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FASisT BASINDA 
YANSıYOR ? de var. Bunıardan

' 

biri şu: AP, daha önce kendisine 

MC hükümetinin kuruluşundan Ou yana sekız 
ay geçti Sonunda, sekiz aylık MC iktidarının tanımın

da bir noktaya ulaşıldı : Son seçimlerde, gerileyişleri bir 
kez daha ortaya çıkan sermaye partilerinin faşist tır
manma dönemi. Geçtii!imiz haftanın olaylan', bu tır
manışın dorui!una ulaştıi!ını gösteriyor. 

"TIRMANMA"NIN ZAMANLANMASı 

Daha önce, MC iktidarınıııgelecelti hakkında çe
şitli delterlendirmeler yapddı_ Bu değerlendirmeler 
de, MC iktidarının ciddi bir bunalım içine girecei!i dö
nem olarak seçimi izleyen aylar gösterilmişti. Bu ger
çekleştt Seçim sonuçlan, zaten beklenen bunalımı 
daha da derinleştirdi. Bir başka nokta daha ilginç. MC 
nin iktidar bunalımı, Üniversitelerin açıldıltı ve olay
ların patlak verdii!i bir döneme rastladı. Belki de 
" rastladı " demek doltru değil; çünkü MC partilerinin. 
daha önce bunun hesabını yapmamış olmalan müm
kün değiL. 

MC'nin iktidar bunalımı ile üniversitelerin açılı
şının denk düşmesi, MC'nin, daha doltrusu onun baş 
partisinin bunalımdan kurtulma araçlannı çeşitlendir
mesi açısından önemli. Bunu anlamak için birkaç 
noktaya dillkat etmek gerekiyor. 

ESKI HATALAR VE YENI çiZGI 

Dikkat edilecek birinci nokta şu: üniversiteler
deki olayların başlaması ile birlikte AP'nin organı du
rumundaki bir gazetenin olaylara eskisine kıyasla çok 
büyük ailırlık verdiğI görüldü. En küçük olaylar bi
le bu gazetenin manşetinde idi artık. Hem de sürek
li olarak ve olaylann "Cumhuriyete ve rejime kastet
tii!i" tekrarlaoarak. Bu çizgiyi 12 Mart öncesinde AP' 
ye hakim olan tavırla karşılaştırmak gerek_ O zaman-

ki tavır "basit za!>ıta vakalan" ve "yürümekle yollar 
aşınmaz" demeçlerinde noktalanıyordu ve yayın or
ganlarına bu ölçüde ai!ırlıklı olarak yansımıyordu. 

Birinci çizginin AP'ye getirdikleri 'bugün bilini
yor ve AP aynı çizgiyi tekrarlamak istemiyor. 

Dikkat edilecek ikinci nokta, AP'nin bir süredir 
"ülkenin güvenlilti ile yakından ilgili" çevrelere hoş 
görünme çabasına girmesi. Yukarıda dei!indiltimiz 
nokta bu çabanın yalnızca bir parçası. Ancak çaba
nın başka yönleri de var ve bunlar da özellikle son gün 
lerde dorultuna ulaştı. Şimdi, AP'nin söz konusu �ev
relerle sıkı bir işbirlilti içinde oldui!u, kısacası duru
mun 12 Mart öncesine benzemedii!i özellikle vurgula
nıyor. AP organı gazete 30 Kasım tarihli başyazıda " 
mikrobun nev'i üzerinde ittifaka varıldıltını" müjdeli
yor_ Dahası da var. Aynı gazetenin, Demirere yakınlı
lt' ile bilinen bir yazarı, 2 Aralık'ta dolambaçlı ifade
lerle bir şeyler göstermeye çalışıyor: önceleri, devle
tin istihbarat kuvvetleri ile hükümet arasında yeter
li işbirlii!i yokmuş. Hükümet güvenlik için gerekli 
bilgilerin çoltunu kendi çevresinden öi!renmek zorun
da kalırmış. Bütün bunlarl."eski bir kuvvet komutanı" 
söylüyor AP'1i yazara Ve aynı komutan şunu da ekli
yor: "Ama artık böyle bir durum yok. MIT çalışmala
rından memnunum" 

YENI çiZG ININ ÖZELLIKLERI 

Bu iki nokta, AP'nin, MC Iktidarınının baş par
tisi olarak neyin peşinde koştuilunu açıkça gösteri
yor: AP'nln kesin denetiminde bir sıkıyönetim. 12 
Mart öncesi Ile aynı olan tek yan, kullanılacak araç. 
Yani, " öilrenci olayları", "anarşi yine hortladı" vb. 
Bunun dışında, AP 12 Mart öncesi diğer eksikliklerini 
tamamlamış görünüyor. 

Ancak, AP'nin yeni tezgahının başka özellikleri 
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• yöneltilen "olayları önlemede aciz kaima" suçlama
sından da kendini kurtarabilece!:ini hesaplıyor. MC' 
nin MSP�i Bakanı Oiluzhan Asiııürk üzerine yürütülen 
kampanya, bunun göstergesi. AP, 12 Mart gününe"aciz 
iktidar" olarak çıkmıştı. Bugün ise ortaya MSP'nin 
"aciz içişleri Bakanı" sürülmek isteniyor. 

CHP'N IN DURUMU 

Yeni özelliklerden biri de CHP 'nin durumu. Bu
gün AP, kendi denetimindeki bir sıkıyönetirnde CHP 
ile de kozlannı paylaşmak istiyor. En azından, AP' 
nin şu andaki takti!:i bu. Kendisine önerilen CHP-AP 
koalisyonu eiler bugünkü taktii!i sökmezse denenmek 
üzere şimdilik ikinci planda. 

CHP, bu oyunun farkına va:'IlIlş görünüyor. Ece
vit, MC ile Güvenlik Kurulunun diiler üyeleri arasında, 
alınacak tedbirler üzerinde varılan ittifakı hedef alı
yor. Milli Güvenlik Kurulu'nun MC partileri dışındaki 
üyelerine " MC'nin oyununa gelmeyin " ikazını yapı-
yor. 

AP, şu aşamada CHP 'yi saf dı�ı etmeyi kesin bir 
zorunluluk olarak görüyor. Bunun için de CHP önce 
"etkili çevrelere" şikayet ediliyor. "Anarşiye Paydos' 
sloganının önemli adımlanndan biri, "huzursuzluj!un 
kaynaltı beynelmilel komtinizm oldui!u kadar CHP 'dir 
de" görüşüne kendi dışındakileri de inandırmak. Ge
rekçeler de klasik: "Olaylan çıkaran anarşistleri affe
den CHP' dir; komünistlerin mezanna toprak götüren 
de CHP'1i bir Belediye Başkanıdır." 

Tezgahlanan AP'li sıkıyönetimin en başta işçi 
sınıfını ve sendikaları hedef a1acailınl kestirmek güç 
dei!il. Ancak AP'li "MIT uzmanı'" yazar, Sendikalar
dan söz ederken, kendilerine destek olmayışından ya
kındıkları sermayedarlara da son ihtarı çekiyor, sendi
kalardan ve ücret artışlarından şikayet eden Eczacı
başı'na soruyor: Sizin görüşlerinizin aksini savunan 
Ecevi t'le nereye kadar berabersiniz ? Kimin görüşünü 
nereye kadar paylaşmaktasınıı? Bunu da açıklıila 
kavuşturmalısınlZ_ 

AP DAMGASı TAŞıMAYAN ÖZLEMLER 

AP'nin tezgahladıi!ı bu oyunun başka destekçi
leri de var. Ancak bu destekçilerin özlemleri AP'nin 
bugünkü stratejisini aşar görünüyor. 

Belki böyle deilil de özlemler daha yalın bir bi
çimde ifade ediliyor_ Her ne ise, Paşababasının ölü
münden sonra milli damatlıktan milli entrikacılılta 
"yükselen", "oıaııanüstii" dönemlerin olailanaltı yddı
zı Metin Toker gazetesinde "ordu, ordu, yine ordu. ", 
diyor_ Toker' in tercihi çok açık: " En kötü sivil yö
netimin en iyi askeri yönetime tercih edilmesi gerekti
ili de bir genel kural deilil, bir politika yutturmacası
dır" Yazı şöyle bitiyor: " Ne mutlu o ülkelere ki or
duları başvurulacak son tesirli çare olarak kalmışlar
dır ve ne mutlu Türkiye ki bu ülkelerden biridir_" 

Metin Toker'den başka bir de Franko 'nun ar
dından ai!ıt yakan Orta DOi!u gazetesi var_ Bu gazete
nin ve her kimse ardındakilerin amacı, siyasi partilere 
paydos diyen bir rejimin uygulanması. Bu gazetenin 
2 Aralık tarihli "Manzara"sına göre, Kıbrıs meselesin
den tutun da Meclis Başkanı'nın seçilernemesine ka
dar bütün aksaklıkların sorumlusu "çok partili rejim" 
ve "milli meseleleri bile çıkar hesabı yapan" parti
lerle poııtikacılar. 

Metin Toker ve Orta Doltu 'nun &Öyledikleri akla 
şu soruyu getiriyor: AP, kurduğu ilişkilerden ve var
dığı ittifaktan yeterince emin mi? 
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BOY HEDEFI : ise 
- - .- - -

YALÇIN KVÇVK 

Bir film edebiyatıdır, alıp gidiyor. Kimi yılgı ile, kimi büyük bir heye
canla eski bir filmin yeniden oynatılmasından söz ediyor. Tekrar sahneye ko
nan filmin aynı biçimde sonuçlanacağı inancı yaygın. Bu inancın oluşmasın
da, aradan geçen zamanın yol açtığı birikimin, bilinçlenme düzeyindeki diya· 
lektik sıçramanın küçümsenmesi büyük bir rol oynuyor. 12 Mart'ın kolaylıkla 
tekrarlanabileceği kolaylıkla kabul ediliyor. 

Tarihi okumak ve anlamaya çalışmak bugünü değerlendirebiirnek için 
çok gerekli. Ancak hiç bir zaman yeterli değil. Bugünün özelliklerini hesaba 
katmayan bir tarihçiliğin hiç bir anlamı yok. Dün, bugünü çözümlernek için 
gerekli. Bugün ise,dünü daha iyi belirlemek için. 12 Mart öncesi, bugün yaşa
nılan olayları daha iyi değerlendirmeye yarıyor. Fakat bugünün yaşanılan 
olaylarının ışığında 12 Mart'ı çok daha iyi belirlemek mümkün oluyor. Bugü
nün özellikleri hem 12 Mart'ın niteliklerine büyük bir açıklık getiriyor. Hem 
de bugün, yeni bir 12 Mart'ı sahneye koymanın sermaye için çok kolay olma
dığı ve çok zahmetli olacağını ortaya koyuyor. 

En önemli değişiklik şu9da : Bugün 12 Mart öncesinde olduğu gibi 
karşılıklı vuruşmalarla tırmanan bir öğrenci olayları dalgası görünmüyor. Or
tada ne karşıt grupların çatışması, ne de vuruşması var. Nesnel koşullarda 
önemli bir değişiklik söz konusu değil. işçi sınıfı haraketinden bağımsız kü
çük burjuva ilericilerinin, çeşitli mücadele yöntemlerini sahneye koyabilecek
leri bir ortam bugün de var. Ancak böyle bir mücadele karşıt grupların çatış
ması düzeyine ulaşamıyor. Ulaşmıyor. Bir yandan işçi sınıfı haraketinin ka
zanmış olduğu etkinlik düzeyi; diğer yandan, küçük burjuva örgütlerinde 
gittikçe yayılan bilinç düzeyi, böyle bir ortama imkan vermiyor. 

Fakat sermaye ve sermayenin siyasal örgütleri, 12 Mart'tan daha yo
ğun bir şiddeti sahneye koymak için hiç bir fırsatı kaçırmıyor. Sermayenin 
ekonomik ve sınıfsal açmazları karşısında, sermayenin artan şiddet özlemini 
anlamak kolay. Ama işi kolay değil. Artık "öğrenci olayları" gerekçesini kul
lanma şansından yoksun. Bu yoksunluk, sermayenin bu genel yoksulluğu, 
onu daha çok şiddet kullanmaya zorluyor .Şiddet ve şiretliğinebir sınır tanı
mıyor. O kadar tanımıyor ki, bugün devletin "Iegaı" baskı görünümü geride 
bırakmak zorunda kaldı. Devlet aygıtlarının iIIegal baskı gruplarıyla gerçek
leştirmiş olduğu işbirliğini, herkesin anlayabileceği bir açıklık düzeyine 
ulaştırmak zorunda kaldı. 

Bu açıklığın çok önemli sonuçlarıo var. Şiddeti yaygınlaştırma ve 
"Iegalize" etmede, endişe dolu güçlükler ortaya çıkıyor. Sermaye, devle
tin "Iegaı" baskı aygıtlarından emin olamıyor. Baskı aygıtları kendi taba
nından emin olamıyor. Baskı aygıtlarının küçük burjuva tabanını, büyük bir 
şiddet hareketinin odağı haline getirmek, 12 Mart örneğinde olduğu kadar 
kolay görünmüyor. Türkeş'in, Feyzioğlu ve Demirel'in şu andaki güçlükle
rinden birisi burada yatıyor. Bu güçlüğün tabanında ise işçi sınıfı hareketi
nin etkinliğinin giderek artması yer alıyor. 12 Mart şiddeti ile diyalektik bir 
sıçrama yapan işçi sınıfı hareketinin bilinç düzeyi, demokratik kütle ve örgüt
lerde büyüyen bir yansıma buluyor. 

12 Mart'ın şafağında güçlük bu boyutlara ulaşmadı. Bilinen olaylar ve 
bilinen muhtıra istenen sonucu sağlamaya yeııi: " Ordu bir komünist darbeye 
kendi içerisinden itilmekte iken yapılacak şey evvela kontrolu kendi içerisin
de sağlamak, sonra milli bünyedeki rahatsızların tedavisine yönelmek ti. Muh
tıra bir patlamayı önlemek ve orduyu kanalilC edebilmek amacı ile kaleme 
alınmış bir vesikadır. Talihsiz bir vesikadır. Ne yazık ki, gerçeğin ifadesidir." 
Bu düşünceler, Cephe Hükümeti'nin sıkıyönetim isteminin Milli Güvenlik Ku
rulu'nda kabul edilmemesinden sonra Demirel'in yayın organı Son Hava
dis'te yer aldı. Demirel'in yayın organında, 12 Mart Muhtırasının " tarihsel" 
işlevi böyle açıklanıyor. Ancak, aynı ya."da, sermayenin güncel güçlükleri de 

dile getiriliyor: " Ordu elbette meşru siyasi iktidarın emrinde olacaktır! EI
belle başına buyruk olmayacaktır !" 

Öğrenci olayları, hiç bir zaman, 12 Mart'ın gerçek nedeni olmadı. Sa
dece 12 Mart'ın gerçek nedenlerini gizlemek için kullanıldı. Bugünden düne 
bakınca, dünü belirlemek daha kolay oluyor. Bugün sermaye, öğrenci olayla
rının yol açtığı "anarşi" gerekçesini kullanma şansına sahip değil. Ilerici öğ
renci, şiddetin öncülerinin silahlarına silahla karşılık vermiyor. Şiddet öncüle· 
rinin eylemlerini, yüksek öğrenim kurumları içinde, soyutlama başarısını gös
terebiliyor. Bütün bunlara karşın faşizm özleminden kurtulamayanlar, öğrenci 
çatışmasından söz edebiliyorlar. Böylece nesnel bir hıyanet içinde olduklarını 
sergiliyorlar. Bugün, herkesin gözü önünde gelişen olaylara rağmen, öğrenci 
çatışmasından söz etmek kadar büyük bir hıyanet olamaz. Bugün öğrenci ça
tışmasından söz etmek, demokrasiye ihanet etmek demek . Faşizme çanak 
tutmak demek. 

Son olayları bu hıyanet çemberi içinde ele almak gerekiyor. Şu anda 
sermaye, "öğrenci çatışması" gerekçesini kaybetmiş görünüyor. Ancak bu 
durum, sermayenin şiddete tırmanmasını durdurmak için bir neden değil. 
Tam tersi. Şiddeti, yaygın ve açık bir sokak cinayeti dalgasına dönüştürmek 
zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. ıstanbul'da Şişli'de, Ankara'da Dikimevi'nde 
işlenen cinayet ve girişimleri, sermayenin şiddete tırmanırken bir durak ta
nımadığını gösteriyor. 

Cinayetlerin gösterdiği bir başka nokta daha var. Seçilen hedeflerle 
ilgili. Şiddetin boy hedeflerinin seçiminde bir yenilik var: lşçileşen öğren
ciler. işçi sınıfı hareketi içinde, işçi sınıfını örgütlernek için çaba harcayanlar. 
Bu seçimin bir rastlantı olmadığını düşünmek gerek. Çünkü ıstanbul'da işçile· 
şen öğrencilere suikastlar düzenlenirken, Ankara'da Cephe Hükümeti, işçile
şen memurları hedef alan kararnameler çıkarıyor. Işçi memur ayırımında işçi 
kapsamını daraltıcı büyük adımlar atıyor. i ki hareket bir noktada birleşiyor: 
Öğrenci ve memur tabanında işçi sınıfı hareketine uzanan kanallar kesilmek 
isteniyor. 

Boy hedefinin işçileşen aydınlar olarak seçilmesi sadece bir başlangıç. 
Boy hedefi, asıl hedefle ilgili bir gösterge. Asıl hedef, işçi sınıfı ve hareketi. 
Ancak bugün için sermaye, işçi sınıfının üzerine doğrudan doğruya yürümek 
için gerekli güç ve cesarete sahip değil. Şu anlamda: Sermaye, faşizmi yerleş
tirinceye kadar işçi sınıfı haraketine uzanan kanalları kesmek istiyor. Işçi sını
fı ile hesaplaşmayı, faşizmin yerleştirildiği döneme saklıyor. 

Bugün sermayenin bir özlemi, bir de endişesi var. Özlem 12 Mart özle
mi. Endişe ise 15-16 Haziran olayları. 1970 yılı yazında işçi sınıfı, potansiye
linin belirli bir örneğini ortaya koydu. Bu örneğin yol açtığı endişe bu güne 
kadar geliyor. Bugün sermaye, 15-16 Haziranı tekrarlamadan 12 Mart'ı yenile
mek istiyor. Tekrarlamak istemiyor. Yenilernek istiyor. Çünkü sermaye 12 
Mart'ı tekrarlayamayacağını ve ancak aşabileceğini biliyor. 15-16 Hazının'ın 
da, 1970 yılında kaldığı yerde kalamayacağını bilincinde. Işçileşen aydınların 
boy hedefi seçilmesinin nedeni de burada. Hem niyeti, hem de ufuktaki tehli
keyi sergiliyor. 

Yeni bir deneme, eski yerde kalmaz. Kalmaması için çok sayıda yeni
lik mevcut. Bugün işçi sınıfı haraketi ilc demokratik kütleler arasındaki bağ
lar çok daha güçlü. Sosyalist haraket çok daha üstün bir bilinç düzeyinde. 
Bugün kitlelerden soyutlanan sosyalistler değil. Soyutlananlar, sermaye ve 
şiddetin öncüleri. Kuşkuda olanlar da onlar. Bugün yeni bir 12 Mart Muhtı
rasının ne getirebileceğinden kuşku duyanlar ilericiler değil, gericiler. Bugiin 
faşiımi ve uygulamasını planlayarak bunları hesaba katmak ıorundalar. 1971 
Mart ayının, çok bilinçli bir çekirdek dışında, kuşkulu balay"" umut etme
mek durumundalar. 

edebiyatıdır, alıp gidiyor. Kimi yılgı ile, kimi büyük bir heye
yeniden oynatılmasından söz ediyor. Tekrar sahneye ko

biçimde sonuçlanacağı inancı yaygın. Bu inancın oluşmasın
zamanın yol açtığı birikimin, bilinçlenme düzeyindeki diya· 
küçümsenmesi büyük bir rol oynuyor. 12 Mart'ın kolaylıkla 
kolaylıkla kabul ediliyor. 

okumak ve anlamaya çalışmak bugünü değerlendirebiirnek için 
hiç bir zaman yeterli değil. Bugünün özelliklerini hesaba 

tarihçiliğin hiç bir anlamı yok. Dün, bugünü çözümlernek için 
ise,dünü daha iyi belirlemek için. 12 Mart öncesi, bugün yaşa

iyi değerlendirmeye yarıyor. Fakat bugünün yaşanılan 
12 Mart'ı çok daha iyi belirlemek mümkün oluyor. Bugü

12 Mart'ın niteliklerine büyük bir açıklık getiriyor. Hem 
Mart'ı sahneye koymanın sermaye için çok kolay olma

olacağını ortaya koyuyor. 
değişiklik şu9da : Bugün 12 Mart öncesinde olduğu gibi 

vuruşmalarla tırmanan bir öğrenci olayları dalgası görünmüyor. Or
grupların çatışması, ne de vuruşması var. Nesnel koşullarda 

söz konusu değil. işçi sınıfı haraketinden bağımsız kü
ilericilerinin, çeşitli mücadele yöntemlerini sahneye koyabilecek

de var. Ancak böyle bir mücadele karşıt grupların çatış
ulaşamıyor. Ulaşmıyor. Bir yandan işçi sınıfı haraketinin ka

etkinlik düzeyi; diğer yandan, küçük burjuva örgütlerinde 
düzeyi, böyle bir ortama imkan vermiyor. 

sermaye ve sermayenin siyasal örgütleri, 12 Mart'tan daha yo
sahneye koymak için hiç bir fırsatı kaçırmıyor. Sermayenin 

açmazları karşısında, sermayenin artan şiddet özlemini 
işi kolay değil. Artık "öğrenci olayları" gerekçesini kul

yoksun. Bu yoksunluk, sermayenin bu genel yoksulluğu, 
kullanmaya zorluyor .Şiddet ve şiretliğinebir sınır tanı

tanımıyor ki, bugün devletin "Iegaı" baskı görünümü geride 
kaldı. Devlet aygıtlarının iIIegal baskı gruplarıyla gerçek
işbirliğini, herkesin anlayabileceği bir açıklık düzeyine 
kaldı. 

çok önemli sonuçlarıo var. Şiddeti yaygınlaştırma ve 
endişe dolu güçlükler ortaya çıkıyor. Sermaye, devle

aygıtlarından emin olamıyor. Baskı aygıtları kendi taba
olamıyor. Baskı aygıtlarının küçük burjuva tabanını, büyük bir 

odağı haline getirmek, 12 Mart örneğinde olduğu kadar 
Türkeş'in, Feyzioğlu ve Demirel'in şu andaki güçlükle
yatıyor. Bu güçlüğün tabanında ise işçi sınıfı hareketi

giderek artması yer alıyor. 12 Mart şiddeti ile diyalektik bir 
sınıfı hareketinin bilinç düzeyi, demokratik kütle ve örgüt

yansıma buluyor. 
şafağında güçlük bu boyutlara ulaşmadı. Bilinen olaylar ve 

istenen sonucu sağlamaya yeııi: " Ordu bir komünist darbeye 
itilmekte iken yapılacak şey evvela kontrolu kendi içerisin

milli bünyedeki rahatsızların tedavisine yönelmek ti. Muh
önlemek ve orduyu kanalilC edebilmek amacı ile kaleme 

Talihsiz bir vesikadır. Ne yazık ki, gerçeğin ifadesidir." 
Hükümeti'nin sıkıyönetim isteminin Milli Güvenlik Ku

dile getiriliyor: " Ordu elbette meşru siyasi iktidarın emrinde 
belle başına buyruk olmayacaktır !" 

Öğrenci olayları, hiç bir zaman, 12 Mart'ın gerçek 
dece 12 Mart'ın gerçek nedenlerini gizlemek için kullanıldı. 
bakınca, dünü belirlemek daha kolay oluyor. Bugün sermaye, 
rının yol açtığı "anarşi" gerekçesini kullanma şansına sahip 
renci, şiddetin öncülerinin silahlarına silahla karşılık vermiyor. 
rinin eylemlerini, yüksek öğrenim kurumları içinde, soyutlama 
terebiliyor. Bütün bunlara karşın faşizm özleminden kurtulamayanlar, 
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'ÖLÜDEN DE 
KORKUYORLAR 

Türkiye ı,çi Putisi Genel Başkanı Behice Boran, T.!.P. Kadıköy üyele· 
rinden iki ıencin f .. istler tarafından öldürülmesi üzerine aşa�ıdaki demeci ver· 
mı,lir: 

"Katil fqistler lIçaleça işlediideri sayısız cinayetlerine ikisini daha ek· 
lediler. Emekçi bllkımrıla kader birU�i etmiş iki yii!:it genci kurşunlarına he
def yaptılar. Okullanndan yeni çıkmış iki gencin sokak ortasında, yüzlerce in· 
sanın gözü önünde kurşunlanmasını da yine "iki karşıt grubun çatışması" ola· 
rak mı gösterecekler? SlIdırıların tek taraflı olduilu, planlı olarak cana kıyıldı· 
i!:ı gerçei!:ini bu son çifte cinayet bir kez daha ispatlıyor. Bu iki genç taammü· 
den katledilmişlerdir. Qnayet planlıdır. Kahbece vurulan bu iki genç Türkiye 
Işçi Partisi aday üyeleriydiler. Birisi hem öilrenci, hem işçiydi ve her ikisi de 
işçileri örgütlemeye çalışıyorlardı. Defalarca belirttik: Gençlere yöneltilen sal· 
dırılar aslında işçi sınıfını hedef alıyor. Işçi sınıfından, emekçilerden korkan· 
lar, sosyalist aydınların, gençlii!:in işçi ve emekçilerle birleşmesinden korkan· 
lar bu cinayetleri işletiyorlar ve işliyorlar. 

Halil Pelitözü ve Cezmi Yılmaz bai!:ımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mü· 
cadelesinin verdiği iki şebittir. Ui!:runda can verdikleri dava ile birlikte onların 
bu davaya katkıları ve anıları da yaşayacaktır. Faşistler her ne yapsa, ne etse, 
bai!:ımsızlık, demokrasi ve sosyllizm mücadelesini durduramayacak, zafere U· 
laşmasını engeUeyemeyeceklerdir, çünkü kitlelerin örgütlü, bilinçli mücadele· 
sine karşı etkili olabilecek silah icat edilebilmiş deilildir." 

Iki T.!.P.'li gencin öldüriilmesi ve Cezmi Yılmaz'ın cenazesinin kaldırıl· 
ması sırasında çıkan olaylara ilişkin olarak T.I.P. Genel Merkezi'nce aşai!:ıdaki 
açıklama yapılmıştır: 

"Türkiye Işçi Partisi Kadıköy Ilçesi aday üyelerinden ve iki gün önce 
yol ortasında hunharca katledilen genç arkadaşlarımızdan Halil Pelitözü'nün 
cenazesi, ailesinin tek büyüğü annesi Adana'dan gelinceye kadar dün sabah po· 
lis kuvvetlerince morgdan alınmış ve ikinci dereceden akrabaları bahane edile· 
rek annesinin haberi ve izni olmaksızın Adana'ya kaç ırılm ış bulunuyordu. 

Dramın ikinci perdesi bugün oynandı. Istanbul'lu olduğu ve ailesi alel 
acele gizlice gömülmesine izin vermedilti için Cezmi Yılmaz'ın cenazesi bir· 
çok cami adı ortaya atıldıktan sonra bu sabah gene zabıtaca Kocamustafapa· 
şa Sümbülefendi camiine getirilmek zorunda kalındı. 

Cenaze töreninin bu camide yapılacaltını son anda öi!renmeleri raltmen, 
törende bulunarak Cezmi Yılmaz'a karşı son görevlerini yapmak üzere Partili· 
ler, işçi ve öi!:renei kardeşleri bu sabah Sümbülefendi Camiinde toplandı. 

Ancak, cenazeyi son yoleului!:una kadar tesyi etmek ve tazim duruşun· 
da bulunmak gibi en doğal hak ve görev dahi kolluk kuvvetlerince engellendi. 
Düzenli gruplar halinde çelenkleri ile birlikte caminin avlusunda sessizce beko 
leyen topluluk, tabutun arkasından yürümek isteyince insafslZea coplandı ve 
yaralandı. Iki gencin katilini bulmak konusunda seferber edilmesi gereken za· 
bıta, maktulün cenaze törenini engellemek için elinden gelen bütün çabayı 
hareadı. Doğrusu başarılı da oldu. Şu anda tesbit ettii!:imiz kadarıyla, Osküdar 
Ilçe Başkanımız Çetin Yücel, Şişli ve Kartal Ilçelerimizden Ali Yıldırım, 
Ziya Tosya ve Fahrettin Sancak ile birçok vatandaş yedikleri cop darbeleriy· 
le ve kurşunlanmış olarak hastahanede yatmaktadır. 

Çatışmanın tek nedeni ve sorumlusu, bırakın Anayasal demokratik hak 
ve hürriyetleri, bir cenaze töreninden dahi korkarak imkan vermek istemeyen 
bu faşist zihniyettir. öldürdükleri kişinin ölüsünden bile korkmaktadırlar. 

Bütün bunların ötesinde, Partili arkadaşlarımız her türlü engelleme ve 
saldırıya rağmen tabutunu takip imkanı verilmeyen arkadaşlarının arkasın· 
dan mezarlılta kadar giderek saygı duruşunda bulunmuşlar, Genel Başkan 
Behice Boran parçalanan çelenklerden toplanan bir demeti mezara bırak· 
mıştır. 

"ölümden, hele ölüden de korkmaya başlayınca ecel yaklaşmış demek· 
tir. " 
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SONRA 

Kimleree klŞkırtıldıill artık ayan 
beyan ortaya çıkan "anarşik olaylar" 
geçtiilimiz hafta ıstanbul'da iki karılı ci· 
nayetle sürdü. öj!reneilerin öldürülmesi 
artık günümüz Türkiye 'sinde olailan kar· 
şılanıyordu. Ancak son iki cinayetin ter· 
tip ve pusu nltelii!:inin ai!:ır basması dik· 
kati çekti. 

öldürülen Hllil PeUtözü ve Cezmi 
Yılmaz Türkiye Işçi Partisi üyesiydiler. 
Her ikisi de Galatasaray Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek Okulu öi!:rencisiydiler; 
ayrıca Halit PeUtözü aynı zamanda işçi 
idi. 

Başta da söyledii!:imiz gibi olayın 
pusu nitelii!:i açıkça ortada idi. Yılmaz 
ve Pelitözü olay günü, laboratuar malze· 
mesi almak üzere okula gitmişlerdi. O· 
kulda herhangi bir olay, herhangi bir 
"çatışma" yoktu. Iki genç okuldan Çı' 
kıp Şişli meydanına geldiklerinde, ken· 
dilerini izleyen bir arabadan açılan ateş' 
sonucu öldürüldüler. 

CENAZE KORKUSU BAŞLIYOR 

Olaydan hemen sonra, Türkiye Işçi 
Partisi Genel Merkezi Adana ıı örgütünü 
arayarak Pelitözü'nün ailesinin durum · 
dan haberdar edilmesini istiyor. Adana 
örgütü aracıhi!:ıyla Pelitözü ailesinin ilk 

uçakla Istanbul'a gelmeleri isteniyor. 
Pelitözü'nün ailesi Istanbul'a vardı· 

ilında, TIP yetkilileri kendileriyle tema· 
sa geçiyor. Pelitözü'nün annesi ve karde· 
şi, cenaze töreni ve deCinle ilgili her tü ... 
iü işlemin TIp aracılıilıyla yapılmasını 
istiyor. Ayrıca bu isteklerini Noterden 
çıkardıkları bir vekaletname ile de bel· 
geliyorlar. 

Ancak Pelitözü'nün yakınları ve Par· 
ti yetkilileri cenazeyi almak üzere cina· 
yetin ertesi günü saat 10.30'da morga 
gittiklerinde ilginç bir durumla karşıla· 
şıyorlar: Morg yetkilileri ve görevli po· 
lisler, cenazenin sabah saat 7.30'da Pe· 
litözü'nün eniştesi tarafından a1ındll!ınl 
söylüyorlar. 

Cenaze'den korkan yetkililer, Hllil 
PeUtözü'oün ailesini beklemeden, ikinci 
dereceden bir akraba olan eniştesine ce
nazeyi acele teslim etmişlerdir. Bunun ü· 
zerine T.I.P. Genel Merkezi Adana h ör· 
giitüne tören için gerekli taUmatı verir. 

YILMAZ1N BABASıYLA 
NELER KONUŞULDU? 

öldüriilen ikinci genç olan Cezrni 
Yılmaz'ın ailesine 11P yetkilileri gerekli 
ilgiyi göstermektedir. Hatta, Yılmaz aile· 
si olaylı cenaze töreninden bir önceki 
geceyi kendilerini teselliye gelen ve Cez· 
mi Yılmaz'ın arkadaşı olan TİP'1i genç· 
lerle geçirmiştir. 

Ertesi sabah, 11P Yetkilileri Yılmaz' 
ın babası ile adli tabibiiile giderler. Bura· 
da, dört sivil emniyet görevlisi ve savcı 
Yılmaz'ın babasını apar topar bir odaya 
çekerler ve orada kapanırlar. Bu "ka· 
panma" 4.5 saat sürer. Yılmaz 'ın babası 
odadan çıktıillOda geceyi birlikte geçir· 
diili partililere selam dahi vermez. Kısa· 
cası, Yılmaz'ın babası "ikna edilmiştir". 

EN UYGUN CAMI 

Polise kalırsa Yılmaz'ın cenazesi Sa· 
lı günü topraila verilecektir. Ancak Yıl· 

maz ailesi buna razı edilemiyor. Ya da 
"ikna" edilemiyor. Burada, Yılmaz aile· 
sinin polise cami be�endirme çabaları 
başlıyor. Aile tarafından önerilen Fatih 
ve Muratpaşa camilerine polis razı olmu· 
yor. Çünkü cenazeden korkan polis, bu 
korkusunu pek ayak altı olmayan bir 
köşede bulunan bir camide yenmek is· 
temektedir. 

Sonunda Kocamustafapaşa'daki 
Sümbülefendi Camiinde karar kılınır. 
Ancak polis bu konuda haber sızdırma· 
yıp camiinin adını yp ),.rini gizli tutma· 
ya özel bir çaba gösterir. 

TIp UYARıYOR 

Bu arada Türkiye tş�i Partisi gerekli 

ı,çi Putisi Genel Başkanı Behice Boran, T.!.P. Kadıköy üyele· 
f .. istler tarafından öldürülmesi üzerine aşa�ıdaki demeci ver· 

fqistler lIçaleça işlediideri sayısız cinayetlerine ikisini daha ek· 
bllkımrıla kader birU�i etmiş iki yii!:it genci kurşunlarına he

Okullanndan yeni çıkmış iki gencin sokak ortasında, yüzlerce in· 
kurşunlanmasını da yine "iki karşıt grubun çatışması" ola· 

gösterecekler? SlIdırıların tek taraflı olduilu, planlı olarak cana kıyıldı· 
çifte cinayet bir kez daha ispatlıyor. Bu iki genç taammü· 

katledilmişlerdir. Qnayet planlıdır. Kahbece vurulan bu iki genç Türkiye 
üyeleriydiler. Birisi hem öilrenci, hem işçiydi ve her ikisi de 

çalışıyorlardı. Defalarca belirttik: Gençlere yöneltilen sal· 
sınıfını hedef alıyor. Işçi sınıfından, emekçilerden korkan· 

aydınların, gençlii!:in işçi ve emekçilerle birleşmesinden korkan· 
işletiyorlar ve işliyorlar. 

ve Cezmi Yılmaz bai!:ımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mü· 
iki şebittir. Ui!:runda can verdikleri dava ile birlikte onların 
ve anıları da yaşayacaktır. Faşistler her ne yapsa, ne etse, 

demokrasi ve sosyllizm mücadelesini durduramayacak, zafere U· 
engeUeyemeyeceklerdir, çünkü kitlelerin örgütlü, bilinçli mücadele· 

olabilecek silah icat edilebilmiş deilildir." 

gencin öldüriilmesi ve Cezmi Yılmaz'ın cenazesinin kaldırıl· 
çıkan olaylara ilişkin olarak T.I.P. Genel Merkezi'nce aşai!:ıdaki 

yapılmıştır: 
Işçi Partisi Kadıköy Ilçesi aday üyelerinden ve iki gün önce 

hunharca katledilen genç arkadaşlarımızdan Halil Pelitözü'nün 
tek büyüğü annesi Adana'dan gelinceye kadar dün sabah po· 

morgdan alınmış ve ikinci dereceden akrabaları bahane edile· 
haberi ve izni olmaksızın Adana'ya kaç ırılm ış bulunuyordu. 
ikinci perdesi bugün oynandı. Istanbul'lu olduğu ve ailesi alel 

gömülmesine izin vermedilti için Cezmi Yılmaz'ın cenazesi bir· 
ortaya atıldıktan sonra bu sabah gene zabıtaca Kocamustafapa· 

camiine getirilmek zorunda kalındı. 
töreninin bu camide yapılacaltını son anda öi!renmeleri raltmen, 

Cezmi Yılmaz'a karşı son görevlerini yapmak üzere Partili· 
kardeşleri bu sabah Sümbülefendi Camiinde toplandı. 

cenazeyi son yoleului!:una kadar tesyi etmek ve tazim duruşun· 
en doğal hak ve görev dahi kolluk kuvvetlerince engellendi. 

halinde çelenkleri ile birlikte caminin avlusunda sessizce beko 
tabutun arkasından yürümek isteyince insafslZea coplandı ve 

gencin katilini bulmak konusunda seferber edilmesi gereken za· 
bıta, maktulün cenaze törenini engellemek için elinden gelen bütün çabayı 

başarılı da oldu. Şu anda tesbit ettii!:imiz kadarıyla, Osküdar 
Çetin Yücel, Şişli ve Kartal Ilçelerimizden Ali Yıldırım, 

Fahrettin Sancak ile birçok vatandaş yedikleri cop darbeleriy· 
olarak hastahanede yatmaktadır. 

tek nedeni ve sorumlusu, bırakın Anayasal demokratik hak 
cenaze töreninden dahi korkarak imkan vermek istemeyen 

zihniyettir. öldürdükleri kişinin ölüsünden bile korkmaktadırlar. 
bunların ötesinde, Partili arkadaşlarımız her türlü engelleme ve 

Yılmaz Türkiye Işçi Partisi üyesiydiler. 
Her ikisi de Galatasaray Mühendislik ve 
Mimarlık Yüksek Okulu öi!:rencisiydiler; 
ayrıca Halit PeUtözü aynı zamanda işçi 
idi. 

Başta da söyledii!:imiz gibi olayın 
pusu nitelii!:i açıkça ortada idi. Yılmaz 
ve Pelitözü olay günü, laboratuar malze· 
mesi almak üzere okula gitmişlerdi. O· 
kulda herhangi bir olay, herhangi bir 
"çatışma" yoktu. Iki genç okuldan Çı' 
kıp Şişli meydanına geldiklerinde, ken· 
dilerini izleyen bir arabadan açılan ateş' 
sonucu öldürüldüler. 

CENAZE KORKUSU BAŞLIYOR 

Olaydan hemen sonra, Türkiye Işçi 
Partisi Genel Merkezi Adana ıı örgütünü 
arayarak Pelitözü'nün ailesinin durum · 
dan haberdar edilmesini istiyor. Adana 
örgütü aracıhi!:ıyla Pelitözü ailesinin ilk 

uçakla Istanbul'a gelmeleri isteniyor. 
Pelitözü'nün ailesi Istanbul'a vardı· 

ilında, TIP yetkilileri kendileriyle tema· 
sa geçiyor. Pelitözü'nün annesi ve karde· 
şi, cenaze töreni ve deCinle ilgili her tü ... 
iü işlemin TIp aracılıilıyla yapılmasını 
istiyor. Ayrıca bu isteklerini Noterden 
çıkardıkları bir vekaletname ile de bel· 
geliyorlar. 

Ancak Pelitözü'nün yakınları Par· 

öldüriilen 
Yılmaz'ın 
ilgiyi göstermektedir. Hatta, 
si olaylı 
geceyi kendilerini 
mi Yılmaz'ın 
lerle geçirmiştir. 

Ertesi 
ın babası 
da, dört 
Yılmaz'ın 
çekerler 
panma" 
odadan 
diili partililere 
cası, Yılmaz'ın 

Polise 
lı günü 

maz ailesi buna 
"ikna" edilemiyor. 
sinin polise 
başlıyor. 
ve Muratpaşa 
yor. Çünkü 
korkusunu 
köşede 
temektedir

Sonunda 
Sümbülefendi 
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uyarılarda bulunmaktadır. Sürekli olarak 
Istanbul Valisi ile temas kurulmaya çalı
şılır_ Ama vali yoktur ortalıkta. Sonun
da Emniyet Müdürlüj!ü aranır ve orada 
bulunur vali. Ancak vali partililerle ko
nuşmaktan kaçınmaktadır. TIP, yetkili
lere gerekli uyarılarda bulunur_ Cenaze 
töreninin gizlice yapılmak istenmesi, 
morgda bulunan partililerin tutukIan
mak istenmeleri gibi girişimler kışkırtı
cılıktan başka bir anlama gelmeyecekti. 

Parti yetkililerinin Pelitözü'nün ce
nazesinin de kaçırılması olayını ha
tırlatarak yaptıkları uyarılar sonucunda 
Emniyet Müdürü "Caminin yerini ve ce
nazenin gitti!!i yolu belki söyleyebilece
l!ini" belirtiyor. Ancak bu gerçek leş mi
yor tabii. 

CAMİDE ALINAN TERTİBA T 

Çarşamba günü saat B.30'dan itiba
ren Türkiye Işçi Partililer Sümbülefendi 
Camiinde düzenli bir şekilde yerlerini 
alırlar_ Aynca dl!!er demokratik kuru
luşlar da durumdan baberdar edilir_ 

Ancak poUs, kavga arkadaşlannın 
cenazesine gelen binlerce devrimeıyi ce
nazeye yakiaştırtmamakta kararlıdır. 
Polis önce camiye kimseyi sokmayarak 
alır tertibatIDI. Daha sonra tabutu taşı
yan eller de polis elleridir. Arkadaşların
dan, devrimcilerden kimse yaklaştırıl
maz tabutun altına. Partililerin ve dil!er 
iiericilerin itirazı üzerine polis kalabalıl!a 
saldırır. Artık coplar konuşmaktadır ve 
olaylar başlamıştır. 

PARÇALANAN ÇELENKLER 

Saldırgan polisler cenaze ye gönderi
len çelenkleri de paramparça ederler. 
Bunlar, ilerici demokratik kuruluşların 
gönderdikleri çelenklerdir. TıP Genel 
Merkezi, Istanbul Iı Merkezi, Kadıköy 

Ilçesi, DISK, Maden - Iş, Petrol Kimya 
Iş, Keramik - Iş, Hür Cam - Iş, TöB '
DER, TUM - DER, TUTED, TMGT, 
IYOKD, Halkçı Devrimci Gençlik Der
ne!!i ve TMMOB'ye ba!!1ı bütün odala
nn çelenkleri. Burada adı geçen demok
ratik kuruluşlarla TIP örgütünün yaptı!!ı 
bir toplantı sonucunda cenaze töreninin 
ortaklaşa düzenlenmesi karar altına alın
mıştı daha önce. 

MEZARlıKTA 

Polisin saldırısı iie birlikte olaylar 
da başlamıştır. Kocamustafapaşa, bir sa
vaş alanına dönmüştür. 

Bu arada sayıları bini bulan, partili
lerden ve gençlerden oluşan bir topluluk 
ara sokaklardan mezarlıl!a ulaşırlar. An
cak polisler mezarlıkta da sıkı tedbir al
mışlardır_ Saygı duruşunda bulunmak ü
zere mezara yaklaşmak isteyenlere polis 
yine engel olur. Topluluk saygı duruşu
nu biraz ötede yapar. 

Bu arada Türkiye Işçi Partisi Genel 
Başkanı Behice Boran gelir mezarlıl!a. 
Beraberindeki toplulul!un mezar başına 
gitmesi önlenince durduklan yerde Bo
ran'ın daveti ile saygı duruşu yapılır. Bo
ran, yanındaki bir kaç kişi iie mezarın 
yanına gider. Elinde biraz önce pOlisle
rin parçaladıl!ı çelenklerden artan çi
çeklerle derlenmiş bir demet vardır. O
nu bırakır Tlp'li Yılmaz'ın mezarına. 

Saygı duruşu sırasında fotolıraf çe
ken muhabirierin elinden filmleri topla
nır polis tarafından. Behice Boran ile 
birlikte mezarlıl!a gelen TIp Kadıköy IL
çe Başkanı Yüksel Birdal hiçbir gerekçe 
gösterilmeden gözaltına alınır. Polis, Bir
dal'ın avukatının kendisine refakat etme 
istel!ini reddeder 

Bütün bu olanları tek bir cümle ye
terince anlatıyordu : "ölümden, hele 
ölüden korkmaya başlayınca ecel yak
laşmış demektir." 

KAN TOPRAGA BULAŞMIYOR 

Işte upuzun yatıyorlar 
Kanları biie de!!miyor yere 
Kan topra!!a bulaşmıyor 

Ellerindeki bayrak 
Bayrak ve şarkılar 
Ve şarkılardaki çoşku 
Ve yürekler kana bulandı 
Kan topra!!a bulaşmıyor 

Sokal!ı dönerken vurdular 
Şarkılannı söylerken çoşkuyla 
Bir marşın en dirençli sözcüj!ünde 
Yani yüreklerin en derin alevinde 
Soka!!ı dönerken vurdular 
Kan topral!a bulaşmıyor 

Fabrikalar ıssız öylece ne duruyor 
Tezgahlar,öksüz, söylemiyor şarkısını 
Onlara topral!ın üzerinde, ufuk kızarıyor 
Ufku tutuyor marşıarın en yi!!it sözcükleri 
Ufuk biie kızarıyor kanın telaşından 
Teri topra!!a bulaşıyor O:ıların 
Kan topra!!a bulaşmıyor 

Topralıa bulaşmıyor topral!a bulaşmıyor 
Tezgahlardan sızarak şehri kuşatıyor 
Gittikçe bir pıhtı oluyor günü bölen 
Yolları tutuyor, u�ulduyan caddeleri 
Surları tutuyor, kalgıyan kalabalıkları 
Toroayı, motor kayışlarını, alınterini 
Büyüyor güneşin altında, güneşin inadına 
Büyüyor güneşin altında rengini koyuitarak 
Kara kitapların alnına lekeler bırakarak 
Anıları dünyanın köşebentlerini tutarak 
Kanları akıyor ama topra!!a bulaşmıyor Onların 
Kanları ve solukları dünyayı tutuyor yilıit arkadaşların. 
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Ilçesi, DISK, Maden - Iş, Petrol Kimya 
Iş, Keramik - Iş, Hür Cam - Iş, TöB '
DER, TUM - DER, TUTED, TMGT, 
IYOKD, Halkçı Devrimci Gençlik Der
ne!!i ve TMMOB'ye ba!!1ı bütün odala
nn çelenkleri. Burada adı geçen demok
ratik kuruluşlarla TIP örgütünün yaptı!!ı 
bir toplantı sonucunda cenaze töreninin 
ortaklaşa düzenlenmesi karar altına alın
mıştı daha önce. 

MEZARlıKTA 

Polisin saldırısı iie birlikte olaylar 
da başlamıştır. Kocamustafapaşa, bir sa
vaş alanına dönmüştür. 

Bu arada sayıları bini bulan, partili
lerden ve gençlerden oluşan bir topluluk 
ara sokaklardan mezarlıl!a ulaşırlar. An
cak polisler mezarlıkta da sıkı tedbir al
mışlardır_ Saygı duruşunda bulunmak ü
zere mezara yaklaşmak isteyenlere polis 
yine engel olur. Topluluk saygı duruşu
nu biraz ötede yapar. 

Bu arada Türkiye Işçi Partisi Genel 
Başkanı Behice Boran gelir mezarlıl!a. 
Beraberindeki toplulul!un mezar başına 
gitmesi önlenince durduklan yerde Bo
ran'ın daveti ile saygı duruşu yapılır. Bo
ran, yanındaki bir kaç kişi iie mezarın 
yanına gider. Elinde biraz önce pOlisle
rin parçaladıl!ı çelenklerden artan çi
çeklerle derlenmiş bir demet vardır. O
nu bırakır Tlp'li Yılmaz'ın mezarına. 

Saygı duruşu sırasında fotolıraf çe
ken muhabirierin elinden filmleri topla
nır polis tarafından. Behice Boran ile 
birlikte mezarlıl!a gelen TIp Kadıköy IL
çe Başkanı Yüksel Birdal hiçbir gerekçe 
gösterilmeden gözaltına alınır. Polis, Bir

topra!!a bulaşmıyor 

Ellerindeki bayrak 
Bayrak ve şarkılar 
Ve şarkılardaki çoşku 
Ve yürekler kana bulandı 
Kan topra!!a bulaşmıyor 

Sokal!ı dönerken vurdular 
Şarkılannı söylerken çoşkuyla 
Bir marşın en dirençli sözcüj!ünde 
Yani yüreklerin en derin alevinde 
Soka!!ı dönerken vurdular 
Kan topral!a bulaşmıyor 

Fabrikalar ıssız öylece ne duruyor 
Tezgahlar,öksüz, ,öksüz, , söylemiyor şarkısını 
Onlara topral!ın üzerinde, ufuk kızarıyor 
Ufku tutuyor marşıarın en yi!!it sözcükleri 
Ufuk biie kızarıyor kanın telaşından 
Teri topra!!a bulaşıyor O:ıların 
Kan topra!!a bulaşmıyor 

Topralıa bulaşmıyor topral!a bulaşmıyor 
Tezgahlardan sızarak şehri kuşatıyor 
Gittikçe bir pıhtı oluyor günü bölen 
Yolları tutuyor, u�ulduyan caddeleri 
Surları tutuyor, kalgıyan kalabalıkları 
Toroayı, motor kayışlarını, alınterini 
Büyüyor güneşin altında, güneşin inadına 
Büyüyor güneşin altında rengini koyuitarak 
Kara kitapların alnına lekeler bırakarak 
Anıları dünyanın köşebentlerini tutarak 
Kanları akıyor ama topra!!a bulaşmıyor Onların 
Kanları ve solukları dünyayı tutuyor yilıit 
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MC" DE SON PERDE 

"Demokrasilerde iktidara gelmek 
zor; gitmek kolaydır ... " 

Bu sözler, geçti�imiz haftanın Pa· 
zartesi günü akşamı, bir komşu ülkenin 
başkentinde, o komşu ülkenin devlet 
başkanına, di�er komşu ülkenin hükü· 
met başkanı tarafından söylendi ... 

Sözlerin ııalıibi, 'lUrkiye 'nin antide· 
mokratik cepbe bükümetinin büyük başı 
Süleyman Demirel, sözlere kulak veren 
de, Bıegaristan Demokratik Halk Cum· 
huriyeti Devlet Başkanı Todor Jivkov'· 
du ... 

Demirel ııe Jivko-. arasındaki görüş· 
meyi haber olarak okuyucularına veren 
yüksek tirajlı bir gazete, Demirel'in yu· 
kardaki mleri üzerine Jivkov'un "çok" 
gilldü�ünü de kaydediyordu ... 

Aynı günlerde 'lUrkiye'de de, " En 
son 'lUrk Devleti" nin hükümet başkanı· 
nın "Dünkü viliiyetlerimiz" Bulgaristan' 
a yaptı�ı, ticaret yanı ziyarete oranla a· 
!!ır basan gezisi konuşuluyordu. "Dünkü 
vilayet" den elektrikten, Demirenn ver· 
di!!i "Demokrasi" dersi haberi 'lUrkiye 
de daha önce gelince do!!rusu bir hayli 
Şaşırtıcı olmuştu ... 

SÜRÇ -I LISAN ... 

'lUrkiye'deki durum, hiç de Cephe 
başı 'nın söyledil!i gibi del!i1di. MSP'1i 
orta!!ının alışkanlı!!ıyla, aynı cümle sa�· 
dan sola do!!ru "Gitmek zor; gelmek 
kolay" şeklinde söylense ve aynı cümle
ye "Işimiz: antidemokrasidir" eklense 
dol!ru u gerçek ifade edilmiş olacaktı. .. 

Ancak ne var ki, Demokrasi üzerine 
yalan çeşıtlemesi yaptı!!ı cephe başı hiç 
de "kolay" geçirmedi. Azı dişiyle tutun
dulıu hükümeti, haftalardır planladı!!ı 
)ıedefe yöneltmed. kan - ter içinde kal· 
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HALK\N 
GEÇTİGİMİZ HAFTA PERŞEMBE 
GÜNÜ YAPILAN BAKANLAR 
KURULU TOPLANTıSıNDA 
"SENARYO" ÜZERİNDE 
TARTıŞıLDL 
ANCAK SENARYONUN SAHNEYE 
KONUşU ÜZERİNDE GÖRÜŞ 
A YRILIGI ÇıKTı, 
MSP'NİN İçişLERİ BAKANı 
KOşULLARıN O LGUNLAŞMADIGINI 
SÖYLEDİYE TÖB-DER 
TOPLANTıLARıNıN BEKLENİLMESİ 
GEREKTİGİNİ SÖYLEDi. 

dı. .. Cinayet, terör, "kan - intikam" tez
gahında, kendisine "gül" gibi bir gerilim 
ortamı hazırlayan ortaklarının çabalarını 
aynı rahatlıkla "sıkıyönetime" ba!!laya
madı Demirel... 

Demirel, Cumhurbaşkaru Fahri Ko
rutürk ile yaptılıı ola�anüstü görüşme
den çıktılıı Perşembe akşamı, " Daha 
öiıCe oynanan senaryonun tekrar oy
nandılıiDI" söylerken bir hususu gözler
den kaçırmaya çalışıyordu; Senaryonun 
sahibini ve senaryonun pespayeUlıini! .. 

BIR "BAKANLAR KURULU!. .. " 

Aslında en kötü senaryonun bile "i
nandırıcılık" iddiası vardır ama cepheci
lerin artık bu sefih senaryonun "inandı
rıcılık" yanıyla bile vakit geçirmeye ta
hammülleri yoktur. 

Geçti!!imiz haftanın Perşembe gü
nü yapılan ve dört buçuk saat süren Ba
kanlar Kurulu toplantısında konuşulan
lar, yapılan tartışmalar bu bakımdan il
ginçtir. 

Neler olmuştu topluntıda, neler tar
tışılmıştı? ... 

Tabii toplantıya, "senaryo" tartış· 
ması demek daha dolıru olacaktır. Çün
kü toplantı boyunca senaryonun aynntı· 
ları konuşuldu, tartışıldı, tepişildi. .. 

Feyziol!lu ve Türkeş toplantıda, bir 
an önce "sıkıyönetim ilanı" gerekti!!ini 
savunurlarken, MSP'nin Içişleri Bakanı, 
koşulların henüz gerekli olgunlu!!a eriş· 
medil!ini söyledi ve hafta sonu yapılma· 
sı beklenen TöB . DER toplantılarının 
beklenilmesi gerekti!!inl ileri sürdü ... 

Aslında Asiltürk, farklı bir şey dU· 
şünmüyordu ama ülke haritasının birıu 
daha kana bulanmasında yarar görüyor
,du. "Devlete yardımcı güçler" 

TÜRKE Ş TOPLANTıYı TERKETTİ. 
TOPLANTı DAGILDL 

de basılacak TöB - DER toplantıları &0-
nunda, "Işte öl!rencilerden sonra, öl!ret· 
metler de anarşistlik yapıyor" dene fır
satını yakalanamaz mıydı? ... 

Bakanlar Kurulu 'na başkanlık eden 
Demirel bu uzun hesap karşısında, a!!ır
Iıl!ını Türkeş ve Feyziol!lu yanına. koy
makta gecikmedi. Cepbe'nin üçlü kanadı 
"demirin dövülmesi için tav'ı" uygun 
bulurlarken, dilıer cepheci ortak "Geç 
olsun da güç olmasın" yanlısıydı ... 

MSP'nin bu hesaplılı!!ı diller cephe
ci ortakları çileden çıkarmaya yettl. 
'lUrkeş toplantıyı terketti, toplantı da· 
l!ıldı ... 

Başbul!u "titreten" başka konuş· 

MUHABBET KOMISYONCUSU 

VE DE VATAN r-lAINI 

malarda olmamış de!!ildi. Asillürk'üo, 
'lUrkeş'e dönerek, "bütün sorumlu sizsi
niz, siz aradan çekilin mesele kalma" 
dedi!!i de söyleniyordu ... 

Senaryoyu sahneye koymada gö1Ü4 
ayrılı!!ı çıkmıştı. MSP, herzamanki "o
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tehdit edecek, tahrik unsurunu kullana
rak toplantıların yapılmasına çalışacak
tı. 

ızmir'de muhabbet komisyonculul!u yapıyordu. Bulundultu yerden, 
bütün randevu evlerinin komisyonlarını topluyordu. Sonra Istanbul'a ' "nakli 
mekan" etti. ıstanbul'da randevu evleri daha çok. Ostelik daha fazla para geti· 
riyor. Şimdi ıstanbul'da muhabbet komisyonculul!u yapıyor. Bir de vatan 
hiyaneti. 

Muhabbet Komisyonculul!u Ile şiddet arasında bir ilişki var. Şiddet ne 
kadar artarsa, muhabbet ticareti ve de komlsyonculul!u da o ölçüde artıyor. 
ıstanbul'da şiddet artırılıyor. Muhabbet komisyonları yükseliyor. 

Muhabbet komisyoncusu ve de vatan haininin yüzündeki karanlık maske 
bir gün indirilecek. 
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ginçtir. 
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TOPLANTı DAGILDL 
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SIRITAN FASizM 

TöB . DER çok yönlü bir kuşat· 
maya alınmıştı. 15 ilde yasal toplantılar 
düzenleyecei!ini haftalar önce açıklamış, 
yasalara uygun olarak gerekli hazırlıkla· 
ra da girişmişti. Ancak bir yandan Milli 
Ei!itim Bakanı bir yandan da Içişleri 
Bakanı, ellerindeki yetkileri yasa dışı 
yöntemlerle donatıp, kuşatma eylemine 
girişmişlerdi: O�uzhan Asiltürk'ün di�er 

�ephe? kanattan istedilli de birazcık 
sabır dı ... 

Tek suçu, demokratik bir gösteri 
düzenlemek ve yasal toplantılar yoluyla, 
kıyımlan, cana kasteden saldırıları pro
testo etmek olan büyük ö�retmen kitle· 
sinin örgütü TöB . DER, önce toplantı 
yapılacak illerin sayısını S'e indiriyor, 
sonra da, tüm toplantılann iptal edildi· 
�ini karar altına alma zorunda kalıyor· 
du ... 

"DEVLET BRIFİNGI" 

TöB • DER 'in, toplantılann iptal e· 
dildi�lni açıkladı�ı saatlerde Ankara'nın 
batı yakasındaki Marmara Köşkünde de 
"Devlet Brifingi" adı verilen toplantı 
yapılıyordu. 

Toplantıda, ülke ekonom &inin canı· 
na okuyarak yıkıntıya uııratılmasına se· 
bep olanlar, işçi ve emekçi sınıf ve taba· 
kalan her geçen gün biraz daha hayat 
pahalılıııının altına sokarak bölücülü�e 
sebep olanlar tartışılmıyordu tabii. 

Türlü · çeşitli provokasyonlarla, ö!!· 
renci kitlesi üzerinden "Sıkıyönetim" e 
çalışan cephe takımının "Huzur formül· 
leri" tartışılıyordu. 

Profesyonel katiller eliyle işletilen 
cinayetler boşa ,itmemeliydi! 

"Iş alemi" de ,erekli direktifi ver· 
mişti : "Yatırım ve üretim hevesierinin 

kınlmaması için devletin varlık ve kud· 
retini mutlaka göstermesi" istenmişti. .. 

HEDEF: EMEK! 

Yaydan çıkan ilk ok, Ankara Sana· 
yi Odası Başkanına aitti. Dieerlerinin 
sessiz ve kararlı bekleyişleri arasında Ha· 
mi Kartay "anarşi ve huzur bozucu" 
olaylan sıralamıştı: "Hukukçular yasal 
konulan bir yana itip, hayali ekonomik 
modellere methiye yazıyorlardı... Siya· 
sal garti yöneticilerinden bazıları, teşvik 
tedbirlerini Cahiş kiirların vasıtası olarak 
ilan ediyorlardı. ,." 

"Yatırım ve üretim heveslerinin kı· 
rılmasından" yakınan iş iilemi'nin tem· 
silcisi, bu arada, esas hevesi de aezından 
çıkanyordu: 

"Bazı sendika liderlerinin üretim ve 
yatırımı teşvik edici girişimler yerine, ii· 
le de yönetime katılma, hafta tatilini iki 
güne çıkarma gibi istekleri ile üretimi et· 
kileyen aşırı talepleri, elbette endişe ve· 
rici nitelikteydi, .. " 

Neydi "endişe verici netilikte üre· 
timi etkileyen aşırı talepler?" 

Grevdi, grev!. .. 

Hazret deııil elini arkadan dolayıp 
kulaııını tutmak, ayaılından dolayıp tut· 
maya çalışıyordu kula�ını ... 

Ama ne yalan söylemeli sıkıyöne· 
tim gerekçesini de ele veriyordu. Ama 
tabii, söylenenler malum biçimde "Yai· 
lelli" ye çıkıyordu : "Iç ve dış güvenli!!1 
korumak için devleti bekleyen görevler" 
falan mandı gerekçeler .. Ve hep bu iRre· 
ti gerekçeler için işleniyordu cinayetler. 

Hedef, Lüm demokratlk hak ve öz· 
gürlüklerdi; emek ve emeRe Ilişkin her· 
şey yerle bir edilmeliydi. Sermayenin 
yem borusu böyle ölüyordu. 

üç ÖRGÜT, ' 

DÖRT TAVıR 
DISK ZS.11.1975 tarihinde ba!!lı sendikal�a bir genelge gönderdi. Ge

nelge, 6 Aralık 1975 günü TöB·DER 'in çeşitli illerde yapacağı miting ve yü. 
rüyüşlere ilişkindi. Genel Sekreter ıbrahim Güzelcenin imzll5lnı taşıyan ge
nelgede TöB·DER eylemlerine ilişkin olarak aynen şöyle deniyordu : 

"DISK Yürütme Kurulu 17.11.1975 tarihinde yaptığı toplantı sonucun· 
da ve 975/1023 Nolu kararıyla, TöB·DER 'in yasal eylemlerinin: 

·Basına demcç verme 
·Bildiri yayınlama ( Hazırlanmış bildiriye imza koyma hariç) 
·Yayın organlarımlZda haber ve yazılar yoluyla destekleme, 
. Yürüyüş,miting ve ( açık oturum,konCerans,Corum,kongre ve benzeri ) 
kapalı toplantılar gibi yasal eylemleri tabanımlZın katılmasıyla güçlen. 
dirme, 

gibi biçimelerde desteklenmesini kararlaştırmıştır." 

DISK'in bu genelgesinden 5 gün sonra CHP'de kendi örgütüne bir genel· 
ge yolladı. Genelgede Genel Sekreter Orhan Eyüboğlu'nun imzası vardı. Bu 
genelge, CHP'yi kendi dışındaki yasal demokratik eylemlerden bile soyutla· 
yan bir nitelik taşıyordu. Genelgede, "parti dışıherhangi bir kuruluşlane bi· 
çimde olursa olsun ortak hiç bir harekette kesinlikle bulunulmaması" isteni· 
yordu. 

CHP 'nin genelgesi "yukarıdaki hususlara en küçük noktasına kadar 
uyulmasını rica ederim" sözleriyle bitiyordu. 

CHP Genelgesini bir gün ara ile DISK 'in yeni bir genelgesi izledi. Bu 
kez, DISK 'e baelı sendikalar telgrana uyarılıyordu. 4 Aralık tarihli lelgra· 
Cın altında yine Genel Sekreter Güzelce'nin imzası vardı ve şöyle deniyor
du: 

" tılkemizde son günlerde cereyan etmekle olan olaylar nedeniyle 
içinde bulunduğumuz kritik dönem dikkate alınarak yeni bir talimata ka· 
dar DISK ve DISK 'e bağlı üye sendikalar olarak DISK dışındaki hiç bir ör· 
gütle yürüyüş, miting. veya çeşitli nedenlerle yapılan kapalı salon toplantıla· 
rına katılma veya bu gibi eylemleri destekleme biçiminde ilişki kurulmaması· 
na ve bu konuda özellikle gerekli titizliğin gösterilmesine yürütme kurulumu· 
zun 3.12.1975 günlü toplantısında karar verilmiştir." 

Türkiye Işçi Partisi ise 4 Aralık tarihinde TöB·DER mitinglerine ili,· 
kin olarak aşai!ıdaki açıklamayı yapıyordu: 

" Demokratik hak ve özgürlüklerin baltalandıııı, zorbalıkların arttıilı CÜ' 
nümüzde bu hak ve özgürlükleri savunmak her yurt.ever örgüt ve kişinin göre· 

Şiddetli kıyıma, cana kasleden saldırılara uıırayan öi!retmen kitlesi, du· 
rumu ülke kamu oyuna duyurabilmek için Anayasaı haklarını kullanarak çe

illerde protesto mitingleri dUzenlemiştir. Baskı ve şiddet uygulamalarının, 
her türlü hakslZlıııın karşısında olan, gadre uerayanların ııvunulmasını görev 
bilen Türkiye Işçi Partisi, ö!!retmen kitlesinin büyUk örgütü TöB·DER'in dü
zenlediRi mitingleri bu anlayış çerçevesi deRerlendirir ve dntekler." 
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Ama ne yalan söylemeli sıkıyöne· 
tim gerekçesini de ele veriyordu. Ama 
tabii, söylenenler malum biçimde "Yai· 
lelli" ye çıkıyordu : "Iç ve dış güvenli!!1 

rüyüşlere ilişkindi. Genel Sekreter ıbrahim Güzelcenin 
nelgede TöB·DER eylemlerine ilişkin olarak aynen şöyle 

"DISK Yürütme Kurulu 17.11.1975 tarihinde yaptığı 
da ve 975/1023 Nolu kararıyla, TöB·DER 'in yasal eylemlerinin

·Basına demcç verme 
·Bildiri yayınlama ( Hazırlanmış bildiriye imza koyma 
·Yayın organlarımlZda haber ve yazılar yoluyla destekleme, 
. Yürüyüş,miting ve ( açık oturum,konCerans,Corum,kongre 
kapalı toplantılar gibi yasal eylemleri tabanımlZın 
dirme, 

gibi biçimelerde desteklenmesini kararlaştırmıştır." 

DISK'in bu genelgesinden 5 gün sonra CHP'de kendi 
ge yolladı. Genelgede Genel Sekreter Orhan Eyüboğlu'nun 
genelge, CHP'yi kendi dışındaki yasal demokratik eylemlerden bile 
yan bir nitelik taşıyordu. Genelgede, "parti dışıherhangi 
çimde olursa olsun ortak hiç bir harekette kesinlikle 
yordu. 

CHP 'nin genelgesi "yukarıdaki hususlara en 
uyulmasını rica ederim" sözleriyle bitiyordu. 

CHP Genelgesini bir gün ara ile DISK 'in yeni bir 
kez, DISK 'e baelı sendikalar telgrana uyarılıyordu. 
Cın altında yine Genel Sekreter Güzelce'nin imzası vardı 
du: 

" tılkemizde son günlerde cereyan etmekle olan 
içinde bulunduğumuz kritik dönem dikkate alınarak 
dar DISK ve DISK 'e bağlı üye sendikalar olarak DISK 
gütle yürüyüş, miting. veya çeşitli nedenlerle yapılan 
rına katılma veya bu gibi eylemleri destekleme biçiminde 
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nümüzde bu hak ve özgürlükleri savunmak her yurt.ever 

Şiddetli kıyıma, cana kasleden saldırılara uıırayan 
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Yıllardır, bir işçi · memur lafı edilir durur. Hal· 
ledilrnesi ui'lruna genel grev kararlan (!) bile alınmış· 
tır. Bu SÖZ, yasa maddelerinde yer almış, yetkili yet
kisiz her ai'llZda dolaşır olmuştur. 

"Çözüldü · çözülüyor" gibi sözlerin sık sık du
yuldui'lu bu konu işçileri ilgilendiren, hem de üstü ör· 
tülmek istenilen bir sorun. 

Sermaye kesimi örgütleri, bu soruna kanşmaz 
görünümündeler. Ancak hükümet edenleri, sorunun 
üstünü iyice örtmeye zorladıklan bir gerçek. 

"Yıllardır verdillirniz mücadele ile memurları iş
çi yaptık" diyenler de özünde sorunun üstünü örtme
ye çalışanlardan yana. Hükümet edenler gibi, işçi sı· 
nıfının ekonomik örgütü sendikalann bu kesimi de 
konunun özünü "es" geçiyor. Ayrıca bu tür sendika
lann burjuvazi ile ve onlar adına hükümet edenlerle 
ilişkisi ve yakınlıllı gizlilillini çoktan yitirdi. 

Ustü örtülmek istenilen sorun nedir? Sorun, ge
nelinde tüm çalışanların toplu sözleşmeli · grevli ör· 
giitlenme hakkını engellemek, özelinde ise çalışanların 
bir bölümünü, yani işçi ile memuru bölmek 'tir. 

Işte, işçi · memur ayınını denilen ve yıllardır 
bir türlü çözülemeyen ya da çözülmeyen olgu, işçi ile 
memuru birbirinden ayırmayı, bölme 'yi amaçlamak
tır. 

"ESKI ÇAMLAR" NE OLDU? 

Milletvekili olabilmek için ücretli olmamak, ya
ni işçi olmamak hükmünün yasalarda yer aldıj!ı dö
nemlerden, memur olmanın yaşam garantisi oldullu 
döneme, oradan da işçi sınıfının toplumun dinamo· 
su olduj!u doi'lru görüşünün söylenebiidilli ve yaygın
laştıIlı bugünlere gelindi. 

Aslında her dönem ve her dönemde geçerli olan 
hükümler, o dönemdeki ekonomik yapı ele alındıılın· 
da anlam kazanmaktadır. Ticaret burjuvazisinin toplu· 
ma egemen oldullu dönemde işçiyi küçültücü anlamda 
kullanılan "amele" ye milletvekili olma yasaııı, bir 
sonraki dönemde yasalarda yer almadı. Ama, burjuva· 
zi adına hükümet edenler, işçi sınıfına ve emekçi halk 
kitlelerine demokratik özgiirlükleri tanımayarak, bas
kıcı bir yöntem uyguladılar. Bu dönemde, burjuvaziye 
ve onun iktidarlarına yardımcı kılındıj!ından memur, 

özlenen, iyi yaşamın ve sosyal güvenliilin ölçüsü oldu. 
Emperyalizmin dayatıcı ve yayılıcı niteliRi ile 

Türkiye burjuvazisinin istemleri üst üste çakışınca, iç· 
li - dışlılık, kapitalizmin belirli boyutlarla gelişmesini 
saj!larken işçi ıın/fının, toplumun dinamosu oldui!u 
gerçelli çıplak gözlerle de görülmeye başlanıldı. 

- -

Toplumun dinamosu işçi sınıfı, bir taraftan e· 
konomik - demokratik mücadelesi için örgütlerini ge
liştirirken, her türlü çabaya, bu çabaların en etkili bö· 
lümü olan;,:ı>artiler üstü politika"yı ilke edinerek sa
vunarılara rallmen, politik ve ideolojik mücadeleye de 
girince, burjuvazinin ve onun iktidarlannın görevleri 
güçleşmeye başladı. 

Işçiler bir taraftan kazanılmış haklarından so· 
nuna kadar yararlanmak için eylemlerini sürdürürken, 
diller taraftan tüm çalışanların grevii toplu sözleşmeli 
örgütlenme haklannın alınması kavgasının da içinde 
yerlerini almışlar, aynca tüm emekçi kitlelerle politik 
platformda bütünleşme yolunda öncülüi'lü sürdürmüş· 
lerdir. 

Işte bu sürecin ürünüdür, çalışanlan bölme ça· 
balan. Işçiyi memurdan ayırma ve işçi sınıfı ile diller 
emekçi sınıfları birbirine düşman yapma çabaları. 

BURJUVAZI NE ISTIYOR 

Bugün burjuvazinin istemlerinin başında finans
man temini gelmektedir. Bunun yollanndan biri dev
let bütçesini, bütün olanakları ile burjuvazinin emrine 
vermekten geçer. Bunun sonucudur teşvik tedbirleri -
vergi iadeleri - alt yapı yatırımlannın hızlandırılması. 
Devlet bütçesi imkanlannın burjuvazinin hizmetine 
sunulması sonucudur ki, memurlara para ayrılamamış, 
yasalardan dollan maaş farkları ödenememiştir. Me
murlara yeni bütçe yılında da zam olmayacallı, katsa
yının artmayacaılının Maliye Bakanınca açıklanması, 
yeni bütçenin burjuvazinin istemlerine uygun olarak 
hazırlanmış olduj!unun bir başka göstergesidir. 

Devlet bütçesini burjuvazinin hizmetine sunmuş 
olmak yeterli dellildir. Var olan kaynakların tümü de 
burjuvazinin hizmetine sunulmalıdır. Özünde bu ama
ca uygun olarak kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Emekli Sandıllı Ball - Kur gibi kuruluşların bi
riktirmek zorunda oldukları milyarlar da burjuvazinin 
hizmetine sunulmalıdır. Bu amaçla, bu tür kuruluşla
nn yönetimi, denetimi devletin elinde bulunmalıdır. 

Bu kaynakların aktarılması da yetmez. Yeni ku· 
ruluşlar oluşturulmalı, bu kuruluşlarda da milyarlar 
birikmeli, bu biriken milyarlar burjuvazi ye aktarılma
lıdır. MEY AK, IY AK ve benzerleri bunun için gerek· 
lidir. 

Elbette Kamu Sektörünün forılan da en iyi şe
kilde hizmete arzedilmelidir. Ama bu kesimden ayrı 

ıLHAN AKALIN 

bir şikayeti var burjuvazinin. "Kamu sektöründe ça
lışan işçilere toplu iş sözleşmeleri ile çok fazla ücret 
zammı verilmektedir, bu zamlar özel kesimdeki 14çl
lere örnek olmaktadır. özel teşebbüs bu yükü kaldıra· 
maz" yollu yaygaralar bu yakınmayı dile getirmekte
dir. 

Finansman kaynallı olabilecek kurumlann yö
netim ve denetimi devletin elinde bulundurması gere
Ili ile bu son durum birleştirildillinde ortaya bir başka 

bölüm istemler çıkmaktadır. 
Bu bölümden itibaren ' para kaynallından b�. 

ka, yönetim ile ilgili bölümler burjuvazi hesabına ya· 
pılması gerekenler listesine girmektedir. Sermaye te
mini ile ilgili işlemlerle iç içe, birlikte olarak. 

ZINCIRE YENI HALKALAR 

Dünya kapitalist sisteminde yollurılaşan buna· 
lım, emperyalist aıı içindeki Türkiye'ye de yansıdı. 
Geniş emekçi kitlelerde bu durum, temel ihtiyac; 
maddelerinin bulunamaması ve hayat pahalılı!!ı olarak 
anlam buluyor. Burjuvazi de hayat pahalılıllından ya· 
kınınaiı ve buna bir suçlu bulmaııdır. Buldullu suçlu· 
yu iyice de teşhir etmelidir ki, amacına ulaşabiilin. 
Amaç, işçi sınıfı dışındaki tüm emekçi kitleleri işçi 
sınıfına düşman etmektir. Yani bir anlamda bölmeyi 
yaygınlaştırmaktır. 

Bu nederıle, uzunca bir süredir, burjuvazi kendi 
meslek örgütleri l:'etkilileri kanalı ile, artan hayat p. 
halılıılının nedeni olarak, toplu iş sözleşmeleri ile iste
nilen ücret zamları oldullunu en geniş biçimde yay. 
maya çalışmaktadır. Bunun sonucu olarak da üc""tle

rin dondurulmasını çare olarak ortaya atmaktadır. 
Zincirin halkaları arasında, asıl suçlunun 1.

çilerin bizzat kendilerinin dellil, bazı ekonomik ör
gütlerinin oldullunun benimsetilmesi ve yaygırılqtınJ. 
ması da var. Hatta çollu kez bu sendikalar ön plana 
çıkanlıyor, boy hedefi olarak gösteriliyor. 

Bunun da çaresi bulunmalıdır. "Sendika enO .. 
yonu" meselesi bunun için gündeme getirilmiştir. Ser
mayenin özledilli lek sendika ve zorurılu sendikaWık 
yasa hükmü haline getirilmelidir. 

Diller taraftan, yönetimle ilgili bir bölüm uycu
lamaya konulmuştur. Iktidann kamu oyuna mal 0l
masından özellikle kaçındı!!ı ve bir ölçüde de başuaya 
ulaştıllı uygulamaya konulan bu bölüm, çalışma hay. 
tının denetimden azade kılınmasıdır. Çalışma hayatını 
denetlemek durumunda olan mekanizmayı işletme
rnek yolu ile gerçekleştirilmeye çalışılan bu bölüm, 
mevcut hukuk kurallanna uyulmamasını da içeriyor. 

Hukuksaılıllı biçe sayma sadece bu bölümde de
lliL Ileride daha açı!!ını, kendi koydullu hukuk kunl
lanna uymamayı, inceleyece!!imiz konuda yine göre
celliz. 

Özet olarak, bütün oyunlar sermayeyi rabatlaı
mayı, O'na kaynak yaratmayı ve ortamı uygun bale 
getirmeyi amaçlıyor. Bu amacın gerçekleştirilebilm_ 
için ise, toplumun sürükleyicisi olan işçi sınıfının bir 
yandan kazanılmış haklannı geriletrnek, diler yandan 
d� tüm emekçi sınıf ve tabakalarla bütünleşmesini, 
birliktelillini engellemek gerekiyor. Burjuvazi Işçi sını
fının üzerine dollrudan pek varamıyor ama, bu amaca 
ulaşmak için çalışanların belirli bölümünü sok .. a 
dökmeyi göze almış görünüyor. Göze almak bir yana 
belitide düşledilli bu "Kurt dumarılı havayı" seviyor 
olmalı zahir. 

HÜKÜMET EDENLERIN IZLENIMLERI 

1961 anayasasının getirdi!!i ortamda, Işçi 
nın verdi ei mücadele sonucu kısıtlı da olsa alınan top
iu sozieşmeli grevii örgutlenme hakkının kullanılmuı, 
emekçilerin tüm kesimlerinde yankılanmaya bql. 
"lIŞtL örgütlenme her kesimde hızlandı, demokratik 
mücadele ile belirli oranda yol katetti. 

Bu dönemde burjuvazinin kendi arasındaki 
lişkiler su yüzüne çıktı ve siyasi platformda burjuv" 
birden çok siyasaL. parti ile temsil edilmeye bqlanclı. 

llardır, bir işçi · memur lafı edilir durur. Hal· 
ui'lruna genel grev kararlan (!) bile alınmış· 

yasa maddelerinde yer almış, yetkili yet
ai'llZda dolaşır olmuştur. 

"Çözüldü · çözülüyor" gibi sözlerin sık sık du
konu işçileri ilgilendiren, hem de üstü ör· 

istenilen bir sorun. 
Sermaye kesimi örgütleri, bu soruna kanşmaz 

görünümündeler. Ancak hükümet edenleri, sorunun 
örtmeye zorladıklan bir gerçek. 

"Yıllardır verdillirniz mücadele ile memurları iş
diyenler de özünde sorunun üstünü örtme

çalışanlardan yana. Hükümet edenler gibi, işçi sı· 
ekonomik örgütü sendikalann bu kesimi de 

konunun özünü "es" geçiyor. Ayrıca bu tür sendika
burjuvazi ile ve onlar adına hükümet edenlerle 

yakınlıllı gizlilillini çoktan yitirdi. 
örtülmek istenilen sorun nedir? Sorun, ge

çalışanların toplu sözleşmeli · grevli ör· 
hakkını engellemek, özelinde ise çalışanların 

bölümünü, yani işçi ile memuru bölmek 'tir. 
işçi · memur ayınını denilen ve yıllardır 

çözülemeyen ya da çözülmeyen olgu, işçi ile 
birbirinden ayırmayı, bölme 'yi amaçlamak

"ESKI ÇAMLAR" ÇAMLAR" ÇAML NE OLDU? 

lletvekili olabilmek için ücretli olmamak, ya
olmamak hükmünün yasalarda yer aldıj!ı dö

memur olmanın yaşam garantisi oldullu 
oradan da işçi sınıfının toplumun dinamo· 

doi'lru görüşünün söylenebiidilli ve yaygın
bugünlere gelindi. 

Aslında her dönem ve her dönemde geçerli olan 
dönemdeki ekonomik yapı ele alındıılın· 

anlam kazanmaktadır. Ticaret burjuvazisinin toplu· 
oldullu dönemde işçiyi küçültücü anlamda 
"amele" ye milletvekili olma yasaııı, bir 

dönemde yasalarda yer almadı. Ama, burjuva· 
hükümet edenler, işçi sınıfına ve emekçi halk 

demokratik özgiirlükleri tanımayarak, bas
yöntem uyguladılar. Bu dönemde, burjuvaziye 

iktidarlarına yardımcı kılındıj!ından memur, 

yaşamın ve sosyal güvenliilin ölçüsü oldu. 

Toplumun dinamosu işçi sınıfı, bir taraftan e· 
konomik - demokratik mücadelesi için örgütlerini ge
liştirirken, her türlü çabaya, bu çabaların en etkili bö· 
lümü olan;,:ı>artiler üstü politika"yı ilke edinerek sa
vunarılara rallmen, politik ve ideolojik mücadeleye de 
girince, burjuvazinin ve onun iktidarlannın görevleri 
güçleşmeye başladı. 

Işçiler bir taraftan kazanılmış haklarından so· 
nuna kadar yararlanmak için ey

kazanılmış 
y

kazanılmış 
lemlerini sürdürürken, 

diller taraftan tüm çalışanların grevii toplu sözleşmeli 
örgütlenme haklannın alınması kavgasının da içinde 
yerlerini almışlar, aynca tüm emekçi kitlelerle politik 
platformda bütünleşme bütünleşme bütün yolunda öncülüi'lü sürdürmüş· 
lerdir. 

Işte bu sürecin ürünüdür, çalışanlan bölme ça· 
balan. Işçiyi memurdan ayırma ve işçi sınıfı ile diller 
emekçi sınıfları birbirine düşman yapma çabaları. 

BURJUVAZI NE ISTIYOR 

Bugün burjuvazinin istemlerinin başında finans
man temini gelmektedir. Bunun yollanndan biri dev
let bütçesini, bütün olanakları ile burjuvazinin emrine 
vermekten geçer. Bunun sonucudur teşvik tedbirleri -
vergi iadeleri - alt yapı yatırımlannın hızlandırılması. 
Devlet bütçesi imkanlannın burjuvazinin hizmetine 
sunulması sonucudur ki, memurlara para ayrılamamış, 
yasalardan dollan maaş farkları ödenememiştir. Me
murlara yeni bütçe yılında da zam olmayacallı, katsa
yının artmayacaılının Maliye Bakanınca açıklanması, 
yeni bütçenin burjuvazinin istemlerine uygun olarak 
hazırlanmış olduj!unun bir başka göstergesidir. 

Devlet bütçesini burjuvazinin hizmetine sunmuş 
olmak yeterli dellildir. Var olan kaynakların tümü de 
burjuvazinin hizmetine sunulmalıdır. Özünde bu ama
ca uygun olarak kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Emekli Sandıllı Ball - Kur gibi kuruluşların bi
riktirmek zorunda oldukları milyarlar da burjuvazinin 
hizmetine sunulmalıdır. Bu amaçla, bu tür kuruluşla
nn yönetimi, denetimi devletin elinde bulunmalıdır. 

Bu kaynakların aktarılması da yetmez. Yeni ku· 
ruluşlar oluşturulmalı, bu kuruluşlarda da milyarlar 

emperyalist 
Geniş emekçi 
maddelerinin bulunamaması 
anlam buluyor. 
kınınaiı ve buna 
yu iyice de teşhir 
Amaç, işçi sınıfı 
sınıfına düşman 
yaygınlaştırmaktır. 

Bu nederıl
meslek örgütleri l:'etkilileri 
halılıılının nedeni 
nilen ücret zamları 
maya çalışmaktadır. 
rin dondurulmasını 

Zincirin halkaları 
çilerin bizzat kendilerinin 
gütlerinin oldullunun 
ması da var. Hatta 
çıkanlıyor, boy 

Bunun da 
yonu" meselesi 
mayenin özledilli 
yasa hükmü haline 

Diller taraft
lamaya konulmuşt
masından özellikle 
ulaştıllı uygulamaya 
tının denetimden 
denetlemek durumunda 
rnek yolu ile gerçekleştirilmeye 
mevcut hukuk kur

Hukuksaılıllı 
lliL Ileride daha 
lanna uymamayı, 
celliz. 

Özet olarak, 
mayı, O'na kaynak yaratmayı 
getirmeyi amaçlıyor. 
için ise, toplumun 
yandan kazanılmış 
d� tüm emekçi 
birliktelillini engellemek 
fının üzerine dollrudan 
ulaşmak için 
dökmeyi göze almış 
belitide düşledilli 
olmalı zahir. 

HÜKÜMET 

1961 anaya
nın verdi ei mücadele 
iu sozieşmeli grevii 
emekçilerin tüm 



VE ARDıNDAKiLER 
Sonra burjuvazi iç çelişkisinin yarattılıı iç mücadele· 
sinin belirli bir döneminde gördü ki, Işçi sınıfmın de· 
mokratik mücadele ile aldılıı yol, kendi iç çeüşkisi· 
nin doj!urdueu sakıncalardan daha önemü. Derlendi, 
toparlandı ve milliyetçi cephe görünümünde iktidar 
oldu. 

Iktidar olunca, kendi yönünden işin vaharnetini 
daha iyi anladı. Kamu kuruluşlannın bir bölümünde 
çalışan, hem de bakanlıklar içinde var olan işçilerin 
büyük bölümünün devrimci sendikalara üye oldulıuna, 
toplu sözleşmelerinin YÜlÜdüj!üne, hak alma yolunda 
onurlu direnişler yapıldılıına tanık oldu. 

Iş müfettişierinin, çalışma hayatını denetledilıi· · 
ni raporlardan ölırendi. Yetki uyuşmazlıklannda refe· 
randum'a gidilmesinde yine iş müfettişierinin büyük 
katkıda bulunduklannı gördü.

' 
Referandum sonuçlan 

ile burjuvazi yönünden iç açıcı delıildi. 
Toplu sözleşme uygulamalarında, işverenlerin 

sözleşme hükümlerine uyup uymadılıının denetimini, 
yuanın kendine verdilıi yetkiye dayanarak yapmak is· 
teyen iş müfettişi raporuna da rasladı. . 

Burjuvazinin zararına olan bütün bu işlemler bir 
dizi tedbirlerle önlenmeli idi. 

Bir yandan yasal düzenleme içinde çabalar hız· 
landınlırken, ilk olarak üst düzeydeki yönetim kade· 
melerinde bulunan görevliler hızlı biçimde görevle· 
rinden alındı. Aynı hızla YÜlÜtülen görevden alma, kı· 
yım hudutlannı çok aştı. Çalışma hayatının denetle· 
mesinde ileri giden iş müfettişieri de kıyıma uera· 
yanlardan. 101 iş müfettişi oradan · oraya sülÜldü. 

BUTüNÜN IÇlNDE BIR KESIT 

Bütünün içindeki bir kesidi konu almak istiyo· 
ruz. Bugün hükümet edenlerin yasa yönü ile ilk olarak 
balıetmeye karar verdilıi kesidi. Yapılan iş, kimin işçi, 
kimin memur oldulıunu saptamak yolunda, "işçi . 
memur ayınmını gerçekleştiriyoruz gÖlÜnümünde", 
I,çi ile memuru bölmek için girişimlerin yasal adımla· 
rından biri. Ne ilki, ne de sonuncusu elbette. 

Erim hükümeti döneminde başlatılan yasa gü. 
dindeki kararname çıkarma işlemi, devlet personel 
yasasını düzenlemek arnacı ile çıkanlan 12 sayılı ka· 
nmameyle rekor düzeye ulaştı. Bunlardan 12'n· 
düni çıkarmak Ecevit hükümetine nasip oldu. Ka· 
nrname ile getirdi!!i hükümlere uymayan ise yine E· 
c.vit hükümeti idi. Gerekeni yapmadı mı, yapamadı 
mı bilemiyoruz. 

Bu kararnameyi, yasa halinde hiç deAiştirm.,. 
dea dönüştüren ise Milliyetçi Cephe iktidan. 1897 
.ydı bu yasaya göre, hangi kurumlann devlete ve· 
rt1mI, u1i ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare e· 
.... ann. göre yürütmekle yükümlü oldu Au nun tesbiti 
cereklyor, bu iş , Çalışma ve Maliye Bakanlıklan ııe 
Devlet Planlama Teşkilatı temsilcilerinden oluşan bir 
komisyonun, koouyu Inceleyerek rapor etmesi, Ba· 
kantar Kurulunun da karara baAlaması yolu ile yapı· 
lacak. 

Konuya, yukanda aktardıeımız bilgiler lşlAında 
bakmak gerekli. Yani burjuvazinin istemleri, hükümet 
edenlerin bu isternin doArultusunda yapmak istedik· 
leri açısından. özellikle de Maliye ve Çalışma Bakan· 
Iıklarına bu konularda yüklenen görev yönünden. 

&evit hükümetinin çözemediAi ya da çözme· 
diAl konuyu, ilgili komisyon inceleyerek bir rapor ha· 
zırlar. Raporun girişinde kamu kesiminde çalışanla· 
nn Iki ayn statüde olmasının getlrdlAi mahzurlar be· 
IIrtilir. Işçilerin örgütlü güdi ile elde ettiei haklar kar· 
,ııında memur kesiminin kötü durumunu açıklar. Yo· 
rum olarak da çalışanları "dengeli çalışma koşulları· 
na kavuşturma" yı önerir. 

Oysa MC Hükümetinln Bakanlar Kurulu'ndan 
çıkan karar, dengesiz durumu düzeltmek bir yana, iş· 
çilerin kazanılmış haklannı, sosyal güvenlik ve ücret 
yönünden daha geri durumdaki memurların seviyesine 
indirme yönündedir. 

Komisyonun görevi, kurumsal ayırım yapılma· 
sını saAlamaktır. Yani "hangi kurumlar devlete veril· 
miş asli ve sürekli bir karnu hizmetini genel idare esas· 

lanna göre YÜlÜtmektedir" sorusunun cevabını ver· 
mektir .. 

Maliye Bakanlılıı, içinde Milli Piyango Idaresi' 
nin de bulunduj!u 

- IUer Bankası 
- Sümerbank 
- Ziraat Bznkası 
- Emlak Kredi Bankası 
- Halk Bankası 
- Atatürk Orman Çiftlilıi 
- Devlet Balesi ve Tiyatrosu 

gibi kuruluşlann da devlete verilmiş asli ve sürekli 
işleri yaptıemı belirtir. "Niye Iş Bankası, Akbank, 
Ankara Sanat Tiyatrosu, Paşa ÇiftliAi deeil de yuka· 
rıda sıralananlar", sorusunun karşılıeı, rapordan öe' 
rendilıimiz gerekçede saklı. 

Aynı raporda bunun gerekçesinin Maliye Ba· 
kanlıj!ının finansman endişesi olduj!u açıkça belirtiı· 
mekte. Son iki kuruluş için başka gerekçe gerekiyor 
ama belirtilmemiş, 

Bu endişe, önceden belirtti!!imiz gibi burjuvazi· 
nın özlemi doArultusunda. 

Maliye ve Çalışma Bakanlıklannın bir başka is· 
teAi, burjuvazinin isteAini daha iyi yansıtıyor. Bu hu· 
sus raporda ayn bir yer işgal ediyor; ve çok ilginç .. 
Bu bölümde, devlet eliyle YÜlÜtülme zorunluj!unu 
kaybetmiş faaliyetleri üstlenen kuruluşların bir kısmı· 
nın, Maliye ve Çalışma BakanllAloca ıslarla, "devlete 
verilmiş asli ve sürekli görev yapan kuruluş olarak be· 
lirlenmesi isteAi belirtiliyor. Bu kuruluşlar şunlar: 

- T.C. Devlet Demir Yolları 
- P.T.T. Genel MüdürlÜı!Ü 
- Iş ve Işçi Bulma Genel MüdürlüRü 
- Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
- Toprak Mahsulleri Ofisi 
- T.C. Emekli SandıAı 
- Sosyal Slgortalar Kurumu 
- BaA ' Kur 

Bu kuruluşlardan alt sıralarda yer alanlar, bur· 
juvazinln finansman konusunda üzerinde durdu!!u 
milyarlara sahip kuruluşlar. Ust sırada yer alanlar ise, 
yine raporun ayrı bir yerinde yer alan, Maliye Bakan· 
hAının bir başka gÖlÜşüne uyan kuruluşlar. 

Maliye BakanhRı, bu bölümde şu özelli�i taşı· 
yan kurumların "devlete verilmiş asli ve sürekli işleri 
yaplı�ını" belirtiyor, yani bu niteli!!i taşıyan kurum· 
larda çalışanlann memur olmasını istiyor: 

- Alt yapı hizmeti yapan kurumlar 
- Mal ve hizmet üretiminde monopol durumun· 

da olan kurumlar. 
Ve ekliyor : Anayasanın devlete verdi�i eko· 

nomik ve sosyal görevleri yürüten kurum ve bankalar. 

Bu nitelikler, yazımızın başından beri aktardı!!ı· 
mız, burjuvazinin isteklerinio bir bölümüdür zaten. 

HUKUKSALLIK YERlNE NEYIN TERciHI? 

Burjuvazinin istemlerini gerçekleştirmek yo
lunda ilk yasal karar diyebilece!!imiz, Bakarılar Kuru· 
lunun, 28. 11. 1975 günlü resmi gazetede yayımlanan 
karannın temeli olması gereken bir rapor var. Rapor· '
da, Anayasa açısından ve gerçeklerden hareketle hu· 
kuki durum saptanmış. Bu hukuki duruma ralımen, 
Maliye Bakanlıeı ve Çalışma Bakarılıklannın talepleri, 
gerekçeleri ile birlikte yine raporda yer almıŞ. Talep· 
lerin hukuka aykınlıeı da gerekçelerin sergilenmesin· 
de açıklık kazanıyor. Bu raporuo elde bulunmaması 
halinde bile, Bakanlar Kurulu karannın hukuka ay· 

kırıh!!ı, gerekli araştırma sonunda ortaya konulabile· 
cekti mutlaka. Ama elde rapor olunca, raporda Maliye 
ve Çalışma Bakanlı�ının diretmeleri gerekçeleri ile b.,. 
Urtilince, ortada Bakanlar Kurulunun bır yanılgısı d.,. 
AiI ka.I '1 bulunduj!u ortaya çıkıyor. Aslında bu k.· 
sıth karar, hukuksalh!!a bir başka şeyin tercih edilmiş 
olduAunun göstergesidir. HukuksalhAa tercih edilen i· 
se, burjuvazinin istemleridir. 

NEYIN BAŞLANGıCı 

Işçi . memur ayırımı adı altında iktidarların 
yapmak Istedikleri kamu oyuna açıklandıktan sonra, 
"Işçileri memur yapmak gibi bir Işlemin söz konusu 
olmadıAı" hükümet bildirisi olarak kamu oyuna duyu· 
ruldu. Ama hükümet edenler adına, ikinci elden YÜlÜt· 
mede bulunanlar Işçileri memur yapmanın yollannı 
zorlamaya başladılar bile. Bu zorlama, burjuvazinin 
konuyu bır an önce halletme aceleciliRinin yankı bul· 
muş görüntüsüdür. 

DI�er taraftan konunun özünü örtmelşindeThrk 
Iş yetkililerinin "bu konuda hüklimet ile aynı görüşte 
olduklarını" ilan etmelerinin başka bir anlamı olamlZ. 

Perde bir kere daha aral.nmış, burjuvlZlnln Iı· 
temlerinl yerine getirmeyi görev bilen Milliyetçi Cep
he hükümetinin, neyin mllliyetclsi olduAu bır kez da· 
ha görülmüştür. 

DIRer yandan ise hukuka aykınlıRa karşı çık· 
mayan, hükümetIn gÖlÜşlerine katılan Thrk . lş'ln Iş· 
çi haklannı ne denli savunduRunu da arajanan perde
nln ardından yIne açıkca görülmüştür. 

Burjuvazinin onun iktidarlarının ve onlann ya· 
nında yer alan örgüt liderlerinin hesaba katmaktan ka· 
çınır gÖlÜndükleri toplumun dinamosu işçi .ınıfı, ör· 
gütlenme hakkına hayır diyenIerin demokrasiden söz· 
de yana gÖlÜnmelerinin ne anlama geldiRIni bilmekte· 
dir. 

dayanarak yapmak 
ı. . 

bütün bu işlemler bir 

nleme içinde çabalar hız· 
eki yönetim kade· 

biçimde görevle· 
görevden alma, kı· 

Çalışma hayatının denetle· 
de kıyıma uera· 

oraya sülÜldü. 

KESIT 

konu almak istiyo· 
yönü ile ilk olarak 

kesidi. Yapılan iş, kimin işçi, 
yolunda, "işçi . 

gÖlÜnümünde", 
girişimlerin yasal adımla· 

elbette. 
başlatılan yasa gü. 

devlet personel 
çıkanlan 12 sayılı ka· 

Bunlardan 12'n· 
nasip oldu. Ka· 

mayan ise yine E· 
yapmadı mı, yapamadı 

hiç deAiştirm.,. 
Cephe iktidan. 1897 

kurumlann devlete ve· 
hizmetini genel idare e· 

oldu Au nun tesbiti 
Bakanlıklan ııe 

temsilcilerinden oluşan bir 
rapor etmesi, Ba· 

baAlaması yolu ile yapı· 

aktardıeımız bilgiler lşlAında 
istemleri, hükümet 

yapmak istedik· 
Çalışma Bakan· 
yönünden. 

çözemediAi ya da çözme· 
inceleyerek bir rapor ha· 

kesiminde çalışanla· 
getlrdlAi mahzurlar be· 

ettiei haklar kar· 
durumunu açıklar. Yo· 

çalışma koşulları· 

Hükümetinln Bakanlar Kurulu'ndan 
düzeltmek bir yana, iş· 

güvenlik ve ücret 
memurların seviyesine 

Aynı raporda bunun gerekçesinin Maliye Ba· 
kanlıj!ının finansman endişesi olduj!u açıkça belirtiı· 
mekte. Son iki kuruluş için başka gerekçe gerekiyor 
ama belirtilmemiş, 

Bu endişe, önceden belirtti!!imiz gibi burjuvazi· 
nın özlemi doArultusunda. doArultusunda. doArult

Maliye ve Çalışma Bakanlıklannın bir başka is· 
teAi, burjuvazinin isteAini daha iyi yansıtıyor. Bu hu· 
sus raporda ayn bir yer işgal ediyor; ve çok ilginç .. 
Bu bölümde, devlet eliyle YÜlÜtülme zorunluj!unu 
kaybetmiş faaliyetleri üstlenen kuruluşların bir kısmı· 
nın, Maliye ve Çalışma BakanllAloca ıslarla, "devlete 
verilmiş asli ve sürekli görev yapan kuruluş olarak be· 
lirlenmesi isteAi belirtiliyor. Bu kuruluşlar şunlar: 

- T.C. Devlet Demir Yolları 
- P.T.T. Genel MüdürlÜı!Ü 
- Iş ve Işçi Bulma Genel MüdürlüRü 
- Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
- Toprak Mahsulleri Ofisi 
- T.C. Emekli SandıAı 
- Sosyal Slgortalar Kurumu 
- BaA ' Kur 

Bu kuruluşlardan alt sıralarda yer alanlar, bur· 
juvazinln finansman konusunda üzerinde durdu!!u 
milyarlara sahip kuruluşlar. Ust sırada yer alanlar ise, 
yine raporun ayrı bir yerinde yer alan, Maliye Bakan· 
hAının bir başka gÖlÜşüne uyan kuruluşlar. 

Maliye BakanhRı, bu bölümde şu özelli�i taşı· 
yan kurumların "devlete verilmiş asli ve sürekli işleri 
yaplı�ını" belirtiyor, yani bu niteli!!i taşıyan kurum· 
larda çalışanlann memur olmasını istiyor: 

- Alt yapı hizmeti yapan kurumlar 

kırıh!!ı, gerekli araştırma sonunda ortaya 
cekti mutlaka. Ama elde rapor olunca, raporda 
ve Çalışma Bakanlı�ının diretmeleri gerekçeleri 
Urtilince, ortada Bakanlar Kurulunun bır 
AiI ka.I '1 bulunduj!u ortaya çıkıyor. Aslında 
sıth karar, hukuksalh!!a bir başka şeyin 
olduAunun göstergesidir. HukuksalhAa 
se, burjuvazinin istemleridir. 

NEYIN BAŞLANGıCı 

Işçi . memur ayırımı adı altında 
yapmak Istedikleri kamu oyuna açıklandıktan 
"Işçileri memur yapmak gibi bir Işlemin söz 
olmadıAı" hükümet bildirisi olarak kamu 
ruldu. Ama hükümet edenler adına, ikin
mede bulunanlar Işçileri memur yapmanın 
zorlamaya başladılar bile. Bu zorlama, burjuvazinin 
konuyu bır an önce halletme aceleciliRinin 
muş görüntüsüdür. 

DI�er taraftan konunun özünü ört
Iş yetkililerinin "bu konuda hüklimet ile 
olduklarını" ilan etmelerinin başka bir anlamı 

Perde bir kere daha aral.nmış, burjuvlZlnln 
temlerinl yerine getirmeyi görev bilen Milliyetçi 
he hükümetinin, neyin mllliyetclsi olduAu 
ha görülmüştür. 

DIRer yandan ise hukuka aykınlıRa 
mayan, hükümetIn gÖlÜşlerine katılan Thrk 
çi haklannı ne denli savunduRunu da arajanan 
nln ardından yIne açıkca görülmüştür. 

Burjuvazinin onun iktidarlarının ve 
nında yer alan örgüt liderlerinin hesaba 



EMEKÇiLER DiKKAT : 
- -

BurCE 
-

ZAM GETiRiYOR 
MC iktidarı 1976 yılı Bütçe tasarısı

DI Meclise gönderdi. Maliye Bakanı Erge
nekon geleneklere uyarak, düzenlediği 
basın toplantısında, tasarı üzerine bilgi 
verdi. Verilen bilgiler geleneksel açıkla
maların ötesinde bir yeniliği içermiyor. 
1976 yılı Genel ve Katma Bütçe ödenek· 
leri yaklaşık 178 milyar lira. Bu miktar
dan 25 milyarlık hazine yardımı düşÜı
düğünde, konsolide bütçe toplam öd .. 
nek tutarının 153 milyar 150 milyon li
ra olduğu anlaşılıyor. 

Bütçenin 138 milyar liralık kısmı
nın vergi ve diğer gelirlerle karşılanaca
ğını söyleyen Ergenekon, 12 milyar li· 
ralık iç borçlanmanın sözkonusu oldu
ğunu da açıklıyor. Buna karşın yeni ver
gi konulmayacağı belirtilirken, yıllardır 
uygulanacağı söylenen katma değer ver
gisinin bu yıl işlerliğe kavuşturulacağı 
da verilen bilgiler arasında. 

RAKAMLARıN GERISI 

Ergenekon'un açıklamaları, rakam
ların, sıkıcılığı içinde kitle iletişim araç
larında yer aldı. Birbiri ardına dizilen ra
kamlar, verilen yüzdelel, işin gerçek yö
nünü ve perde arkasını kolaylıkla gizledi. 
Kamuoyunun büyük bir kesiminin ra
kamlara ve bütçenin anlamına ilgisizliği 
E rgenekon'un da işini kolaylaştırıyor. 
Her ne kadar tasarının meclislerde gö· 
rüşülmesinde, rakamların ardına gizlenen 
gerçekler su yüzüne bir nebze çıkarılabi
lecekse de, bütçe bahane edilerek veri
lecek geleneksel politik SÖylevler ardın
da konular geçiştirilecek. 

Bütçe yasalarının rakamlarından 
çok uygulamaya ilişkin yazılı kısmı 
önem taşır. Bu bölümde pek çok yetki 
Maliye Bakanlığı'na verilir. 1976 yılı 
bütçesinin hazırlanışında egemen olan 
görüş üzerinde durmak gerekir. 153 mil
yarlık bütçe büyük ölçüde personel gi
derlerinden yapılan önemli kısıntılarla 
bağlandı. Böylece diğer ödenekler yük
sek tutulabiidi. 1976 Mali Yılı yarılan' 
dığında personel giderleri için bütçeye 
konulan ödenekler bitecek. Devlet Me
murlarının maaşlarını ödememezlik ed .. 
miyeceğine göre, MC iktidarı MeclisIer
den kolaylıkla ek ödenek sağlayabile
cek. Dikkatleri başka yöne toplayıp, 
gözboyamakla bildiğini okumaya çalı
şan MC iktidarının son numarası da bu. 

MEMURUN SıRTıNDAN 
OYNANAN OYUN 

MC iktidarı memurlardan umudu 

tan 
yayınları 

LENIN 
Devrim Günleri 1905 
(Yeni Çıkt ı )  

LENIN 
Sosyalist Parti ve 
Partisi, Devrimcilik 
(Yeni Çıktı) 

kesmiş gorunuyor. Personel giderlerini 
öne sürerek ileride kolaylılda sağlıyacağı 
ek ödeneklerle, bütçenin ileride vereceği 
açığı şimdilik gizleyebilen, ya da gizledi· 
ğini sanan MC iktidarı, artan ve ileride 
daha da artacağı kesin olan hayat pahalı
Iığı karşısında memurun maaşlarını da 
arttırmama kararıyla bütçeyi MeclisI .. 
re sunuyor. 

Ergenekon katsayının dokuzda ka
lacağını açıkça belirtti. Ancak, burada 
da oynanan oyun, yukarda belirtilenden 
farklı deği\. Tasarıda katsayı 10 olarak 
belirlense, meclislerde belki l 1 'e çıka
çak, bunu önlemek için katsayı tasarıda 
dokuz olarak belirlendi ki meclisler bu
nu ancak 10'a çıkarabilsin. Açıkça gö' 
rüldüğü gibi, MC'nin başa gelmesiyle 
Türkiye'de iktidarıaı· artık çok hasit 
ayak oyunlarına başvuruyor. 

. 

KAMU IKTISADI TEŞEBBÜSLERI 
VE ZAM FURYASI 

Ergenekon'un aç ıklamasında kamu 
iktisadi teşebbüslerine (KıT) de yer v .. 
riliyor. Bu kuruluşlar için 48 milyar li
ranın sağlanacağı belirtiliyor. Bu mikta· 
rın 3804 milyarı lirası yatırımlar için ge
rekli. Hazırlanan bütçe tasarısının ise, 
KIT'lerin bu yatırımlarına olanak sağla
maktan uzak olduğu açıkça görülüyor. 

Getirilen bütçe tasarısının en önem
li yönünü de bu nokta oluşturuyor. Dev
let üzerine düşen yatırımları gerçekleş· 
tiremiyor. Devlete yatırımlarının zama
nında gerçekleştirilemediği, yıllarca uza
dığı bilinen ve üzerinde çok yazılan ko
nular. Bilinçli olarak sürdürülen yanlış 
bütçe anlayışı, dolaylı olarak üretimin 
düşmesine neden oluyor. 

Ergenekon yeni vergi uygulama
sının SÖz konusu olmadığını açık· 
larken KIT'lerin finansmanının nasıl 
sağlanılacağına değinmiyor. Ancak 
açıklamalar çerçevesinde ortaya Çı
kan tek sonuç, Kamu Iktisadi Teşeb
büslerinin mal ve hizmetlerine getiriı .. 
cek zamlar oluyor. Dolaylı yollardan 
emekçilerin cebine girmeyi olağan ha
le getiren cepheciler, emekci sınıf ve 
tabakaların tepkisini görmezlikten gel· 
meye çalışıyor. çünkü oynanmak is
tenen oyun başka. Tüm hesaplarını açık 
faşizme göre yapan cephecilerin bu 
oyunlarının bozulacağı ise açık. 

BOTÇEDE GÜVENLIK 
ARTTıRıLDı 

Bütçe tasarısının önemli bir yö-

4.- TL. 

4.- TL. 

LE DUAN " Devrim Sürecinde Kadın ve Gençlik " 4.- TL. 
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nünü de geçen yıla oranla büyük ölçü
de arttırılan iç güvenlik ödenekleri oluş
turuyor. İçişleri Emniyet ve dandarma 
Teşkilatlarının ödenekleri 1975 ve 1976 
yılları itibariyle aşağıdaki gibi. 

Tabloda yer alan rakamlar önümüz
deki yılın ne denli baskıcı bir yönetim 
yılı olacağını sergiliyor. Arttırılan bu 
ödenekleri n  hesabı, parlamentonun de
mokrat çizgideki parlamenterleree, RAHAT KO LTUGUNDA 

Cari Yatırım Transfer 
Harcamalan Harcamalar Harcamaları Toplam 

Içişleri 1975 
1976 

504 milyon 
654 

20 milyon 
30 

5 24 milyon 
640 

1.049 milyar 
1.325 

Emniyet 1975 
1976 

Jandarma 1975 
1976 

1.604 
2.648 

1.606 
2.227 

480 
537 

407 
660 

görüşmeler sırasında sorulmaldır. Emni
yet Teşkilatının cari harcamaları için 
konulan ve geçen yılın çok üstünde sap
tanan ödeneklerin, komandoların bu 
teşkilat içinden çöplenmesine yarıyaca
ğı açık. Şimdiden bu teşkilata dolduru
Ian SÖzüm ona polislerin, neye hizmet 
ettikleri, her gün gözler önüne serilen 
olaylarla açıklığa kavuşuyor. Yansız 
davranan polisler sürülüp istifaya zorla
nırken, zorbalar bu teşkilata doldurulu
yor. 

Jandarma Teşkilatı ödeneklerinin 
de büyük oranda arttırıldığını görüyo- _ 
ruz. Bilindiği gibi bu teşkilat Içişlerine 
bal!lı. Doğu Anadoludaki faşizan bask i-

da Jandarma Teşkilatı etkin bir role 
sahip. Bütçenin doğudaki emekçilere 
bir şey götürmediğini öne sürmek bu 
çerçevede olanaksız! Doğu Anado
lu Jandarma Teşkilatının yatırımla
rıyla "Büyük Türkiye'ye yaraşır bir 
yöre olacak ! 

BÜTÇENIN DICER KALEMLERI 

150 milyarlık genel bütçe içinde en 
büyük ödenek dilimi Maliye Bakanlığı
nın. ödenek miktarı 57 milyar ıırayı aşı
yor. Kamu Iktisadi Teşebbüslerinin ya
tırım harcamaları buradan karşıtınıyor. 

25 
35 

12 
17 

2.1 10 
3.220 

2.026 
2.904 

Ikinci sırayı ise Milli Savunma Bakanlı
ğı alıyor. Bu bakanlığın ödenek tutarı 
33,5 milyan buluyor. Ancak, bilindil!i 
gibi Milli Savunma ödenekleri yıl içinde 
itirazsız lırttırılabiliyor. Milli Eğitim Ba
kanlığına ise 21,6 milyar lira ayrılmış. 
Bu yolla temelleri atılan milli ülkü ocal!ı
nın büyük ölçüde ödeneklerle güçlen
mesi sağlanacak ! 

Kültür Bakanlığına ayrılan 654 mil
yon liralık ödeneğin anlamı ise açık olsa 
gerek. tJIkücü sözde sanatçılar bu fon
lardan çöplenecek. Telif hakkı adı altın
da milyonlar ülküçülere sanat adına ak
tarılıcak. 

SONUÇ 

Sınırlı bilgiler çerçevesinde 1976 
bütçesinin göze batan bir kaç noktası 
bunlar. Tasarının tümü meclislerde gii
rüşülürken ve yasalaştıkdan sonra daha 
anlamlı biçimde del!erlendirilebilir. An
cak, en önemli yönlerinin uygulama sıra
sında ortaya çıkacağı da biliniyor. Ya
pılması gereken, bütçenin ardında oy
nanmak istenen oyunları kamuoyunun 
anlayacağı biçimde sergilemek. Bu amaç 
doğrultusunda, rakamların ardındaki 
gerçekleri somutlamak gerekiyor. De
mokrasinin sınırlannı genişletmekten 
yana olanlar. düşen görev bu. Bütçenin 
peşini bırakmıyacağız. 

LE DUAN " ideolojik Mücadele ve Propaganda " 

LE DUAN " Toplumda Ideolojik Çalışma" 

4.- TL. 

4.- TL. 
(2. Basım) 

LENIN " Militan Maddecilik" 

LENIN "Toplumda Siyasi Eğitim " 
(Tükendi) 

SO liradan az istekler için pul gönderilmesi. 

TAN YA YINLARı; Necatibey Cd. Sezenler Sk. 2/18 
Yenişehir - ANKARA. 

4.- TL. 

4.- TL. 
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SıRTıNDAN 
OYUN 

memurlardan umudu 

Günleri 1905 
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çak, bunu önlemek için katsayı tasarıda 
dokuz olarak belirlendi ki meclisler bu
nu ancak 10'a çıkarabilsin. Açıkça gö' 
rüldüğü gibi, MC'nin başa gelmesiyle 
Türkiye'de iktidarıaı· artık çok hasit 
ayak oyunlarına başvuruyor. 
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KAMU IKTISADI TEŞEBBÜSLERI 
VE ZAM FURYASI 

Ergenekon'un aç ıklamasında kamu kamu 
iktisadi teşebbüslerine (KıT) de yer v .. 
riliyor. Bu kuruluşlar için 48 milyar li
ranın sağlanacağı belirtiliyor. Bu mikta· 
rın 3804 milyarı lirası yatırımlar için ge
rekli. Hazırlanan bütçe tasarısının ise, 
KIT'lerin bu yatırımlarına olanak KIT'lerin bu yatırımlarına olanak sağla
maktan uzak olduğu açıkça görülüyor. 

Getirilen bütçe tasarısının en önem
li yönünü de bu nokta oluşturuyor. Dev
let üzerine düşen yatırımları gerçekleş· 
tiremiyor. Devlete yatırımlarının zama
nında gerçekleştirilemediği, yıllarca uza
dığı bilinen ve üzerinde çok yazılan ko
nular. Bilinçli olarak sürdürülen yanlış 
bütçe anlayışı, dolaylı olarak üretimin 
düşmesine neden oluyor. 

Ergenekon yeni vergi uygulama
sının SÖz konusu olmadığını açık· 
larken KIT'lerin finansmanının nasıl 
sağlanılacağına değinmiyor. Ancak 
açıklamalar çerçevesinde çerçevesinde çerçeves ortaya Çı
kan tek sonuç, Kamu Iktisadi Teşeb
büslerinin mal ve hizmetlerine getiriı .. 
cek zamlar oluyor. Dolaylı yollardan 
emekçilerin cebine girmeyi olağan ha
le getiren cepheciler, emekci sınıf ve 
tabakaların tepkisini görmezlikten gel· 
meye çalışıyor. çünkü oynanmak is
tenen oyun başka. Tüm hesaplarını açık 
faşizme göre yapan cephecilerin bu 
oyunlarının bozulacağı ise açık. 

BOTÇEDE BOTÇEDE GÜVENLIK 
ARTTıRıLDı 

Bütçe tasarısının önemli bir yö-

4.- TL. 

Cari Yatırım 
Harcamalan Harcamalar Harcamaları Harcamaları 

Içişleri 1975 
1976 

504 milyon 
654 

20 milyon 
30 

Emniyet 1975 
1976 

Jandarma 1975 
1976 

1.604 
2.648 

1.606 
2.227 

480 
537 

407 
660 

görüşmeler sırasında sorulmaldır. Emni
yet Teşkilatının cari harcamaları için 
konulan ve geçen yılın çok üstünde sap
tanan ödeneklerin, komandoların bu 
teşkilat içinden çöplenmesine yarıyaca
ğı açık. Şimdiden bu teşkilata dolduru
Ian SÖzüm ona polislerin, neye hizmet 
ettikleri, her gün gözler önüne serilen 
olaylarla açıklığa kavuşuyor. Yansız 
davranan polisler sürülüp istifaya zorla
nırken, zorbalar zorbalar bu teşkilata doldurulu
yor. 

Jandarma Teşkilatı ödeneklerinin 
de büyük oranda arttırıldığını görüyo- _ 
ruz. Bilindiği gibi bu teşkilat Içişlerine 
bal!lı. Doğu Anadoludaki Anadoludaki faşizan bask i-

da Jandarma Teşkilatı etkin bir role 
sahip. Bütçenin doğudaki emekçilere 
bir şey götürmediğini öne sürmek bu 
çerçevede olanaksız! Doğu Anado
lu Jandarma Teşkilatının yatırımla
rıyla "Büyük Türkiye'ye yaraşır bir 
yöre olacak ! 

BÜTÇENIN DICER KALEMLERI 

150 milyarlık genel bütçe içinde en 
büyük ödenek dilimi Maliye Bakanlığı
nın. ödenek miktarı miktarı 57 milyar ıırayı aşı
yor. Kamu Iktisadi Iktisadi Teşebbüslerinin ya
tırım harcamaları buradan karşıtınıyor. 

Ikinci sırayı 
ğı alıyor. 
33,5 milyan 
gibi Milli 
itirazsız 
kanlığına 
Bu yolla 
nın büyük 
mesi sağlanacak

Kültür 
yon liralık 
gerek. 
lardan çöplenecek. 
da milyonlar ülküçülere 
tarılıcak. 

Sınırlı 
bütçesinin 
bunlar. 
rüşülürken 
anlamlı 
cak, en 
sında ortaya 
pılması 
nanmak 
anlayacağı 
doğrultusunda, 
gerçekleri 
mokrasinin sınırlannı 
yana olanlar. 
peşini bırakmıyacağız. 

LE DUAN " ideolojik ideolojik Mücadele ve Propaganda " 

LE DUAN " Toplumda Ideolojik Çalışma" 
(2. Basım) 

LENIN " Militan Maddecilik" 



ERGENEKON - UN 

SERMAYEYE 
- - -

HEDIYESI 
Maliye Bakanı Ergenekon, sermaye sınıfına, 

Ticaret Bakanlıilı yetkHerine de tecavüz ederek 5 
bin dolara kadar ithalatta bulunabilme olanailı sail· 
ladı. Maliye Bakanlıiii, dört ay önce aldıilı bir ka· 
rarla, sermaye sınıfına, milyonlarca dolarlık döviz 
tahsisinde bulunurken, devletin yatırımlan için son 
derece önemli döviz taleplerini karş�amıyor. 

SERMAYE SıNıFıNıN 
u AdL ve ZARURl ltrrIYAÇLARI" 

Ithal listelerinde, Ticaret Bakanlı!!ı emrinde 
377 sayılı bir kota var. Bu kota "özel Sektör sana· 
yiinin acil ve zaruri ihtiyaçları için" kaydını taşı· 
yor ve Ticaret Bakanlı!!ına, toplam 10 milyon dola· 
ra kadar tahsiste bulunma olana!!ı sağlıyor. Sanayi· 
cilerin özellikle, yedek parça ihtiyacı bu kotadan 
karşılanıyor. 

Ancak, -geçmiş uygulamaların, bu kotanın son 
derece kötü kullanıldığını ve bu aracılıkla bazı kişile· 
rin açıktan milyonlar kazandığını ortaya çıkarması, 
Ticaret Bakamığını bazı önlemlere itiyor. Ticaret Ba· 
kanlıltı, sanayicilerin, 500 dolara kadar olan döviz 
taleplerini doltrudan karşılıyor, lIu miktarı aşan ta· 
lepler için uzman raporu istiyor. 

Bu kotadan dilediklerince yararlanamayan sa· 
nayiciler, her zaman sermaye sınıfına hizmette kusur 
etmeyen Ergenekon 'a dertlerini yansıtarak bu olana· 
ltın genişletilmesini istediler. Bakanlığını sermaye 

sınıfına borçlu olan Ergenekon, aanayicilerin Istekle
rini emir olarak tabullenip Ticaret Batanlılı yetki· 
sindeki 500 dolarlık kotayı, kendi batanlıilının yetki· 
sinde olmak kaydıyla on misli fazlasıyla 5 bin dolara 
çıkardı. 

DEVLET ÜVEY EVLAT MI! 

Ergenekon sermaye sınıfına son derece cömert 
davranıyor. 5 bin dolarlık tahııisle sıınayicilerin, acil 
ihtiyaçların ötesinde neler getireceli Maliye 'yi ilgilen· 
dirmiyor. Ancak Türkiye'nin döviz sıkıntısı da ortada. 
O kadar çok yaz�dı ki tekrarlamaya ,erek yok. Eri· 
yen döviz rezervleri, önemli bir sorun olarak karşıda 
dururken bu kanaldan milyomarca dövizin kontrolsuz 
verilmesi son derece anlamlı. 

Anlamlı olan dilter bir nokta ise, sermaye sınıfı· 
na cömert davranan Ergenekon'un devlet yatırımlan i· 
çin zorumu döviz tahsis taleplerini karş�ayamaması 
ve sonuçta da pek çok devlet yatırımının aksaması. 
Sermaye sınıfının döviz talepleri, döviz kıtlıltı nede· 
niyle devlet yatırımlarından kısılarak veriliyor. Bu tu· 
t�ma ise itiraz eden yok. Müsteşarından odacısına ka· 
dar kıyım uygulanmasının nedenleri burada yatıyor. 
Şimdi devlet, Ergenekon 'un çiftli!!i, diledillince tasar· 
rufta bulunuyor ve dört aydır &Üren bu uygulamalar· 
dan kimse haberdar olmuyor . Acaba kıyım kararna· 
melerini imzalayamarın bunlardan haberi var mı! 

FRANSA- DA GENEL EYLEM GÜNÜ 

Fransa'nın iki büyük işçi sendikası Genel Işçi Konfederasyonunu (CGT) 
ve Fransa Demokratik Işçi Konfederasyonu (CFDT), 2 Aralık 'da tüm ülkede 
genel eylem günü düzenledi. 

Iki büyük sendikanın, bir süredir emeklllik yaşının 60'a indirilmesi ve 
işgününün yeniden 40 saate indirilmesi için ileri sürdükleri talepler sonucunda 
Fransız hükümeti konuyla ilgili yasa tasarıları hazırlamaya başlamıştı. Hazır· 
lanan yasaların soruna bir çözüm getlrmedil!ini belirten CGT ve CFDT "söz 
sırası eylemin" diyerek her işkolundan işçileri ortak eyleme çaltırdı. 

2 Aralık eylem günü, aynı zamanda, satın alma gücünün korunması ve 
artırılması, istihdam garantisi, çalışma koşllilannın iyileştirilmesi, kazanılan 
sosyal güvemik haklarına saygı gösterilmesi gibi taleplerin de savunulması için 
bir vesile oldu. 

Iki sendika konfederasyonu 2 Aralık öncesinde düzenledikleri bir basın 
toplantısında, hükümetin, sendikaların emeklilik ve işgücünün kısaltılmasına 
ilişkin taleplerinin haklılıltını görerek, hazırladıl!ı tasarılarla işçileri yumuşat· 
maya çalıştıltını, ancak hiç bir gerçek çözüm getlrmedi!!ini belirttiler. Iki Sen· 
dika, ülkedeki işsizliltin gün geçtikçe bir felaket niteli!!i aldıltını söylediler. 

CGT ve CFDT liderleri, hükümetin aldatmaealannın yanısıra, işverenle· 
rin, özellikle Fransız Ulusal Işverenler Konfederasyonu 'nun, temel işçi hakla· 
rına yöneltti!!i saldırıları da kınadılar. lşveremerin özellikle sosyal güvenlik 
haklarını kısmaya çalıştıklarını, sendikal özgürlüklere ve grev hakkına karşı 
saldırıya geçtiklerini, bu arada iş kazalarının da hızla ço!!aidı!!ını belirttiler. 

Fransa işçi sınıfının ekonomik örgütleri, büwn işçilerin 60 yaşında 
emekli olma hakkına sahip olmalarını, emeklilikten sonra asgari 1400 frank 
olmak üzere, önceki maaşlarının yüzde 75 'ini almalarını istiyor. Aynı zaman· 
da, işgününün 40 saate indirilmesi halinde ücretlerde hiçbir indirim yapılma· 
ması şart koşuluyor. 

CU1' lideri Georges Seguy, 2 Aralık eylem günü ile ııgili olarak şunlan 
söyledi : "ıkı büyük sendikanın eylem günü çağrısının amacı, hükümet· işveren 
koalisyonunun anti·sosyal politikasına son verilmesini Isteyen 
işçilerin taleplerini yerine getirmek, bu koalisyonun Işçilerin talepleri kar· 
şısında göstprdilti direnci kırmaktır. Bu eylem günü, sürdürmeye kararlı oldu· 
ltumuz sendikal eylem blrllltinlnde de yeni bır aşamadır." 

2 Aralık günü Paris'teki tüm kamu hizmetlerinde çalışan personel ve 
beiedlye görevlileri CGT ve CFDT tarafından 24 saatlik greve çaltrıldı. 

Fransa işçi sınıfının en yıltınsal nitelikteki sendika konfederasyonu 
CGT'dlr. CGT'de, Fransız Komünist Partisi'nin mücadele anlayışı etkın du· 
rumdadır. Buna karşılık CFDT, sosyal·demokrat eelllmln güçlü olduııu bir 
konfederasyondur. Ancak son yıllarda ülkede işçi eylemlerinin önemli bir 
özellllti, sendikal eylem biriiltlne dol!ru önemli adımların atılmak ta olmasıdır. 
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Ithal listelerinde, Ticaret Bakanlı!!ı emrinde 
377 sayılı bir kota var. Bu kota "özel Sektör sana· 
yiinin acil ve zaruri ihtiyaçları için" kaydını taşı· 
yor ve Ticaret Bakanlı!!ına, toplam 10 milyon dola· 
ra kadar tahsiste bulunma olana!!ı sağlıyor. Sanayi· 
cilerin özellikle, yedek parça ihtiyacı bu kotadan 
karşılanıyor. 

Ancak, -geçmiş uygulamaların, bu kotanın son 
derece kötü kullanıldığını ve bu aracılıkla bazı kişile· 
rin açıktan milyonlar kazandığını ortaya çıkarması, 
Ticaret Bakamığını bazı önlemlere itiyor. Ticaret Ba· 
kanlıltı, sanayicilerin, 500 dolara kadar olan döviz 
taleplerini doltrudan karşılıyor, lIu miktarı aşan ta· 
lepler için uzman raporu istiyor. 

Bu kotadan dilediklerince yararlanamayan sa· 
nayiciler, her zaman sermaye sınıfına hizmette kusur 
etmeyen Ergenekon 'a dertlerini yansıtarak bu olana· 
ltın genişletilmesini istediler. Bakanlığını sermaye 

Ergenekon sermaye sınıfına 
davranıyor. 5 bin dolarlık tahııisle sıı
ihtiyaçların ötesinde neler getireceli 
dirmiyor. Ancak Türkiye'nin Türkiye'nin Tü döviz 
O kadar çok yaz�dı ki tekrarla
yen döviz rezervleri, önemli bir 
dururken bu kanaldan milyomarca 
verilmesi son derece anlamlı. 

Anlamlı olan dilter bir nokta 
na cömert davranan Ergenekon'un 
çin zorumu döviz tahsis talepler
ve sonuçta da pek çok devlet 
Sermaye sınıfının döviz talepleri, 
niyle devlet yatırımlarından kısılarak 
t�ma 
niyle 
t�ma 
niyle 

ise itiraz eden yok. Müsteş
dar kıyım uygulanmasının nedenleri 
Şimdi devlet, Ergenekon 'un çiftli!!i, 
rufta bulunuyor ve dört aydır 
dan kimse haberdar olmuyor
melerini imzalayamarın bunlardan 

FRANSA- DA GENEL EYLEM GÜNÜ 

işçi sendikası Genel Işçi KonfederasyoKonfederasyoKonf nunu (CGT) 
Konfederasyonu (CFDT), 2 Aralık 'da tüm ülkede 

sendikanın, bir süredir emeklllik yaşının 60'a indirilmesi ve 
indirilmesi için ileri sürdükleri talepler sonucunda 

ilgili yasa tasarıları hazırlamaya başlamıştı. Hazır· 
çözüm getlrmedil!ini belirten CGT ve CFDT "söz 
işkolundan işçileri ortak eyleme çaltırdı. 

günü, aynı zamanda, satın alma gücünün korunması ve 
garantisi, çalışma koşllilannın iyileştirilmesi, kazanılan 

saygı gösterilmesi gibi taleplerin de savunulması için 

konfederasyonu 2 Aralık öncesinde düzenledikleri bir basın 
sendikaların emeklilik ve işgücünün kısaltılmasına 

haklılıltını görerek, hazırladıl!ı tasarılarla işçileri yumuşat· 
hiç bir gerçek çözüm getlrmedi!!ini belirttiler. Iki Sen· 

geçtikçe bir felaket niteli!!i aldıltını söylediler. 
liderleri, hükümetin aldatmaealannın yanısıra, işverenle· 

Işverenler Konfederasyonu 'nun, temel işçi hakla· 
da kınadılar. lşveremerin özellikle sosyal güvenlik 

çalıştıklarını, sendikal özgürlüklere ve grev hakkına karşı 

CU1' lideri Georges Seguy, 2 Aralık eylem günü ile 
söyledi : "ıkı büyük sendikanın eylem günü çağrısının amacı, 
koalisyonunun anti·sosyal politikasına son 
işçilerin taleplerini yerine getirmek, bu koalisyonun Işçilerin 
şısında göstprdilti direnci kırmaktır. Bu eylem günü, sürdürmeye 
ltumuz sendikal eylem blrllltinlnde de yeni bır aşamadır." 

2 Aralık günü Paris'teki tüm kamu hizmetlerinde 



Bir süredir dünya kamuoyunun 
dikkatleri Afrika'nın kuzeyindeki is· 
panyol Sahrası'na çevrilmiş bulunuyor. 
Bunalımın, bölgedeki ilerici geli�meleri 
frenlemek amacıyla Ispanya ve Fas ta· 
rafından özellikle planlandı�ı görüşü 
kuvvet kazanıyor. Emperyalist güçlerin 
esas hedefi durumunda bulunan Ceza· 
yir'in Devlet Başkanı Huari Bumedyen, 
sorun üzerindeki görüşlerini bir yabancı 
gazeteye verdi�i demeçte aç ıkladı. ı 

Durumun kendisini ürkütmedi�ini 
söyleyen Bumedyen şunu ekliyor: "Mad 
rid 'de olup bitenler bir sinemadan iba· 
rettir. Herşey önceden hazırlanamıştır. 
Hem de çok önceden." Bumedyen'in 
demeci şöyle : 

Soru: Sahra üzerinde hiçbir talebi 
olmayan Cezayir' in, Sahra halkının ken· 
di kaderini tayini üzerinde ısrar etmesi· 
nin nedeni nedir ? 

Cevap: Bu sorun, Sahr.nın, Ceza· 
yir'in güvenlik kuşağı içinde yer alan bir 
bölge olması nedeniyle bizi ilgilendir· 
mektedir. 

Sahra halkının yapaca�ı seçimden 
neden bu kadar korkulmaktadır acaba? 
Kral Hasan'ın endişesinin nedeni nedir ? 
Bizim istedi�imiz sadece BM kararları· 
nın uygulanmasıdır. Fas ise, sadece Sah· 
ra üzerinde de!!iI, Moritanya ve Ceza· 
yir topraklarının bir bölümü üzerinde de 
hak iddia etmektedir. 

Sınırları belli olmayan iki ilike var 
dünyada : Fas ve İsrail. Siz bana bunun 
nedenini açıklayabilir misiniz? 

Soru : fas tarafı, Polisario Cephesi' 
nin her türlü silahlı eyleminin Cezayir'in 
giriştiği bir saldırı olarak değerlendirile. 
ceğini söyledi. 

Cevap: Fas'a bir saldırıda bulunul· 
ması söz konusu olamaz. Sahra, ne Fas 
topra!!ı ne de Moritanya topra!!ıdır. 
D.vrimci bir devlet için, Sahra yurtse· 
verlerini desteklemek ise bir görevdir. 
Onların ezilmesini kabul edemeyiz ve 
buna izin vermeyece!!iz. 

Asıl sorulması gereken soru şu· 
dur : Orkestrayı asıl yöneten kimdir? 
Uluslararası durumu incelerseniz, son 
dönem içinde Amerika'nın Asyada 
açık olarak geriledi!!ini görürsünüz. Bu· 
günkü du rumda, emperyalizmin direnme 
hattı Basra Körfezi 'nden Atlantik 'e 
uzanmakta, bu arada da Afrika'dan ve 
Ma�rip ilikelerinden geçmektedir. Em· 
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BUMEDYEN SAHRA SORUNUNU ANLATıYOR 

ABD BASRA-ATLANTİK HAl'TINDA 

peryalistlerin düşüncesi kabaca şöyledir: 
Mısır'da işler yolunda gitmektedir, şim
di ise Ma�rip ilikeleriyle ilgilenmenin sı
rası gelmiştir. Denebilir ki, bu konuda 
henüz bürun oyuncular sahneye çıkma
mıştır. 

Angola'da olanlara bakınız. Ama 
burası Angola de!!ildir. Bölgede belli bir 
denge oluşturmayı başarmışızdır. Bu 
dengeyle oynayamayız. Başka ilikelerin 
de bizi oldu!!umuz gibi görmesi gerekir. 
Birarada yaşamak için herşeyi yaptık, 
hertürlü engellemeye ra�men. Cezayir'e 
el atıldı!!ı zaman, tek sonuç Cezayir'in 
sertleşmesi olacaktır. Biz kendimizi 
Kübanın ve Cinhindi halklarının devrim
ci çizgisi içinde görüyoruz. 

Bunalımı biz yaratmadık, ama 
bundan zararlı ç ıkacak da biz olmayaca· 
ğlZ. 

Bugün bütün çabalar, Cezayir dev
rimini kuşatmayı amaçlamaktadır. Çün
kü biz başkalarının söylemeye cesaret 
edemediği şeyleri söylüyoruz; çünkü biz 
pasif olmayan, aksine ilerleme ile irticli 
arasında ayrım gösteren bir bağlantı-

sızlık politikasını seçmiş bulunuyoruz. 

Soru: fas 'ın aksine, Cezayir'de ör
neğin halkın seferber edilmediğini, bü
yük mitingler yapılmadığını görüyoruz. 
Oysa Sahm sorununun Cezayir'lileri 
kaygılandırdığını da biliyoruz. Siz ya da 
başka yetkililer halkla konuştuğu za· 
man şu soruyla karşılaşıyorsunuz: "Ne 
yapacağız ?" 

Cevap: Biz halkı seferber etti!!imiz 
zaman eylem için seferber ederiz. Ama 
halk şunu hiçbir zaman kabul etmez: 
"Eliniz boş 'çölde sömürge or
dusunun askerleriyle karşılaştığınız za. 
man da onları kucaklayın. Size ateş 
ederlerse de yürümeye devam edin." 

DİRENİYOR 
Cezayir halkı piyon gibi kullanılmayı 
kabul edemez. 

Komşularımız ise sorunu büyüt
müşlerdir. Halkımıza hakaret etmişler· 
dir_ Bana hakaret edebilirler. Bu, baş
kanlık görevinin risklerinden biridir. 
Ama bir halka hakaret edilmez. Kurtu· 
luş savaşı boyunca hiçbir zaman biz 
Fransız halkın hakaret etmemişizdir. 

Bize karşı, milliyetçilikten yarar
lanılmaktadır. Bu taktik, genel olarak, 
hedef alınan kimsede bir karşı tepkinin 
uyanmasını kışkırtır. Fakat bizim için 
söz konusu olan sadece vatan dej!iI, ay
nı zaman da devrimdir. Son on y�ın, bü
tün alanlardaki kazanımları söz konusu
dur. Büyük reformlann kararnamelerle, 
yönergelerle gerçekleştirildij!i do!!rudur; 
ama bu reformlar gittikçe halkın kitle 
halinde deste�iyle karşılaşmıştır. Artık 
sadece bir öncü yoktur. Cezayir toplu
munun bütünüyle de�iştij!i söylenebilir. 

Belki de, Cezayir halkının kendi 
devrimini savunabilece!!ini ispatlaması
nın zamanı gelmiştir. Ben Isa de!!i1im. 
Birinci tokattan sonra öteki yana!!ıını 
uzatmam. 

A LDATILMrş KİTLELER 

Soru: Peki, bu durumda Mağrib'in 
yeri nedir ? 

Cevap: Bugün için mücadele ideo
lojik düzeyde ortaya çıkmaktadır. Açık
ça söylüyorum : Maj!rip devletlerinin 
birleşmesine hayır ! 

Sosyalist bir rejimle feodal bir dü
zenin izdivacı mümkün değildir. Ben, 
Mağrip halklarının birli!!ine evet diyo· 
rum. Ayrıca, burjuva nitelikte bir Ma!!
rip birliğinin kurulması için de çalışa
mam . 

Aynı şekilde, Cezayir devriminin 
bugünkü gerçekli!!i yarın da aynı olacak
tır. Ama gerçeklik de dej!işebilir. Bugün 
Cezayir'in düşmanı olarak görülenler ya_ 

rın onun dostu olabilirler. Her devrimci 
gibi bunu ümid etme hakkına sahibim. 
Fakat Avrupa da bu olasılı�ı hesab et
mek zorundadır. 

Fas'taki olaylar, ordunun iki kez 

ayaklanması, ülke çapındaki çurume, 

feodal rejimin kendi yıkımının tohumla
rını kendi içinde taşıdıj!ı fikrini güçlen
dirmektedir. 

Soru: fransa ile Cezayir arasında
ki ekonomik ilişkilerin bozulması, sözü. 
nü ettiğiniz geniş kapsamlı taarruz planı 
içinde mi yer almaktadır? 

Cevap: özel olarak kimseyi suçla
mıyorum. Ne var ki ,  bugüne kadar kar
ş�atl!!lmlZ her bunalımdan önce Parisin 
ciddi bir tutum içine girdi!!ini belirtmek 
istiyorum. 1973 petrol bunalımını hatır
layın. Paris'te o zaman, sorunların Ceza· 
yir'de "daha ılımlı" bir hükümetle ele 
alınmasından söz edilmişti. Başkan Va
lery Giscard d' Estaing Cezayir'e yaptıııı 
ziyaret politik bir ziyaret olmuştu. 
Biz ise, yine de ekonomik sorunlardan 
söz etmiş, Fransa'ya petrol satabileceRi-

mizi, onlardan da yatınm malı almak Is
tedii!imizi söylemiştik. Bundan çok kı
sa bir süre sonra Fransa bizden yaptılı 
petrol ithalatını azalttı. ERAP adlı şir
ket, Cezayir petrolü için 12,55 dolar 
ödemeyi reddederek Sonatrach 'la olan 
sözleşmesini iptal etti. O sırada dünya 
petrol fiyatı 12,75 dolardı. Bir süre son
ra aynı şirket bizden 13,95 dolara pet. 
rol alma teklifinde bulundu. Bunu na
sil açıklama11? 

Hiç kuşkusuz, Fransa'da, ülkeleri
m iz arasında olması gereken iyi ilişkileri 
bozmak için çalışan güçler vardır. Bu
gün de Paris Fas'a yaptı!!ı silah satışları
nı artırmıştır. Bunun dostça bir davra
nış oldui!unu sanmıyoruz. 

dünya kamuoyunun 
kuzeyindeki is· 

çevrilmiş bulunuyor. 
ilerici geli�meleri 

Ispanya ve Fas ta· 
planlandı�ı görüşü 

kuvvet kazanıyor. Emperyalist güçlerin 
durumunda bulunan Ceza· 

Huari Bumedyen, 
sorun üzerindeki görüşlerini bir yabancı 

demeçte aç ıkladı. ı 
kendisini ürkütmedi�ini 

şunu ekliyor: "Mad 
bir sinemadan iba· 

hazırlanamıştır. 
." Bumedyen'in 

üzerinde hiçbir talebi 
Sahra halkının ken· 

tayini üzerinde ısrar etmesi· 

Bu sorun, Sahr.nın, Ceza· 
içinde yer alan bir 

nedeniyle bizi ilgilendir· 

yapaca�ı seçimden 
korkulmaktadır acaba? 

endişesinin nedeni nedir ? 
sadece BM kararları· 

Fas ise, sadece Sah· 
Moritanya ve Ceza· 

bölümü üzerinde de 

olmayan iki ilike var 
Siz bana bunun 

misiniz? 

tarafı, Polisario Cephesi' 
eyleminin Cezayir'in 

olarak değerlendirile. 

saldırıda bulunul· 
olamaz. Sahra, ne Fas 

anya topra!!ıdır. 
için, Sahra yurtse· 

ise bir görevdir. 
kabul edemeyiz ve 

ce!!iz. 
sorulması gereken soru şu· 

yöneten kimdir? 
incelerseniz, son 

hertürlü engellemeye ra�men. Cezayir'e 
el atıldı!!ı zaman, tek sonuç Cezayir'in 
sertleşmesi olacaktır. Biz kendimizi 
Kübanın ve Cinhindi halklarının devrim
ci çizgisi içinde görüyoruz. 

Bunalımı biz yaratmadık, ama 
bundan zararlı ç ıkacak da biz olmayaca· 
ğlZ. 

Bugün bütün çabalar, Cezayir dev
rimini kuşatmayı amaçlamaktadır. Çün
kü biz başkalarının söylemeye cesaret 
edemediği şeyleri söylüyoruz; çünkü biz 
pasif olmayan, aksine ilerleme ile irticli 
arasında ayrım gösteren bir bağlantı-

sızlık politikasını seçmiş bulunuyoruz. 

Soru : fas 'ın aksine, Cezayir'de ör
neğin halkın seferber edilmediğini, bü
yük mitingler yapılmadığını görüyoruz. 
Oysa Sahm sorununun Cezayir'lileri 
kaygılandırdığını da biliyoruz. Siz ya da 
başka yetkililer halkla konuştuğu za· 
man şu soruyla karşılaşıyorsunuz: "Ne 
yapacağız ?" 

Cevap: Biz halkı seferber etti!!imiz 

söz konusu olan sadece vatan dej!iI, ay
nı zaman da devrimdir. Son on y�ın, bü
tün alanlardaki kazanımları söz konusu
dur. Büyük reformlann kararnamelerle, 
yönergelerle gerçekleştirildij!i do!!rudur; 
ama bu reformlar gittikçe halkın kitle 
halinde deste�iyle karşılaşmıştır. Artık 
sadece bir öncü yoktur. Cezayir toplu
munun bütünüyle de�iştij!i söylenebilir. 

Belki de, Cezayir halkının kendi 
devrimini savunabilece!!ini ispatlaması
nın zamanı gelmiştir. Ben Isa de!!i1im. 
Birinci tokattan sonra öteki yana!!ıını 
uzatmam. 

A LDATILMrş A LDATILMrş A L KİTLELER 

Soru: Peki, bu durumda Mağrib'in 
yeri nedir ? 

Cevap: Bugün için mücadele ideo
lojik düzeyde ortaya çıkmaktadır. Açık
ça söylüyorum : Maj!rip devletlerinin 
birleşmesine hayır ! 

Sosyalist bir rejimle feodal bir dü
zenin izdivacı mümkün değildir. Ben, 
Mağrip halklarının birli!!ine evet diyo· 
rum Ayrıca, burjuva nitelikte bir Ma!!

içinde mi 
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ciddi bir 
istiyorum. 
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Son aylarda Arap basırunda Mısır 
Komünist Partisi'nin kuruldu� yolunda 
baberler yer aldı. Mısır Komünist Partisi 
Mısır'daki bugünkü koşullar altında gizli 
olarak faaliyetini sürdürüyor. Parti 'nin 
yöneticilerinin kimler oldu� konusun· 
da kesin ;bilgiler yok. 

Mwr Komünist Partisi'nin Merkez
' 

Sekreteryası Temmuz ayında ülkedeki 
durumu deRerlendiren bir siyasal rapor 
hazırlamış ve bu rapor Arap basınında 
yaymlanınıştL Yakınlarda da ıngilizceye 
çevrildi. 

DIŞ POLITIKADA 
EMPERYAUZMLE UZLAŞMA 

MKP raporunda, Sedat yönetiminin 
Arap ulusal davasına olan taabiitlerinden 
aynldıRı, Ona Do� sorununun bir A· 
merikan çözümüne balılanmasında ka· 
rarlı gözüktül!ü, Sovyetler Birli� ile olan 
"stratejik ittifakı" bıraktılıı, ıran rejimi 
gibi emperyalizme ajanlık eden rejimier· 
le ilişkileri sıkılaştırdıl!ı belirtiliyor. Ge· 
rici Arap rejimieriyle ilgili olarak da şu 
deRerlendirme yapılıyor : "Mısır'daki 
çevrelerin gerici Arap rejimieriyle işbir. 
i!!i anmaktadır ve Kabire . Riyad mih. 

veri kurulmuştur. Egemen çevreler, 
emperyalizmin ve gericili!!in Lübnan 'ın 
bütünlüj!üne ve Filistin direnişine karşı 
çevirdikleri manevralan gizlemekte, ini· 
ca ile ulusal demokratik güçler ve filis
tin direnişi arasında tarafsız bir tutum 
almaktadırlar. " 

IÇERDE BÜYÜK SERMAYEYE 
AÇıLMA 

İktidann halk kitlelerini ve ozgur· 
lükleri bastırma amacını güttül!ü belir· 
tilen MKP raporunda, Nasır'cı solun bü· 
yük bir darbe yedi!!i 15 Mayıs 1971 'den 
sonra büyük sermayeden ve tarım burju. 
vazisinden yana bir politika izlendi!!i ve 
dünya kapitalist sistemiyle ilişkilerin sı· 

kılaştırıldı!!ı açıklanıyor. 
Raporda, 1974'te 30 milyon Mısır 

sterlini olan özel sektör yatırımlarının 
1975 'te 100 milyona Çıktı!!ı; devletin ö· 
zel kişilerle yapacaliı alış verişlerin tava· 
nının 100 000 sterlinden 500 000 ster· 
line çıkanldılıı; kamu sektörü hisseleri· 
nin özel sektöre satıldılıı; yabancılara üI· 
kede topr&k sahibi olma hakkının tanın· 
dı!!ı ve toprak fiyatlarının bu yüzden 
hızla antılıl; yabancı yatırımları artırmak 
amacıyıa, yüksek gelirlilerden alınan 
vergilerin azaItıldl!!l; karma şirketlere i· 
zin verilerek çokuluslu tekeııere kapıla· 
rın açıldı!!ı; yabancı bankalara Mısır pa· 
ra piyasasına girme izninin verildi!!i; 
1973 • 74 döneminde l l 'i Amerikan ol· 
mak ü",re 12 yabancı petrol şirketiyle 
anlaşma yapıldı!!ı; toprak kiralarını ar· 
tırmak amacıyla Tarım Reformu 
nun de�iştirildi!!i; yasal yollarla yabancı 
şirketlerin iş kanununa uymamalarının 
saj!landl!!1 belirtildikten sonra iktidarda· 
ki "egemen ittifak" ın nilelilıi şöyle be· 
lirleniyor: 

"1)  Kır burjuvazisi. Bu kesim Sos· 

Mısrn KOMU NİsT PA RTİSİ : 

MISIR" DA 

.BÜYÜK SERMAYE 
- -

IKTIDARDADıR 
yalist Birlik içinde ve Ulusal Meclis'te 
kilit noktaları ve ço�nlu� elinde tut· 
maktadır. 

2) Devlet aygıtındaki, kamu sektö· 
ründeki ve siyasal organlardaki yüksek 
bürokrat ve teknokratlar. Büyük ekono· 
mik aynealıklara sahip olan bu kesim 
üyeleri, ticarete, sanayie ve verimsiz a
lanlara yaptıkları yatırımlarla da büyük 
paralar biriktirmişlerdir. Bunlar, yeni 
komisyonlar elde etme hayaliyle Batı 
sermayesine daha da açılımnasıru iste
mektedirler. 

3) Üretici faaliyetlerle deI!iI de, s
pekülasyon, kara borsa ve ticaret yoluy
la hızlı karlar elde eden büyük sermaye" 

EGEMEN ITIIF AKIN 
YENI DESTEKÇiLER! 

MKP raporunda, Ekim 1973 sava
şından ve kuvvetlerin birbirinden uzak
laştırılması konusunda ısrail 'le yapılan 
ilk anlaşmadan sonra egemen ittifaka 
yeni urısurlann da katıldılıını belirtiliyor, 
"Büyük toprak sahiplerinin ve feodal ai
lelerin, toprak reformu yasasına göre el
lerindeki fazla topra!!ı satmalanna izin 
verilmesi kır burjuvazinin büyük ölçüde 
gelişmesini sa!!lamıştır. Küçük burjuva
zinin ve özellikle ticaret burjuvazisinin 
içinden giderek büyüyen bir kesim, spe 
külasyon, kara borsa ve yasa dıŞı yollar· 
la salıladıkları büyük karlarla büyük bur
juvazinin saflanna katılmıştır. öte yan
dan, temmuz 1961 'den itibaren toplum
daki kapitaiist ilişkilerin özüne dokun-

maksızın alınan millileştirme tedbirleri 
sonucunda, Mısır burjuvazisi yatırımla
rını millileştirme alanına girmeyen ve
rimsiz ve parazit alanlara yöneltmiş, 
böylece gelişme olana!!ı bulmuş ve eko
nomik etkinli!!ini artırmıştır. Ayrıca 
çok sayıda bürokrat ve teknokrat özel 
işletmelerle çıkar birliRine girmiş, ortak 
projelere katılınışt.ır. Halk kitlelerinde 
saRlam kökleri bulunmayan ve saR ka
natla kozlarını balk desteRine dayan
maksızın paylaşmak isteyen Nasır' cı sol, 
Nasır'ın ölümünden sonra egemen grup i
çindeki mücadeleyi yitirmiştir." 

IZLENECEK YOL KONUSUNDAld 
AYRılıKLAR 

MKP raporu, iktidara karşı alınacak 
tavır konusunda iki aşırı elıilim bulun
dUlıunu açıklamakta ve bu e!!ilimleri 
şöyle belinmektedir: "Birincisi, egemen 
çevrelerin bir bütün olarak ulusal davaya 
ihanet ettikleri görüşünde olan ve bu ne
denle iktidarın devrilmesini isteyen ultra 
solculuk; ikincisi de, egemen ittifakın 
içindeki güçler dengesindeki sürekli de
!!işiklikleri ve bölgede emperyalist poli
tikalarla ba!!larını anırmasını görmezlik
ten gelen ve iktidarı bütünüyle milliyetçi 
olarak delierlendiren sa!! aşır�ık." ıki 
görüşün de, egemen ittifakın heterojen 
yapısını görmezlikten geldilıini belirten 
rapor şöyle devam etmektedir: 

"İktidardaki sımf ve kesimlerin ba
z�arı gerçekten hain ve ajan olmuşlar
dır. Di!!erleri de, ulusal burjuvazinin ti
pik özeUi� gere!!i emperyalizmle uzlaş-

ma aramakta, bölgede emperyalizmin 
orta!!ı rolünü üstlenmeyi düsl'" 

Bunlar, emperyalizme ve İsrail'e 
karşı uzun süreli bir savaşın politik ve 

toplumsal sonuçlanndan, böyle bir sa
vaşın sınıf mücadelesine yapacal!ı etki
lerden, ve Filistin direnişinin Arap ulu
sundaki gittikçe artan ilerici rolünden 
korkmaktadırlar. Ancak ecemen ittifak 
içinde, deRişik derecelerde, Nuır'cı 

, ıniIliyetçi çizgiye ınananlar da vardır. 
Bunlar bu yolu sürdürme çabuındaılır
lar, fakat egemen ittifakla çatışmaktan 
da kaçmmaktaılırlar. ıttlfakın çeşiW ke
simlerinin tutumu arasında ayrım yap
mak ve aralarındaki çelişkileri ortaya 
koymak bizim görevimizdir. Ittifak i
çinde etkinlikleriili artıran giiçler,ajan
lar ve uzlaşmadan yana olanlardır; itti
faktaki milliyetçi unsurların ai!lrlıRı ve 
etkisi azalmaktadır." 

. "Rejimin ilerici milliyetçi çizgiden 
uzaklaştılıı bir sırada, milliyetçiliRini 
vurgulamak ancak bir yanlış yansıtma ve 
bulandırma olur; kitleleri teslimiyet 
politikasına direnme sorumluluRundan 
saptırarak onların uyanışına darbe vurur. 
Mısır'daki egemen rejime karşı tavrımız 
şöyle olmalıdır : Emperyalizmin plan
lannı uygulamaya çalışan iktidardaki 
ajan güçlere karşı mücadele ve onları 
egemen ittifaktan ayırmak; ittifaktaki 
miUiyetçi kesimleri, bölgede emperya
lizmin de!!irmenine su taşıyan tesiimi
yet ve uzlaşma egilimine direnme nok
tasına itmek ve güçlendirmek. 

GÖREVLER 

MKP raporu, ülkede faşist bir darbe 
olasılı!!ından da söz etmektedir: 

"Gerici sa!! güçlerin ve aşırı dinci 
grupların faaliyetlerinin artması, M"ıislü· 
man Kardeşler'in örgütlenme ve faaliyet
lerine yeniden başlaması karşısında, fa
şist bir darbeyi hedef alan girişimleri 
beklemek gerekir. Parti, bu tehlikelere 
karşı uyarına görevini yapmalı, bu tehli
keleri göi!üslemeye ve bunlara direnme
ye hazır olmalıdır. " 

ABD 'nin Orta Do!!u politikasının 
Filistin hareketini ezmeye ve dinsel . 

gruplar arasındaki mücadeleyi kışkırtarak 
Lübnan'ı parçalamaya yöneldi!!ini belir
ten MKP, partinin Orta Doi!u 'da her tür
lü "kısmi" çözüme karşı oldui!unu açık
lamaktadır. 

MKP, Mısır'daki muhtemel gelişme
leri de şöyle belirtiyor: 

"önümüzdeki dönemde, egemen it
tifak, Arap Sosyalist Blrli!!i içinde daha 
çok grubun kurulmasına izin vererek 
kendisine liberal bir görünüm vermeye 
çalışabilir. Ancak bu tür adımların kap
samı çok dar olacak, sadece egemen ittl
fakı oluşturan sınıflara ve kesimlere sı
nırlı kalacak ve Mısır'daki politik hare
keti kontrol altına almayı amaçlayacak· 
tır. Bu tür adımlar demokratik açılımlar 
olarak görülmemelidir. Ancak, bunlara 
karşı kendimizi tecrit edici bir tavır da 
almamalı ve bunlardan mümkün oldu
i!unca yararlanmalıyız." 
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paralar biriktirmişlerdir. Bunlar, yeni 
komisyonlar elde etme hayaliyle Batı 
sermayesine daha da açılımnasıru iste
mektedirler. 

3) Üretici faaliyetlerle deI!iI de, s
pekülasyon, kara borsa ve ticaret yoluy
la hızlı karlar elde eden büyük sermaye" 

EGEMEN ITIIF AKIN 
YENI DESTEKÇiLER! 

MKP raporunda, Ekim 1973 sava
şından ve kuvvetlerin birbirinden uzak
laştırılması konusunda ısrail 'le yapılan 
ilk anlaşmadan sonra egemen ittifaka 
yeni urısurlann da katıldılıını belirtiliyor, 
"Büyük toprak sahiplerinin ve feodal ai
lelerin, toprak reformu yasasına göre el
lerindeki fazla topra!!ı satmalanna izin 
verilmesi kır burjuvazinin burjuvazinin bur büyük ölçüde 
gelişmesini sa!!lamıştır. Küçük burjuva
zinin ve özellikle ticaret burjuvazisinin burjuvazisinin 
içinden giderek büyüyen bir kesim, spe 
külasyon, kara borsa ve yasa dıŞı yollar· 
la salıladıkları büyük karlarla büyük bur
juvazinin saflanna katılmıştır. öte yan
dan, temmuz 1961 'den itibaren toplum
daki kapitaiist ilişkilerin özüne dokun-

saRlam kökleri bulunmayan ve saR ka
natla kozlarını balk desteRine dayan
maksızın paylaşmak isteyen Nasır' cı sol, 
Nasır'ın ölümünden sonra egemen grup i
çindeki mücadeleyi yitirmiştir." 

IZLENECEK YOL KONUSUNDAld 
AYRılıKLAR 

MKP raporu, iktidara karşı alınacak 
tavır konusunda iki aşırı elıilim bulun
dUlıunu açıklamakta ve bu e!!ilimleri 
şöyle belinmektedir: "Birincisi, egemen 
çevrelerin bir bütün olarak ulusal davaya 
ihanet ettikleri görüşünde olan ve bu ne
denle iktidarın devrilmesini isteyen ultra 
solculuk; ikincisi de, egemen ittifakın 
içindeki güçler dengesindeki sürekli de
!!işiklikleri ve bölgede emperyalist poli
tikalarla ba!!larını anırmasını görmezlik
ten gelen ve iktidarı bütünüyle milliyetçi 
olarak delierlendiren sa!! aşır�ık." ıki 
görüşün görüşün de, de, egemen egemen ittifakın heterojen heterojen 
yapısını görmezlikten geldilıini belirten 
rapor şöyle devam etmektedir: 

"İktidardaki sımf ve kesimlerin ba
z�arı gerçekten hain ve ajan olmuşlar
dır. Di!!erleri de, ulusal burjuvazinin ti
pik özeUi� gere!!i emperyalizmle uzlaş-
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. "Rejimin ilerici 
uzaklaştılıı bir sırada, 
vurgulamak ancak 
bulandırma olur; 
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saptırarak onların 
Mısır'daki egemen 
şöyle olmalıdır : 
lannı uygulamaya 
ajan güçlere karşı 
egemen ittifaktan 
miUiyetçi kesimleri, 
lizmin de!!irmenine 
yet ve uzlaşma egilimine 
tasına itmek ve güçlendirmek. 

GÖREVLER 

MKP raporu, 
olasılı!!ından da söz 

"Gerici sa!! güçlerin 
grupların faaliyetlerinin 
man Kardeşler'in örgütlenme 
lerine yeniden başlaması 
şist bir darbeyi hedef 
beklemek gerekir. 
karşı uyarına göre
keleri göi!üslemeye 
ye hazır olmalıdır.

ABD 'nin Orta 
Filistin hareketini ezmeye 

gruplar arasındaki mücadeleyi 
Lübnan'ı parçalamaya 
ten MKP, partinin 
lü "kısmi" çözüme 
lamaktadır. 

MKP, Mısır'daki 
leri de şöyle belirtiyor: 

"önümüzdeki 
tifak, Arap Sosyalist Blrli!!i içinde daha 
çok grubun kurulmasına 
kendisine liberal bir 
çalışabilir. Ancak 
samı çok dar olacak, sadece 



ÜCÜNCÜ 
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DUNYADA 

Dünya Kardeş Kentler Federasyo· 
nu·Birleşik Kentler, ABD ve di�er ileri 
kapitalist ülkelerin, yerel yönetimler ara· 
cılı�ıyla özellikle Afrika'da ve di�er 
üçüncü dünya ülkelerinde yürüttü� stra· 
tejiyi açıklayan gizli bir rapor hazırladı. 
Raporda, son olarak, özellikle ABD ve 
Batı Almanya'nın girişimiyle bir "Afri· 
ka Kentleri Birli�i" kurulması amacıyla 
çalışmalar yapıldıltı açıklanıyor. Yürü· 
yüş, 16 Ekim 1975 tarihli bu gizli rapo
run bir özetini yayınlıyor. 

AFRIKA VE üÇüNCü DüNY ADA 
AMERIKAN STRATEJ IsI VE 
HEDEFLERI üZERINE NOT 

i- Kahire Toplantısı (Mısır), 25-30 
Ekim 1975. 

Tüm Afrika'daki yerel ve bölgesel 
yönetim birimleri, geçenlerde, 25-30 E
kim tarihlerinde Kahire'de yapılacak ve 
"Association of African Cities" (AAC) 
adlı bir örgütün (Afrika Kentleri Birti�i) 
kurulmasını amaçlayan bir kongreye ka· 
tılmak üzere davet edildiler. 

Bu "Birlik"in kuruculan şunlar-
dır : 

-Batı Berlin'deki Uluslararası Al
man Kalkınma Vakfı 

-Afrika Kalkınma için Oluşum ve 
Idari Araştırmalar Merkezi, CAFRAD. 
(Tanea) . 

-"Town Afmiation Association" 
·Kent Birleşme-, Washington; La Haye' 
deki Uluslararası Yerel Yönetimler BirIi
Ili IIULA/; IULA, böylece, Afrika'da
ki yerel yönetimleri etkilemek ve bu yö· 
netimlerin uluslararası ilişkilerini kont
rol altına almak amacıyla 15 yıldır sür
dürdü�ü çeşitli girişimlerini bir sonuca 
ulaştırmaktadır. 

Kurulacak "Birlik"in tüzü�ü, Fe
deral Almanya Kentleri Birligi /Deutsc· 
her Stadetag"l  model alınarak hazırlan· 
mıştır. 

ABD, Federal Almanya, Ingiltere 
ve Benelüx ülkeleri elçilikleri, konfe
ransa katılmaları için özellikle Fransızca 
konuşan Afrika ülkeleri üzerinde ayn 
ayn, fakat ciddi baskılar yapmaktadır· 
lar. Aynı şekilde, CAFRAD da, başkanı 
Kariuki'nin girişimleriyle Afrika'daki 
yerel yönetiml.r nezdindeki misyonla
rının sayısını artırmaktadır. Bu arada, 
Cezayir yetkilileri bu toplantıyı Was
hington ve B�tı Berlin 'de hazırlanan ye· 
ni sömürgeci ve emperyalist bır operas
yon olarak nitelendlrmişlerdir. Ayrıca, 
özellikle Fransızca konuşan bazı Afri· 
ka ülkelerinin yetkilileri de, Senegal 'ln 
ça�rlSl üzerine bu operasyonu engelle· 
mek amacıyla toplanmışlar ve bir "Afri· 
ka Belediyeleri Birli�i" nin tüzük ÇalıŞ
malarına başlamışlardır. Brazaville bele
diye başkanı, bir SÜre önce, aynı "Afri· 
ka Kentleri Birlilli"nin oluştıırulmdSl 
için Batı-Berlin'de ( ! )  Almanya ve ABD 
taraCından düzenlenen bir toplantıda bu 
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girişimi başarısızlı�a ullratmıştı. Batı 
Berlin 'deki toplantı, UNESCO 'ya bağlı 
olan CAFRAD'ın kılıfı altında Alman 
Vakfı eliyle çeşitli Afrika ülkerinde 
düzenlenen seminerlerden sonra yapıl
mıştı. 

Bu yenilgiden cesaretleri kırılma
yan ve bütünüyle Batı Alman hüküme
tinin sallladı�ı 100 milyon markı aşkın 
bütçelerine güvenen Alman VakCı yöne
ticileri (Afrika Servisi başkanı Wolfgan 
Adlerstein), yalnız Batı Almanya'nın de· 
Itil ABD 'nin de diplomatik baskıları al
tında bulunan Kahire'yi seçmiş bulunu
yor. Bu arada, belki istihbarat yanlışla
rından dolayı , Afrika Birlilti örgütü'nün 
de bazı yöneticileri Kahire operasyonu
na katılmışlardır. 

Il.- Operasyonun perde arkası 
Afrika'ya ve üçüncü Dünya'ya sı

zılması, çeşitli örgütler aracılıllıyla yerel 
ve bölgesel yönetimler düzeyinde ger
çekleşmektedir. Bu örgütler, hem hükü
met yetkilileri tarafından , hem de ABD, 
Federal Almanya, Ingiltere, Hollanda ve 
ıSrail iş çevreleri tarafından desteklen
mektedir. Uluslararası Yerel Yönetimler 
Birlilli (IULA), bu güçler tarafından 
uyumlu bir politika yürütülmesini sallla
maktadır. Bu örgütün başlıca destek çi
leri, Anglo-sakson ve Kuzey Avrupa ül
kelerinin, ve bu arada ısrail'in kent ör
gütleri ve belediyeleridir. N ATO ve 
SEATO ülkeleri bu örgütün dayanak 
noktalarıdırlar. 

!ULA 'nın Afrikaya gösterdiği ilgi 
ilk kez 1960'ta Tel Aviy'deki kongresi sı· 
rasında ortaya çıkmıştır. Daha sonra, 
1961 'de !ULA 'nın öncülüllünde, o za· 
mandan sonra CIA 'nın finanse etti�i ör· 
gütler skandalında ismi geçecek olan 
Amerikan "Halktan halka programı"nın 
düzenledi�i, kardeş şehirler üzerine bir 
konferansta yine kendisini göstermiş· 
tir. Söz konusu programın kurucusu 
Mark Botman, Allan Dulles'ın eski 
yardımcılarındandır. 

Bu girişimler, "Halktan halka 
programı"nın da gösterdilli gibi, ABD 'ye 
ve Amerikan hayat tarzına beitenilir bir 
görüntü verme konusundaki kararlılıkla 
uyuşmaktadır. 

ABD 'nin ve !ULA 'nın Afrika'ya 
sızması, BM örgütünün LU LA 'nın özellik
le Oçüncü Dünya'daki bütün girişimle· 
rine saltladı�ı yardımla daha d�, kolay· 
laşmıştır. O kadar ki, Birleşmiş Mil· 
letler'in  yerel yönetimlerle ilgili servisi 
!ULA 'nın az çok bir yan örgütü ol· 
muştur. BM'ln Afrika'daki bölgesel ser
visleri IULA 'ya destek olmaya iorlan
mışlardır. !ULA, daha sonra BM'de bir 
daimi delege tarafından temsil edile
cektir. 

Bu arada, 1964 'ten sonra !ULA'· 
nın yer yer büUinleşmeye varacak kadar 
sürekli bir işbirlii'li anlaşması gerçekleş
tirmek amacıyla "Avrupa Belediyeleri 
Konseyi "(CCE) ile görüşmelere girdi�ini 

belirtelim. Daha sonra, IULA'nın, 1hınu 
Avrupadaki yerel iktidarlan Amerikan 
yörüngesine sokmak için bir araç olarak 
gördü� ortaya çıkmıştır. ötneğin son 
olarak, "Kuzey Amerika Kent Balllantı
ları Bürosu", Avrupa'daki kentsel duru
mu daha iyi tanımak amacıyla kurul
muştur. Bu "Büro"nun merkezi 1975 
Ocak'ından itibaren La Haye'e, !ULA'· 
nın sekreteryasına taşınmıştır. 

1965'te , Adis Ababa'da BM 'in ve 
!ULA'nın düzeraledilti bir staj sırasında 
şu örgütlerin de boy gösterdi�i görül
müştür: 

-Batı Berlin deki Alman Kalkınma 
Vakfı; bu kuruluş birkaç yıl sonra "Al
man Uluslararası Kalkınma Vakfı" hali
ne döıii:şecek tir. 

-Ford Vakfı; 
-Chicago 'daki 

Birli�i" 
1968 Ekiminde CAFRAD, !ULA' 

ya katıldı. Hükümetlerarası hir örgütün, 
gayri resmi bir kuruluşa girdi�i ilk kez 
görülüyordu. Bütün toplantı ve kongre
lerde, !ULA 'nın, sanayileşmiş ülkelerin 
araştırma çalışmalarını kalkınmakta 
olan ülkelerin kullanımına vermeyi amaç 
layan bir ba�lantl merkezi olması gerek· 
tigi vurgulandı. 

1965 'ten sonra, !ULA, Dünya 
Kardeş Kentler Federasyonu "nu 
(FMV J)  etkisizleştirmek için çabalara 
girişti. Bunu başaramayınca onunla ya
kınlaşmaya çalıştı. 

Bu arada BM örgütü açıkça !ULA' 
dan yana ve FMV J"ye karşı bir taraf· 
giriik yürütmüştür. 1974 'te, Avrupa'da 
geri kalmış belediyelerle kardeşlik-iş
birliği konularında bir konferans toplan
ması sonrasında, hazırlık safhasında 
BM'in harcadı�ı 20 000 doların tümü 
!ULA 'ya verilmiştir. 

ABD'de, artık ortadan kalkmış 
olan "Halktan halka programı "  şimdi 
Kent Birleşmesi Birli�i ITAAI tarafın
dan yürütülmektedir. Söz konusu prog· 
raina şimdi bir de ekonomik boyut ek· 
lenmektedir. Giderek TAA'da diploma· 
tik personel de görev almaya başlamış
tır. Afrika sorunları uzmanı büyükelçi 
Joseph Palmer bunlar arasındadır. 

Son yıllarda, Federal Almanya, In
giltere, Benelüx ülkeleri ve ıSrail 'in aracı· 
Iıltıyla ABD 'nin Afrika belediyelerine, 
bu belediyelerin gelişmesine ve uluslar· • 
arası ilişkilerine iyiden iyiye el attı�ı gö· 
rülmektedir. Birçok Afrika ülkesi, bu se· 
miner davetlerinin, Almanya'ya ve ABD 
ye yapılan çalışma gezilerinin arkasında 
yatan, ve belediye kadrolarını yabancı 
devletlerin mulemel adamları haline ge
tirmekte olan tehlikenin fark ında gözük· 
memektedirler. 
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Birlilli (IULA), bu güçler tarafından 
uyumlu bir politika yürütülmesini sallla
maktadır. Bu örgütün başlıca destek çi
leri, Anglo-sakson ve Kuzey Avrupa ül
kelerinin, ve bu arada ısrail'in kent ör
gütleri ve belediyeleridir. N ATO ve 
SEATO ülkeleri bu örgütün dayanak 
noktalarıdırlar. 

!ULA 'nın Afrikaya gösterdiği ilgi 
ilk kez 1960'ta Tel Aviy'deki kongresi sı· 
rasında ortaya çıkmıştır. Daha sonra, 
1961 'de !ULA 'nın öncülüllünde, o za· 
mandan sonra CIA 'nın finanse etti�i ör· 
gütler skandalında ismi geçecek olan 
Amerikan "Halktan halka programı"nın 
düzenledi�i, kardeş şehirler üzerine bir 
konferansta yine kendisini göstermiş· 
tir. Söz konusu programın kurucusu 
Mark Botman, Allan Dulles'ın eski 
yardımcılarındandır. 

Bu girişimler, "Halktan halka 
programı"nın da gösterdilli gibi, ABD 'ye 
ve Amerikan hayat tarzına beitenilir bir 
görüntü verme konusundaki kararlılıkla 
uyuşmaktadır. 

ABD 'nin ve !ULA 'nın Afrika'ya 
sızması, BM örgütünün LU LA 'nın özellik
le Oçüncü Dünya'daki bütün girişimle· 
rine saltladı�ı yardımla daha d�, kolay· 
laşmıştır. O kadar ki, Birleşmiş Mil· 
letler'in  yerel yönetimlerle ilgili servisi 
!ULA 'nın az çok bir yan örgütü ol· 
muştur. BM'ln Afrika'daki bölgesel ser
visleri IULA 'ya destek olmaya iorlan
mışlardır. !ULA, daha sonra BM'de bir 
daimi delege tarafından temsil edile
cektir. 

Bu arada, 1964 'ten sonra !ULA'· 
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Vakfı; bu kuruluş birkaç yıl sonra "Al
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ne döıii:şecek tir. 

-Ford Vakfı; 
-Chicago 'daki 
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ya katıldı. Hükümetlerarası hir örgütün, 
gayri resmi bir kuruluşa girdi�i ilk kez 
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araştırma çalışmalarını kalkınmakta 
olan ülkelerin kullanımına vermeyi amaç 
layan bir ba�lantl merkezi olması gerek· 
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dan yana ve FMV J"ye karşı bir taraf· 
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ması sonrasında, hazırlık safhasında 
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olan "Halktan halka programı "  şimdi 
Kent Birleşmesi Birli�i ITAAI tarafın
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lenmektedir. Giderek TAA'da diploma· 
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YÖNÜNDE 
BiR GÖREVDiR.u 
TÜRK SİNE MATEK DE RNEGİ BAŞKANI 

ONAT KlJTLAR'LA GÖRÜ ŞME 

Soru : Onuncu kuruluş ydını kutlayan Türk Sinema
tek Derneği'ni bize kısaca tanılır mısınız ? 

Cevap : Sinematek Derneği 1965 yılında kuruldu. Si
nema, basın, üniversite ve bunun dışındaki aydın çev' 
relerden 15 kişi tarafından, böyle bir ihtiyaç uzun za
mandan beri bulunduiu için kurulmasına karar veril
di. Si nematek ' in kuruluşu gerçekten o yıllar ic;in bir 
ihtiyaçtı. 

Sineına, ülkemize oldukça erken bir dönemde 
geldi ve i lk Türk filmleri de yine oldukça erken yıllar
da çekildi. örnefıin doğrudan doğruya bir Türk tara
fından çeki len ilk Türk filminin tarihi 1 9 1 4'tür. Bu 
uzun ömrü süresince gerek yerli yapımlar gerekse ülke
mize getirilen yabancı yapımlar yönünden büyük ek
siklikler taşımaktaydı. Bu eksikliklerin başında da si
nemanın genellikle bir e�ıence aracı oldu�u. kitleleri 
eelendirmek amacıyla üretilen bir meta oldueu, ve bir 
de özellikle kapitalist Batı ülkelerinde alışılagelmiş 
görevler dışında başka bazı işlevler ve görevler taşıma
dığı kanısı yaygındI. Böylece, sinemanın önemli bir 
kitle iletişim aracı oldu�u unutularak, daha çok e�
lendirici özelliklerinden yararlanarak hatta zaman za
man beyin yıkayıcı, yanlış birtakım düşüncelere şart
layıcı örnek leri bolca gösterilmişti. özellikle egemen 
sınırıarın ülkemizde sinema aracından, film denilen 
iletişim aracından geniş ölçüde yararland ıkları bir 
gerçektir. 

SinemaYOk kurulduğu yıldan i tibaren gerek 
dünyada gerekse ülkemizdf" sinemanın eğitici, kitleleri 
bilinc,,·lendirici. aydınlık getirid özellik lerinden yarar
lanan büyük örnekleri ni. klasi k  ve modern örnekleri
ni göstermeyi, bunları genç kuşaklara iletmeyi, bu gi

bi filmlerin negatif ve pozitif kopyalarını toplamayı 
ve korumayı amaç edindi. . .  Sinematek " kelimesi ya
bancı kokenlidir; tıpkı k i taplık anlamına gelen bibli
yotek, yada plakların konuldugu yer anlamındaki 
d i skotek gibi sinema eserlerinin ıCorundu�u yer an

lamında " Sinematek " kelimesi f{enkc;ede üretilmiş

tir. Sinematekler aynı zamanda birer sinema müze

sidirler, sinema eserlerinin önemli örneklerinin hem 

korunduğu hem de yeni kuşaklar iç in sürekli olarak 

gösterildi ğ i  onlara tanıtıldığı yerler anlamına gelir. Bu 

yıl onuncu kuruluş yılını kutlayan sinematck kendi 

alanında oldukça önemli i şler başardı diyebiliriz. 

Şimdi bunları bazı rakamlarla vermek gerekirse. ,öyle 

kısa. bir sayım yapmak mümkün : Si nemat�k bu 10 yıl 

içerisindt> dünyanın bütün ülkelerinden 3 bine yakın 

film gösterdi. Sinematek i n  kurulduAu yıla kadar ba ..  

ülkelerin filmlt:rinin gösterilmesi ülkemizde hemen he

men imkansızdı. 1965'e dek ülkemizdE' sosyalist ülke

lerin filmleri ya yok denecek kadar azd ı,  yada hiC; IJös· 

terilmemi,ti. Oç üncü dünya ülkt>leri ve bu arada Gü· 

ney Amerika ülk�leri örneA:in Brezi lya yada Küba, Af· 

rika ülk(lleri örne�in Cf"zayir yada Mısır, Asya ülkpleri 

örn_Ai n Japonya yada Hi ndistan, Bu ülkelerd.n Tür

k i y(>'d� hemen hE'mE'n önemli bir film gösterisi yapıt· 

dıRın. hatırlamıyoruz. Sinematek kuruluşundan son

ra, yaptı�ı düzenli ve sürekli programlarla bu tabuları 

yıktı. Olkemizdp artık pn azından si nemasever çevre

Icrindp bir Polonya sinemasının, Sovyet sinemaaının 

bir güney Amprika ,inemBBının yada bir Afrika sine· 

masının varlıA:ı biliniyor bunlar ü:teri nt> tartışmalar ya· 
pılobiliyor. 

Si nt>mat,·k, ayrıca, yerli yabancı klasik Vi! mo· 
dt'rn 400'(1 vakın filmi arşivlprindı' korudu. 10000' 

den fazla fotoğraf 5000'den fazla afiş biriktirdi, bun' 
ları korudu, sinemayla ilgili çeşitli belgeleri senaryola
rı, k i tapları topladı ve bunun d ışında yayınlar yaptı. 
Onyıl içinde sinematek Anadolu' nun çeşitli yerlerin
de kurulan sinema derneklerine yardımcı oldu, gene 
büyük kentlerde çeşitli üniversite kuruluşlarına işçi 
kuruluşlarına, derneklere film gösterisi için imkanlar 
sağladı. 

Soru : Onuncu yıl kuıtama şenlikleri üzerine bize ne
ler söyleyebilirsiniz ? 

Cevap : Bu yıldönümü gerçekten bizim için mutlu bir 
olaydır. Genellikle ülkemizde bu tür kuruluşların öm
rünün on yılı aştığı pek az görülmüştür. Sinematek, bu 
on yıllık çabayı üstelik de oldukça etkin b i çimde sür
dürmüştür. Sinematek üstelik bu çabaslnl resmi ya 

da özel hiçbir kuruluşa dayanmadan yürütmüştür. On 
yıl boyunca sinemaya belirli bir yaklaşımı olan, sinc· 
ma sanatının halkın çıkarları yönünde gelişmesini öz
leyen si nemaseverler ödentileri ve katkılarıyla sinema
teki ayakta tutmuşlardır. 

Onuncu yıl gösterileri sırasında sadece Türk se
yircilerinin değil, dünya sinema çevreleri nin de geniş 
desteğini bulduk. Bunun iki örne�ini şimdiye kadar 
vermiş bulunuyoruz. Birincisi, lsveç sineması göst.e· 
risiydi. lşveç 'in gerçekçi ve c.,:a�daş yönetmenIerin
den Troyel bu münasebetle ülkemi4.-e geld i ;  ülkemi
zin yetiştirdiği değerli gerçekçi bir sinema adamı 
Güneş Karabuda ve eşi gene bu müsebetle ülkemize 
geldiler. Şu sırada da çağdaş Sovyet sineması haf
tasını düzenlemiş bulunuyoruz. Bu hafta dolayısıyla 
i k i  ünlü sinema kişisi, SSCB'nden Film Tarihi Ens· 
tilüsü i k inci başkanı Aleksi Gromov ve ünlü film 
oyuncusu Ludmiııa Savelyava ülkemizde bu lunuyor
lar. Bundan sonraki programlarımızda bir yandan ya· 
bancı ülkelerle ilgili gösteriler yer alacak, örne�in..Po
lonya si neması • Çekoslovakya sineması, Fran· 
sa. sineması, ıtalya sinemasından dünyanın sayılı yö
netmen, oyuncu ve sinema adamları ülkemizi filmle
riyle birlikte zi yaret ed�cekler. Ayrıca sinematekin 
düzenledi�i, konserler gösteril�r vb. şeyh .. r olacak. ör
neııin bugüne kadar Romen Halk Oyunları toplulu
Au gösteriler yaptı, Rahmi Saltuk sinematekin onun� 
cu yılı dolayısıyla bir konser verdi. önümüzdeki aylar
da Ruhi Su'nun bir konseri olacak. Gene ünlü Sovyet 
kemancısı Kremer bir konser verecek ve Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerinden önemli tiyatro topluluk ları ülke
mizi ziyaret edecek : Çekoslovakya'dan, Almanya'
dan ve Fransa'dan. 

Soru : Sinema anlayışınızı özeller misiniz ? 

Cevap : önce de belirttiA'im gibi sinernKnın her,eyden 
önce toplumun, halkın bilinçlenmesinde önemli bir 
iletişim aracı olduAuna inanıyoruz. Bu bakımdan line
manın işlevsiz bir eRlendirme aracı oldu�u düşüncesi
ne tümüyle karşıyız. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerin
d€' sinl'ma halkın mücadelesi ne, halkın dcvrimci mü
cadulesine önemli etki leri olan bir sanat kolu o larak 
gelişmekt�dir. ÖrneAin Afrika yada Güney Amerika 
sincmasının temel özellikleri bunlardır. GenE' bu ara· 
da şimdi son örnek lerini sunmakta oldu�umuz Sov
yet sinemasının özellikle Ekim Devrimi sonrasında 
yarattıRı büyük okul; Eisenatein, Pudovkin, Dovçen-

ko, Yutkeviç gibi büyük yönetmenleriyle dünya sine
ma sanatına yepyeni ufuklar açmıştır. Bu sinemacılar 
herşeyden önce halkın devrimci mücadelesini destek
lemeyi, onu geliştirici. (�oşturucu ve özlemlerini d i le 
geliri ci filmler yapmayı amaçlamışlardır. Böylece si
nemanın sadece anlamını de�il biçimini de de�iştir
mişlerdir.  Si nemanın beylik konularının dışına ç ıkıI
mış, kahramanlarlOm yerine kitleler getirilmiş , statik 
duruk biçi mlerin yerine dinamik, etkileyici b i ç imler 
önerilmiştir. Böylece sinema dil i  de gelişmiştir. Do
layısıyla biz sinemayı genel anlamda halkın çıkarlan 
do�rultusunda, bir işlev olarak, bir görev olarak gör
mekteyiz. Ve filmlerin gösterilişinden de çok özellik-
le de�erlendirilişinde bu i lkeleri göz önünde tutuyo
ruz. Sinematekin mücadelesi. bir yandan sinemamıza _ 
egemen olan ve ülkenin toplumsal yapısından ayrı·ol
mayan, kapkaçcı endüstrinin son derece düşük kalite-
li ve halkı uyutucu, zevklerini beğenilerini sömürücü, 
filmlerine karşı verilmiştir. Bir yandan da gene bu si
nemanın içinden çıkmış bulunaQ ve sinema adaınla� 
rının düşüncelerini saptırıcı, onları yanhş yönlere doğ
ru götürücü düşünsel sapmalara ideolojik sapmalara 
karşı mücadele verilmiştir. Sinema ile politik rejimin 
çok yakın ilişki leri vardır hiç kuşkusuz. Biraz önce 
söylediğim gibi sinema toplumun yapısından ayrı dü
şünülemez. Bugün ülkemize egemen olan myasal 
yapı, si nemamıza da beş aşağı beş yukarı yanıunakta
dır. Bunun kurumlaşmaşl biçimlerini bir yandan Kine
ma endüstrisinde, bir yandan da sansür gibi kurumlar� 
da görmük mümkündür. O lkemizde 1 9 30'lardan beri 
egemen olan sansür. bi lindi�i gibi faşist ltaJyan yasala� 
rından alınmıştır, ve çeşitli bulanık unsurları ve belir
siz maddeleriyle özellikle siyasal anlamda ilerici olan 
her filmi yasaklamayı amaçlamıştır. Sansür yüzünden 
Türk si neması gere�ince gelişemediği gibi.  yabancı ül
kelerde çevTi len filmlerin büyük bir bölümünün ülke· 
mizde gösterilmesi mümkün olmamıştır. Bu sansür. 
bugün kademe kademe resmi sanIÜrden oto-san&Üre 
kadar ,eşitli biçimleriyle ainemamızda bütün gücüy· 
le egemendir, ve dolayısıyla Türk sinemaıının geli,i· 
mini büyük ölçüde engellernektedir. Bu olayın bir 
başka görüntüsünü de, sansürün teks rılmleri ve po
litik filmler karşısında aidıA' tavır bak ,mından ıö
rebiliriz. Ülkenin siyasal yıpııı i lerici f'ilmlere hemen 
hemen tümüyle kapıları kapatırken, öbür taraftan ay-
nı sansür yönetmeli Ai yürürlükte oldullu halde oekı 
filmlerine kapılar, açmaktadır. Şiddet filmlerine kapı· 
ları açmaktadır. Bu da ıöıleriyor ki ülkede .. emen 
olan yıpı, kendi yararını olan unsurlara nhıthkla 
izin vermekte, kendi zararına gördüğü unıurlar. i .. 
kovmaya çalı,mıktıdır. Tüketim ekonomiainin ete
men oldullu Batı kapitalist ülkelerinde halkın en kab. 
duygularının sömürölerek bu yolla para kazandrnail, 
ıon derec� olılan bir davranı,tır. Bu aiıtemin morali 
bunu açıkça mubah ,örmektedir. Şiddet UMurunun 
ise faşizm ile ne ölçüde yakın iIi,kilerinin bulundulu' 
nu hep biliyoruz. Olkemizde oekl ve ,iddet u nıurl .. ı 
çok daha ilkel biçimlerde aynen taklid edilmektedir. 
Elbetteki ülkedeki genel liya .. 1 yapı aynen kaldık\'. 
sinemamızda bunun kar,ıtı olan dü,üncelerin, ürünı,'" 
rin yaygınl.,m .. ı da oldukça zor olacaktır. Fak., 
buna raA:men, dünyanın her yerinde olduRu ıibi bu 
tür çe,itli beyin yıkama ve iıtiımar öğelerine kar,ı bır 
mücadele bugüne kadar olduııu ıibi bundan ıon .. d.ı 
veri lecek tir. 
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ydını kutlayan Türk Sinema
tanılır mısınız ? 

1965 yılında kuruldu. Si
bunun dışındaki aydın çev' 

böyle bir ihtiyaç uzun za
için kurulmasına karar veril

gerçekten o yıllar ic;in bir 

oldukça erken bir dönemde 
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doğrudan doğruya bir Türk tara
minin tarihi 1 9 1 4'tür. Bu 

yerli yapımlar gerekse ülke
yapımlar yönünden büyük ek

eksikliklerin başında da si
bir e�ıence aracı oldu�u. kitleleri 

üretilen bir meta oldueu, ve bir 
Batı ülkelerinde alışılagelmiş 

işlevler ve görevler taşıma
Böylece, sinemanın önemli bir 

unutularak, daha çok e�
yararlanarak hatta zaman za

birtakım düşüncelere şart
erilmişti. özellikle egemen 

aracından, film denilen 
ölçüde yararland ıkları bir 

kurulduğu yıldan i tibaren gerek 
sinemanın eğitici, kitleleri 

getirid özellik lerinden yarar
klasi k  klasi k  klas ve modern örnekleri

kuşaklara iletmeyi, bu gi
pozitif kopyalarını toplamayı 

Sinematek " kelimesi ya
aplık anlamına gelen bibli

konuldugu yer anlamındaki 
eserlerinin ıCorundu�u yer an

kelimesi f{enkc;ede üretilmiş
zamanda birer sinema müze

önemli örneklerinin hem 
kuşaklar iç in sürekli olarak 

tanıtıldığı yerler anlamına gelir. Bu 
kutlayan sinematck kendi 

i şler başardı diyebiliriz. 
larla vermek gerekirse. ,öyle 

mümkün : Si nemat�k bu 10 yıl 
ülkelerinden 3 bine yakın 
kurulduAu yıla kadar ba ..  ba ..  ba 

gösterilmesi ülkemizde hemen he
dek ülkemizdE' sosyalist ülke

denecek kadar azd ı,  yada hiC; IJös· 
dünya ülkt>leri ve bu arada Gü· 

örneA:in Brezi lya yada Küba, Af· 
yir yada Mısır, Asya ülkpleri 

ndistan, Bu ülkelerd.n Tür
önemli bir film gösterisi yapıt· 

ematek kuruluşundan son
sürekli programlarla bu tabuları 

den fazla fotoğraf 5000'den fazla afiş biriktirdi, bun' 
ları korudu, sinemayla ilgili çeşitli belgeleri senaryola
rı, k i tapları topladı ve bunun d ışında yayınlar yaptı. 
Onyıl içinde sinematek Anadolu' nun çeşitli yerlerin
de kurulan sinema derneklerine yardımcı oldu, gene 
büyük kentlerde çeşitli üniversite kuruluşlarına işçi 
kuruluşlarına, derneklere film gösterisi için imkanlar 
sağladı. 

Soru : Onuncu yıl kuıtama şenlikleri üzerine bize ne
ler söyleyebilirsiniz ? 

Cevap : Bu yıldönümü gerçekten bizim için mutlu bir 
olaydır. Genellikle ülkemizde bu tür kuruluşların öm
rünün on yılı aştığı pek az görülmüştür. Sinematek, bu 
on yıllık çabayı üstelik de oldukça etkin b i çimde sür
dürmüştür. Sinematek üstelik bu çabaslnl resmi ya 

da özel hiçbir kuruluşa dayanmadan yürütmüştür. On 
yıl boyunca sinemaya belirli bir yaklaşımı olan, sinc· 
ma sanatının halkın çıkarları yönünde gelişmesini öz
leyen si nemaseverler ödentilödentilöde eri ve katkılarıyla sinema
teki ayakta tutmuşlardır. 

Onuncu yıl gösterileri sırasında sadece Türk se
yircilerinin değil, dünya sinema çevreleri nin de geniş 
desteğini bulduk. Bunun iki örne�ini şimdiye kadar 
vermiş bulunuyoruz. Birincisi, lsveç sineması göst.e· 
risiydi. lşveç 'in gerçekçi ve c.,:a�daş yönetmenIerin
den Troyel bu münasebetle ülkemi4.-e geld i ;  ülkemi
zin yetiştirdiği değerli gerçekçi bir sinema adamı 
Güneş Karabuda ve eşi gene bu müsebetle ülkemize 
geldiler. Şu sırada da çağdaş Sovyet sineması haf
tasını düzenlemiş bulunuyoruz. Bu hafta dolayısıyla 
i k i  ünlü sinema kişisi, SSCB'nden Film Tarihi Ens· 
tilüsü i k inci başkanı Aleksi Gromov ve ünlü film 
oyuncusu Ludmiııa Savelyava ülkemizde bu lunuyor
lar. Bundan sonraki programlarımızda bir yandan ya· 
bancı ülkelerle ilgili gösteriler yer alacak, örne�in..Po
lonya si neması • Çekoslovakya sineması, Fran· 
sa. sineması, ıtalya sinemasından dünyanın sayılı yö
netmen, oyuncu ve sinema adamları ülkemizi filmle
riyle birlikte zi yaret ed�cekler. Ayrıca sinematekin 
düzenledi�i, konserler gösteril�r vb. şeyh .. şeyh .. şeyh r .. r .. olacak. ör
neııin bugüne kadar Romen Halk Oyunları toplulu
Au gösteriler yaptı, Rahmi Saltuk sinematekin onun� 
cu yılı dolayısıyla bir konser verdi. önümüzdeki aylar
da Ruhi Su'nun bir konseri olacak. Gene ünlü Sovyet 
kemancısı Kremer bir konser verecek ve Avrupa'nın 
çeşitli ülkelerinden önemli tiyatro topluluk ları ülke
mizi ziyaret edecek : Çekoslovakya'dan, Almanya'
dan ve Fransa'dan. 

Soru : Sinema anlayışınızı özeller misiniz ? 

Cevap : önce de belirttiA'im gibi sinernKnın her,eyden 
önce toplumun, halkın bilinçlenmesinde önemli bir 
iletişim aracı olduAuna inanıyoruz. Bu bakımdan line
manın işlevsiz bir eRlendirme aracı oldu�u düşüncesi
ne tümüyle karşıyız. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerin

ko, Yutkeviç gibi büyük yönetmenleriyle 
ma sanatına yepyeni ufuklar açmıştır. 
herşeyden önce halkın devrimci mücadelesi
lemeyi, onu geliştirici. (�oşturucu 
geliri ci filmler yapmayı amaçlamışlardır. 
nemanın sadece anlamını de�il biçi
mişlerdir.  Si nemanın beylik konular
mış, kahramanlarlOm yerine kitleler 
duruk biçi mlerin yerine dinamik, 
önerilmiştir. Böylece sinema dil i  
layısıyla biz sinemayı genel anlamda 
do�rultusunda, bir işlev olarak, bir 
mekteyiz. Ve filmlerin gösterilişinden 
le de�erlendirilişinde bu i lkeleri 
ruz. Sinematekin mücadelesi. bir 
egemen olan ve ülkenin toplumsal yapısından 
mayan, kapkaçcı endüstrinin son 
li ve halkı uyutucu, zevklerini beğenilerini 
filmlerine karşı verilmiştir. Bir yandan da 
nemanın içinden çıkmış bulunaQ 
rının düşüncelerini saptırıcı, onları 
ru götürücü düşünsel sapmalara 
karşı mücadele verilmiştir. Sinema 
çok yakın ilişki leri vardır hiç kuşkusuz. 
söylediğim gibi sinema toplumun 
şünülemez. Bugün ülkemize egemen 
yapı, si nemamıza da beş aşağı beş 
dır. Bunun kurumlaşmaşl biçimlerini 
ma endüstrisinde, bir yandan da sansür gibi 
da görmük mümkündür. O lkemizde 
egemen olan sansür. bi lindi�i gibi 
rından alınmıştır, ve çeşitli bulanık 
siz maddeleriyle özellikle siyasal 
her filmi yasaklamayı amaçlamıştır. 
Türk si neması gere�ince gelişemediği 
kelerde çevTi len filmlerin büyük 
mizde gösterilmesi mümkün olmamıştır. 
bugün kademe kademe resmi sanIÜrden 
kadar ,eşitli biçimleriyle ainemamızda 
le egemendir, ve dolayısıyla Türk 
mini büyük ölçüde engellernektedir. 
başka görüntüsünü de, sansürün 
litik filmler karşısında aidıA' tavır 
rebiliriz. Ülkenin siyasal yıpııı i l
hemen tümüyle kapıları kapatırken, 
nı sansür yönetmeli Ai yürürlükte 
filmlerine kapılar, açmaktadır. Şiddet 
ları açmaktadır. Bu da ıöıleriyor 
olan yıpı, kendi yararını olan unsurlara 
izin vermekte, kendi zararına gör
kovmaya çalı,mıktıdır. Tüketim 
men oldullu Batı kapitalist ülkelerinde 
duygularının sömürölerek bu yolla 
ıon derec� olılan bir davranı,tır. 
bunu açıkça mubah ,örmektedir. 
ise faşizm ile ne ölçüde yakın iIi,kil
nu hep biliyoruz. Olkemizde oekl 
çok daha ilkel biçimlerde aynen 



. Işçi - Memur ayrımı diye bilinen konunun özü 
nedir? 

Y ıllardır "Işçi - Memur" ayrımı diye bir slogan 
tekrarlanıp durmaktadır. Bu tekrarlamalar bilinçli ola
rak ve kasıtlı yapılmaktadır. Amaç, bu yoDa. gerçek 
sorunu geçiştirmek, bu u Rurda verilmesi gerekli eko
nomik - demokratik ve politik mücadeleyi gözlerden 
uzak .utmaktır. 

Bu ise kimin işçi, kimin memur olduRunun ay
nmının yapılınası de!!il; ister işçi olsun, ister memur 
olsun tüm çalışanların grevli, toplu sözleşmeli sendika 
hakkına kavuşması, bu hakkı alması sorunudur. 

Kimin işçi, kimin memur diye tanımlanması, 
salt teknik bir sorun da de!!ildir ülkemizde. öyle olsa 
çözüm çok basittir. Sorun, özünde ekonomik - poli
tiktir. 

Memurların sendika, grev, toplu sözleşme hakla
rı yasalar ile kısıtlanmıştır. Memur sayılan kamu gö· 
revlilerinin bu uRurdaki mücadeleleri bugün de sür
mektedir. Işçiler de bu hakkı, uRrunda verdikleri mü
cadelelerle kazanmışlar ve korumaktadırlar. Egemen 
sınıflar işçilerin bu hakkını bugün do!!rudan doRruya 
yok edememektedirler. Buna buldukları formül ise 
memur sayma yolu ile bu hakkın kullanımını kısıt
lamaktır. Bu da göstermektedir ki, soruna "işçi - me
mur" aynmı şeklinde yaklaşmak sermaye sınıfının 
istemlerini tekrarlamak, onun oyununa gelmektir. Bir 
kısım işçi örgütleri ve liderleri bunu bile bile yapmak
tadırlar. 

Sorunun özü olan rum çalışanların grevli, toplu 
sözleşmeli sendika hakkı kazanılmadıkça, bu konu, 
temcit pilavı gibi işçi sınllımlZın gündemine getirilecek 
ve onun fasit bir daire içinde oyalama yolu terk edil
meyecektir. 

• Sizce Anayasa açısından durum nedir? 

Bu soruya iki şekilde yanıt vermek gerekiyor. 
1961 Anayasası açısından. 12 Mart 1971 Anayasası 
açısından. 

1961 Anayasasında çalışanların sendika kurma 
hakkı yer alıyordu. Çalışanlardan işçilerin grev ve 
toplu Iş sözleşmesi yapma hakkı Anayasa maddesi idI. 
Çalışanlardan işçi olmayanların yani memurtarın ise 
yasa ile düzenlenmesi öngörülüyordu. Çıkartılan 624 
sayılı Devlet Personeli Sendikaları yasası ile grev ve 
toplu sözleşme yapma yasaRı getirildI. 

SOSYAL - Iş GENEL BAŞKANı ÖZCAN KESGEç'IN 
"Işçi MEMUR AYRıMı" KONUSUNDA 

YÜRÜYÜŞE VERDI(�I DEMEÇ 

ÖRGÜTLENME 

1961 Anayasası, 117. maddesi i l e  memuru ta
nımlıyor. 119. maddesi ile de kamu i ktisadi teşebbüs
lerinde kimlerin sendikalara ve siyasal partilere üye 0-
lamıyaca!!ını belirliyordu. 

Bu tanımların dışında kalanlann grevli ,  toplu 
sözleşmeli sendika haklarının varlı!!ı Anayasa gere!!i 
idi. 

Fakat bu dönemde bile Anayasanın bu hükmü 
işlerlik kazanamamış, " Işçi. - Memur" aynmı sorun 
olarak bu dönemden başlıyarak ortaya çıkanlınıştır. 
Bu arada Anayasanın tanıdı!!ı özgürlükleri, 1961 Ana
yasasının içerdi!!i en geniş anlamı ile hayata geçirmek 
amacı ile ortaya konulan "işçi - memur" aynmı, yu
karda yanıtladl!!lmlZ ve temel sorun olan rum çalışan
Iann grevli, toplu sözleşmeli sendika mücadelesini ge
çiştirmek amacına yönelik " işçi - memur " aynmı s
loganından içerik ve eylem itibariyle farklıdır. Ayrı
dır. 

Zira 1961'lerden sonra tartışması yapılan sorun, 
çalışanların etkin örgütlenme haklarını kısıtlamak ya 
da yok etmek amacıyla, yani işçi - memur aynmının 
bugünkü boyut ve işleyişle de!!il; çok kısıtlı olarak 
Anayasanın 119. maddesine göre kimlerin sendika ve 
siyasal partilere üye olamıyacaklarını belirlemek açı
sından gündeme getirilmiştir. 

12 Mart Anayasası ise, bilindi!!i gibi, memurla· 
rın sendika kurma hakkını yalnızca kaldırmamış, ya· 
saklamıştır. 

Sonuç olarak, Anayasa'da tüm çalışanlann grev
li, toplu sözleşmeli sendika hakkının yer alması mü· 
cadelesinin kaçınılmazhRı görülmektedir. 

. 28. i i .  1 975 tarihli Resmi Gazete'de yayınla
nan Bakanlar Kurulu'nun son kararının anlamı ne
dir? 

Soruna, ısrarla temelde yaklaşmaktan kaçınan 
çevreler ve siyasal iktidarlar, kamu kesiminde bir kı
sım çalışanların memur, bir kısmınınışçi sayılmasının, 
eşitlik ve adaleti saRiama görünümünde, bu işi kendi
lerine dert edinmişler ve çözüm araya gelmişlerdir.Bu· 
nun için de yasal düzenlemeler getirmişler, bu işi gü. 
ya çözmeyi amaçlamışlardır. 

Oysa asıl amaçları, bu görünüm altında işçile
rin ekonomik ve sosyal haklarını geriletmek , onları 
örgütlü demokratik - ekonomık mücadeleden, aktif 
siyasal mücadeleden uzak tutmaktır. Işçi ücretleri
nin dondurulmasını önerenler, toplu sözleşmelerle a-

lınan ücret zamlarının hayat pahalıheına ve enOasyo
na yol açtı!!ını söyliyenler de aslında bunlan isteyen
lerdir.lşçi ücretlerinin arttı!!mı memurların bunlann 
yanında az ücret alır duruma geldiRini söyliyerek ku
zu postuna bürünenler, nedense bir türlü memurlann, 
ekonomik durumlarını düzeitecek tedbirler alma yo
luna gitmezler de, işçi haklarını geriletme yolunu &e
çerler. 

Asıl nedeni, yani kapitalist kalkınma çıkma
zını ve sömürüyü gizlemek ve devam ettirmek için 
çalışanları ve halkı bölmeyi, birbirlerine karşıt gibi 
göstermeyi ısrarla sürdürenlerin- elbette ki seçeneRi 
böyle olacaktır. 

Bakanlar kurulunun bu kararı özde, bu istem
lerin gerçekleştirilmesi için başlanan bir girişimdir. 

Hukuk devleti ilkesini dilinden düşürmeyenler, 
bu kararla, hukuksal de!!iI, politik tercihlerini sapta
mışlardır. 

1897 sayılı yasanın 5. maddesi, Bakanlar Kuru
luna, yine yasada ön görülen komisyonun önerisi 
Uzerine "Devlete verilmiş asli ve sürekli bir kamu gö· 
revini, genel idare esaslarına göre" yürüten kurumlarla 
yürütmiyenleri ayırma yetkisi vermiştir. Kriterter hu
kuksaldır. Bakanlar Kurulu ise komisyon raporunu bi
le 'dikkate almadan, özlemlerine uygun bir tercih yap· 
mışlardır. Komisyonda bulunan Maliye BakanlıRının 
temsilcisinin bu konuyu ısrarla belirtti!!ini rapordan 
ö!!reniyoruz. 

.CHP'nin bu uygulanmak istenen durumdan so
rumluluğu söz konusu mudur? 

CHP 'nin sorumluiuRu elbette vardır. Bu karara 
dayanak olan yasa maddesi, CHP - MSP koalisyon 
hükümeti döneminde çıkartılan 657 sayılı Devlet 
Personel yasasının bazı maddelerini degiştiren 12 
sayılı kanun hükınUndeki kararnamenin aynen yasa. 
laşmış bir maddesidir. 

Burada CHP'liIer "Biz aynı yasa marlrlesini, iş
çi haklarını ve işçi kavramını geriletmek için de git, bi
lakis özüne uygun genişletmek için getirdik." diyebi
Iirler. 

O zaman iktidarda iken niçin uygulamadıkları 
sorusunun yanıtını vermek zorundadırlar. 

Ve demokratik solda oldueunu söyleyen CHP, 
en azından bu sorumlulueunu duymak zorundadır. 
Yoksa kendi tabanındaki demokratları bile inandıra
maz. 

ayrımı diye bilinen konunun özü 

- Memur" ayrımı diye bir slogan 
durmaktadır. Bu tekrarlamalar bilinçli ola

yapılmaktadır. Amaç, bu yoDa. gerçek 
sorunu geçiştirmek, bu u Rurda verilmesi gerekli eko

demokratik ve politik mücadeleyi gözlerden 

kimin işçi, kimin memur olduRunun ay
de!!il; ister işçi olsun, ister memur 

şanların grevli, toplu sözleşmeli sendika 
bu hakkı alması sorunudur. 

kimin memur diye tanımlanması, 
sorun da de!!ildir ülkemizde. öyle olsa 

basittir. Sorun, özünde ekonomik - poli

sendika, grev, toplu sözleşme hakla
kısıtlanmıştır. Memur sayılan kamu gö· 

urdaki mücadeleleri bugün de sür
de bu hakkı, uRrunda verdikleri mü

kazanmışlar ve korumaktadırlar. Egemen 
hakkını bugün do!!rudan doRruya 

edememektedirler. Buna buldukları formül ise 
memur sayma yolu ile bu hakkın kullanımını kısıt

göstermektedir ki, soruna "işçi - me
şeklinde yaklaşmak sermaye sınıfının 

lamak, onun oyununa gelmektir. Bir 
ve liderleri bunu bile bile yapmak

olan rum çalışanların grevli, toplu 
sendika hakkı kazanılmadıkça, bu konu, 
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daire içinde oyalama yolu terk edil

açısından durum nedir? 

şekilde yanıt vermek gerekiyor. 
açısından. 12 Mart 1971 Anayasası 

Anayasasında çalışanların sendika kurma 

1961 Anayasası, 117. maddesi i l e  memuru ta
nımlıyor. 119. maddesi ile de kamu i ktisadi teşebbüs
lerinde kimlerin sendikalara ve siyasal partilere üye 0-
lamıyaca!!ını belirliyordu. 

Bu tanımların dışında kalanlann grevli ,  toplu 
sözleşmeli sendika haklarının varlı!!ı Anayasa gere!!i 
idi. 

Fakat bu dönemde bile Anayasanın bu hükmü 
işlerlik kazanamamış, " Işçi. - Memur" aynmı sorun 
olarak bu dönemden başlıyarak ortaya çıkanlınıştır. 
Bu arada Anayasanın tanıdı!!ı özgürlükleri, 1961 Ana
yasasının içerdi!!i en geniş anlamı ile hayata geçirmek 
amacı ile ortaya konulan "işçi - memur" aynmı, yu
karda yanıtladl!!lmlZ ve temel sorun olan rum çalışan
Iann grevli, toplu sözleşmeli sendika mücadelesini ge
çiştirmek amacına yönelik " işçi - memur " aynmı s
loganından içerik ve eylem itibariyle farklıdır. Ayrı
dır. 

Zira 1961'lerden sonra tartışması yapılan sorun, 
çalışanların etkin örgütlenme haklarını kısıtlamak ya 
da yok etmek amacıyla, yani işçi - memur aynmının 
bugünkü boyut ve işleyişle de!!il; çok kısıtlı olarak 
Anayasanın 119. maddesine göre kimlerin sendika ve 
siyasal partilere üye olamıyacaklarını belirlemek açı
sından gündeme getirilmiştir. 

12 Mart Anayasası ise, bilindi!!i gibi, memurla· 
rın sendika kurma hakkını yalnızca kaldırmamış, ya· 
saklamıştır. 

Sonuç olarak, Anayasa'da tüm çalışanlann grev
li, toplu sözleşmeli sendika hakkının yer alması mü· 
cadelesinin kaçınılmazhRı görülmektedir. 

. 28. i i .  1 975 tarihli Resmi Gazete'de yayınla
nan Bakanlar Kurulu'nun son kararının anlamı ne
dir? 

Soruna, ısrarla temelde yaklaşmaktan kaçınan 
çevreler ve siyasal iktidarlar, kamu kesiminde bir kı
sım çalışanların memur, bir kısmınınışçi sayılmasının, 
eşitlik ve adaleti saRiama görünümünde, bu işi kendi
lerine dert edinmişler ve çözüm araya gelmişlerdir.Bu· 
nun için de yasal düzenlemeler getirmişler, bu işi gü. 
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