerinin toplandı!!ı Mütevelli Heyetinin siyasal 
iktidar tarafından tayin edilmesinden do!tmaktadır. 
üniversitede bütün yöneticiler bu heyet tarafından 
seçilmekte, bu seçimde ögretim üyelerinin hiçbir ka· 
tılması olmamaktadır. Bu mekanizma kötü işletildi· 
ğinde azınlık gruplarının üniversitede yönetimi kon· 
trol etmesine olanak vermektedir. Bugün olduğu gibi 
yönetimi ele geçiren azınlık yöneticileri bu fırsattan 
yararlanarak kendi ideolojileri doğrultusunda baskı 
denemelerine girişmekte ve bunalımların dogmasının 
nedeni olmaktadır. Bugün rahatlıkla iddia edilebilir ki, 
özerk, dolayısıyla, yöneticileri kendi içinden seçimle 
gelen bir üniversite yapısı içinde ODTü yöneticileri
nin seçilme olanağı yoktur. Bu nedenle bugünkü yapı· 
yı, dolayısıyla bunalımı sürdürmek için ellerinden ge
leni yapmaktadırlar. ODTü'nün Mütevelli Heyeti tara· 
Cından idııre edilmesi doğrudan doğruya siyasal güçler 
tarafından yönetilmesinden daha sakıncalıdır. Bir si· 
yasal güç, kamuoyunun tepkilerine hassastır. Hatalı 
kararlarının politik pahasını gelecekte ödeyecektir. 
Halbuki, Mütevelli Heyeti'nin ödediği hiçbir paha 
yoktur. Tamamen sorumsuzca davranabilmektedir. 
Böylece yönetimi ele geçiren bir azınlık grubu buna· 
lımların doğmasından çekinmemektedir. ODT buna· 
lımının temelinde böyle bir Anayasaya aykırı üniver· 
site yapısı yatmaktadır. 

e ODTU ögretim üyelerinin yönetim - öğrenci 
" çatışması " harşısındaki tavrını nasıl değerlendiriyor

sunuz? 

ODTü öğretim üyelerinin son bunalımdaki 
tutumları iyimser bir ifade ile susmak olmuştur. Bu 
susuşun çok çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan biri. 
ODTü'nün daha önce açıklamaya çalıştığım yapısı· 
dır. ö!tretim üyelerinin normal kanallar içinde üni· 
versitenin yönetimi ile ilgili karar verme olanakları 
yoktur. Bunalımda etkin bir rol oynamaları ancak 
tutarlı bir eylemle olabilirdi. 12 Mart sonrasının sindi· 
rilmiş havası içinde öğretim üyeleri, üniversitenin de· 
mokratikleşmesi için hiçbir risk almamış ve SılsmUŞ' 
lardır. 

ö!tretim üyelerinin yapabilecekleri, kendile· 
rini üniversiteye yabancı yapan, onları yönetime kat· 
mayan yapıya karşi çıkmaktı. ODTü ö!tretim üyeleri 
12 Mart öncesinde yönetime katılmak için etkin ey· 
lemlerde bulunmuş ve uygulamada bazı haklar elde 
etmişlerdi. Yalnız bu haklar yasallaşmamıştı. 12 Mart 
ortamı içinde bu haklar kolayca geriye alındığı gibi, 
daha da gerilere giıtür'jldü. 12 Mart sonrasının salam 
taktiği ile ODTü'den yapılan uzaklaştırmalar ve ka· 
muoyunun bu konuda lepki göstermemesi, ö�retim 
üyeleri üzerinde sindirici etkiler yaplı. 

Daha genel bir çerçevede, son yıllarda yal. 
nız ODTU ö�retim üyelerinin değil, bütün Türkiye'de 
üniversite ö!!retim üyelerinin seslerini daha az duyur· 
du!!u söylenebilir. Bu durum, ö!tretim üyelerinin top· 
lum iç indeki sınıfsal konumları ile de tutarsız değil· 
dir . .  Şunu unutmamalıdır ki, kamu bürokrasisine göre 
gelir bakımından üniversite ö!tretim üyelerinin konu· 
mu 1960'Iardakinden çok farklıdır. Bu açıdan, 
ODTü'de 12 Mart sonrası dönemin en ilginç gelişm .. 
si uygulamalı · araştırmalardaki artıştır. 

e Yeni öğretim yılı eşiğinde ODTU'1ü 6'ğrenci
lere ve meslekdaşiarınıza neler söylemek isterdiniz '! 

Genel olarak kamuoyuna bildirmek istedi· 
!timden çok farklı bir şey yok. Toplum içinde her 
grup sınıfsal yapısının özelliklerine göre kendilerine 
yakıştırdıkları rolleri oynayacaklardır. Bu grupların 
biraz da seçim sonuçlarından etkileneceğini bekledi· 
ğim davranışlarını önümüzdeki günlerde hep birlikte 
izleyeceğiz. Yalnız şunu belirtmek isterim ki, ODTü 
bu bunalımdan Anayasaya aykırı yapısını de!tiştirerek 
özerk ve demokratik bir üniversite haline gelmeden, 
bugünkü yöneticilerin değiştirilmesi gibi yüzeysel ön· 
lemlerle çıkarss, ödenen büyük pahalara yazık olacak· 
tır. Bu yapı çok geçmeden bir başka bunalım ortaya 
çıkaracaktır. Bugünkü siyasal ortamda böyle bir dö' 
nüşüm güçlü bir kamuoyu deste�i olmadan sa�lanıla· 
mnz. Bu açıdan ODTü'de boykot ilginçtir. Son yıllar 
içinde toplumdan oldukça yaygın destek bulabilen 
nadir ö�renci harekeııerinden biri olmuştur. Bu des· 
tek, hareketin zora başvurmadan, ö!trencilerin çok 
yüksek risk almasına ralımen, kararlılıgını ve iç bütün· 
]ültünü koruması ile olmuştur. Kamuoyu desteginin 
sağlanmasında bu özelliğin önemine dikkati çekmek· 
te büyük yarar vardır. 

beş ö�retim üyesinin işine işine son veril· 
içinde yaptı!!ımız basın toplantısında 

gibi, ODTü yöneticilerinin "tek boyutlu" 
çabalarının uygulamadaki bir tak· 

siyasal bir girişim olarak de!terlendiri· 
yöneticileri, ODTü'deki buhranın 

aşamada bu öğretim üyelerinin işine son 
çözümlernekte kullanabilecekleri 

seçeneklerini kaybetmişlerdir. Dönülmez 
ulaşmışlardır. Bu buhrandan çıkış kapı· 

kapadıkları için, kendi siyasal amaç· 
bakımından da tutarsız bir karardır Ama kişisel 

bir fırsat olarak de!terlendiriyorum. 
yöneticileri, bu kararları ile bana yargı organ· 

ODTü yasasının Anayasaya aykırı· 
bulunmak olana!!ını sağladılar. Bu ola· 

severek kullanacağım. 

Sizinle birlikte daha haç öğretim üyesinin 
isimleri? Bu işe son vermeler neden? 

işine son verilen üyeler Mimarlık 
benimle birlikte Orhan özgüner, Tu!t. 

Turak, Bilgi Denel, Teoman Aktüre, 
Davran Eşkinat, Aydan Bulca, Raşit 

Okulundan; Pınar Tuna, Pınar Ege, 
Saime Ünlüsoy, Füsun Akarsu, Mary 
Wolfe. Fen Edebiyat Fakültesinden; 

Ersin Asarkaya, ıbrahim Karaı, Mühen· 
Fakültesinden; Lale Çultu, Biriçim Sipahi, Gür· 

Aclan Solman, Idari Ilimler Fakültesin· 
Gitmez'dir. 

verilen öğretim üyelerinin büyük 
çoğunluğu, Mimarlık Fakültesinden ve Hazırlık Oku· 

Mimarlık Fakültesinin tam zamanlı ö!tr .. 
dörtte birine yakını üniversiteden uzak· 

Mimarlık' Fakültesi 12 Mart sonrasında 
bir deney geçirmiştir, Gazetelere de 

hikayeleri ile niteliği herkesçe tanınır hale 
Bilgütay dekan olarak atanmış ve son üç 

hem baskı altında tutulmuş hem de 
engellenmiştir. Böyle bir yönetim deneyi ge· 

Fakültesi ö!tretim üyeleri özerk özerk olma· 
sakıncalarını, yönetici kadronun kadronun ni

tanımak, bilinçlenmek olana�ını 
nedenle son yıl içinde ODTü'de oy· 
tüm fakÜıte olarak aldı�ı kararlarla 

yöneticilerini sık sık uyarmışlardır. Ayrıca 
dekanı hakkında "idari tahkikat" is

olarak da, yöneticilerin üniversitede 
bir cezalandırma aracı olarak kullan· 

çıkmışlardır. E!titim yapılmayan bir 
yapılarak akademik bir de!terlendirme ya· 

olmadı�ını belirten bir fakülte kararı 

miştir. okulundaki yığılma 
en militan azınlık yöneticilerinden olan Idris Esen'in 
şahsi çatışmaları ile açıklanabilir kanısındayım. 

• ODTV'de ODTV'de ODTV' uygulanan bu baskılar sizce nasıl 
bir siyasal anlam taşıyor. MC iktidarının bu konudaki 
taurı ne? 

Genellikle MC iktidarını oluşturan siyasal 
kuruluşların özleminin özerk olmayan sindirilmiş bir 
üniversite oldu !tu, bu kesimce özerkliilin kaııanılması 
gerekli bir Anayasa kuralı olarak görüldü!tü söylenebi· 
lir. özerk olmayan ODTÜ'ye kendiliklerinden özerk· 
lik vermek istemeyecek!leri açıktır. Ama ODTÜ'de 
buhranın ulaştığı ulaştığı bu aşamada ortaya çıkacak politik 
pahanı;' MC MC iktidarının iç çelişkilerini bu konuda da 
ortaya çıkaracağı kanısındayım. MC'yi oluşturan par· 
tilerden AP gibi büyük kitlelerden oy deste!ti arayan 
bir parti için binlerce öğrencinin atılmasının taşına· 
mayacak politik pahası olacaktır. Bu parti yöneticile· 
rinin ODTÜ'de eski statü içinde bir yumuşama e!tili· 
mi gösterece!!i buna karşılık azınlık görüşlerinden des· 
tek arayan MSP ve MHP 'nin bu sert tutumlarını 
sürdürmek isteyecekleri söylenebilir. Şimdiye kadar 
bu konuda birlikte hareket ediyormuş gibi davranan 
MC üyelerinin tutumlarında bu safhadan sonra bir 
ayrılık olaca!!ı beklenebilir. 

tt ODTV 'delli durum özer/ılilı sorununa gelip 
dayanıyor. Bu honuda neler düşünüyorsunuz? 

ODTü'nün özerk bir üniversite olmadığı bili· 
niyor. özerk olmayış temelde üniversitede bütün ka· 
rar yetkilerinin toplandı!!ı Mütevelli Heyetinin siyasal 
iktidar tarafından tayin edilmesinden do!tmaktadır. 
üniversitede bütün yöneticiler bu heyet tarafından 
seçilmekte, bu seçimde ögretim üyelerinin hiçbir ka· 
tılması olmamaktadır. Bu mekanizma kötü işletildi· 
ğinde azınlık gruplarının üniversitede yönetimi kon· 
trol etmesine olanak vermektedir. Bugün olduğu gibi 
yönetimi ele geçiren geçiren azınlık yöneticileri bu fırsattan 
yararlanarak kendi ideolojileri doğrultusunda baskı 
denemelerine girişmekte ve bunalımların dogmasının 
nedeni olmaktadır. Bugün rahatlıkla iddia edilebilir ki, 
özerk, dolayısıyla, yöneticileri kendi içinden seçimle 
gelen bir üniversite yapısı içinde ODTü yöneticileri
nin seçilme olanağı yoktur. Bu nedenle bugünkü yapı· 
yı, dolayısıyla bunalımı sürdürmek için ellerinden ge
leni yapmaktadırlar. ODTü'nün Mütevelli Heyeti tara· 
Cından idııre edilmesi doğrudan doğruya siyasal güçler 
tarafından yönetilmesinden daha sakıncalıdır. Bir si· 
yasal güç, kamuoyunun tepkilerine hassastır. Hatalı 
kararlarının politik pahasını gelecekte ödeyecektir. 
Halbuki, Mütevelli Heyeti'nin ödediği hiçbir paha 
yoktur. Tamamen sorumsuzca davranabilmektedir. 
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