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-
Kemal alSALMAN 

-

ORTAM 
hızır gıbı Imdadına yetiştI. .. Bbalman 175 bın lira· 
lUn üzerine koyduRu 375 bin ııra para Ile 1972'nin 
11 Eylülünde "Yenı Ortam" gazetesini ÇıkardL 

UCUZ EMEK - ÇOK KAR -

GECTI 
"- Artık, Yeni Ortam yok! Bayrak var! .. " 
İçinde buJundu�umuz haftanın başından itiba· 

ren gazete bayiileri, kendilerinden Yeni Ortam gaze
tesi isteyen müşterilerine muhtemelen bu cevabı vere
cekleL 

YORUYUŞ'lin önceki haııaıarda haber verdiRi 
gibi Yeni Ortam'ın satıŞ arayışı, önceki haftarun baş· 
larında sonuçlandL Gazetenin patronu Kemal Bisal· 
ınan, 3,5 yıla yakın yayın hayatı bulunan Yeni Or· 
tam'ı 3,5 milyon liraya sattL .. 

YOROYUŞ'ıin. dizgiye bazırlandı�ı saatlerde 
. toplanan bilgilenı göre, basındaki yelpazede "Sol" 
olarak nitelenen Yeni Ortam 29 Şubat akşamı adını 
''Bayrak'' olarK deliştırecek ve 1 marttan itibaren 
de yeni adıyla piyasaya d&gıtılacaktır. 

II EylüL 1972 günü Türkiye'deki ilerici aydın· 
lara ve sola seslenmek iddiasıyla yayın hayatına baş. 
layan Yeni Ortam niçin ve kimlere satıldı? Ufak bir 
rormalite işlemiyle "Bayrak "laşan gazetenin yeni 
sahipieB kimlel'! 

KIMIN MAU KIME? 

Bütün bunlar, Bab · i Ali'nln yosun tutmuş du· vaı:ı.n uasnda kalmaması gereken ölçüde önemli ve 
ibret verici bir öyküyü yaasıtıyor ... 

Bir lıenz8meye gÖfe, bir zamanlar, seslendilti 
okuyucu kitlflinin bir çeşit "Nüfus kalıdı" niteli�· 
ni taşıyan ve "hiç" denecek ücretlerle çalışan kol ve 
fikir işçilerinin emekleriyle yaşayan ve patronuna 
milyonlar kazandıran Yeni Ortam'ın öyküsüne başla
madan önc�gazetenln yeni sahiplerini açıklayalım. 

Yeni Ortam'ın yıllık 1,5 milyon civarında olan 
resmi ilan geliri ve tesisleri üzerine dikilen "Bayrak" 
ın sahipleri: 1970 ''Kanlı Pazar" kadrosu ... Bir adım 
daha gidelim ve kadronun belli başlı isimleri arasında 

.AP Çanakkale Milletvekili Murat Bayrak ile Ot� Li· 
mited Şirketi ortaklıııını okuyalım. 

"Otai! Limited Şirketi" 15 . 19 Ocak tarihleri 
arasında- kuruldu ve İstanbul Ticaret Odasına kendini 
tescil ettirdi. Henüz 1,5 ay önce kurulmuş olan şirket, 
geçti�imlz halta içinde Bab . i AIi'de iki gazete satın 
aldı. Bunlardan ilki: Bizim Anadolu, ikincisi ise, Yeni 
Ortam. .. 

KANU PAZAR'DAN 
"YENI MÜCADELE"YE . .. 

1 Milyon liraya Bizim Anadolu'nun yansıDı 3 5 
milyon lin verip Yepi Ortam'ın ismi dışında tüm 

'
te;is 

ve basın ilan gelirini satın alan Munt Bayrak ve Ot� 
Limited ŞirkeL işbirli�inin Bab · i AIi'deki bir başka 
adı da : "Yeniden Milli Mücadele" ciler .... 

"Yeniden Milli Mücadele"ciler için, MSP ile 
MHP arasında potansiyel arayışı içindeki bir s� grup 
deme.k mümkiln. 

1968 yıllarında Konya merkezli birçok mücade· 
le sancaklan kurup o zamanki "Bugün" gazetesinde 
isimlerinden sık sık söz ettiren bu grup, 1970 yılının 
16 Şubatında "Kanlı Pazar" i organize etmişti. 

O giinlerde olayla ilgili olarak sık sık adı geçen 
Mehmet Çiçek de bu gruptandı. 

12 Mart, saRa göstermelik bır vuruş yapma ge
reklili�ini duyunca, hedef olarak bu grubu seçmişti. 
Sözü edılen bu grup, daba sonra "Yeniden Milli Mü· 
cadele"ciler olarak ortaya çıktı ve bu adla bir de dergi 
ÇıkardL . . 

• 

Aralarında, Yıldız Camiinde namaz kılıp, Yıl· 
dız Mimarlık M"ıihendislik Akade misine saldıran .:ve 
Battal Mebeto�lu'nu öldüren grup üyesi Yavuz 
Argun da bulunmaktadır. Yavuz Argun,devrimci Me· 
heto�lu'nun katili olarak yargılanmış ve 24 yıl �ır 
bapis cezasına çarptınJmıştL . .  

KEM�L BISALMAN PATRONLUCU! 

Sola seslenmek iddiasıyla 3,5 yıl okuyucusunun 
destelini kazanan ve sahibini milyonlara garkeden Ye
ni Ortam'm yeni sahipleri böyle bır yapıya dayanmak· 
tadır. 

Kol ve fikir Işçilerinin emekleri ve okuyucusu· 
nun büyük desteliyle basın hayatı içinde elbette te
miz bir isim olarak yerini alan Yeni Ortam niçin satıi· 
dı? . Bu soruyu Kemal Blsalman, İstanbul'un büyük 
otellerinden birinin Amerıkan barında içkisini 
yudumlarken yakınlarına şöyle açıklamaktadır: 

"- Gazeteyi satrnam gerekiyordu. Bu gazete, 
faşizm olmadıkça satmıyor. Ve ufukta da faşizm 
maşizm görünmüyor ... " 

Ufukta faşizmi gözleyen Yeni Ortam patronu 
Blsalman gazeteyi faşistlere satıyordu ... 

Tüm ilan gelirini ve tesislerini 3,5 milyona fa
şistlere devreden Kemal Bisalman'a gazetenin sadece 
adı bırakıhyordu. Bisalman birgün gene bir gazete 
çıkaracaktı ve adı "Yeni Ortam" olacak tL 

"F AşlzMlN NıMETı!" 

Yeni sahiplerine "bir taşla iki kuş" vurdurtan 
Kemal Bisalman "faşizmin nimetlerini" gerçekten iyi 
de�erlendirmlştl. 

Savaş ganimetçilerine rahmet okutan öykü, 12 
Martta başlamıştL Tüm de mokratik hak ve özgürlük· 
lerin üzerine şal örtüldüRü günlerde " Ortam"adlı dergi 
çıkmıştL .. 

12 Martın herşeyi kuruttu�u günlerde çölde 
vaha yerine geçti "Ortam" ... "Ortam"ın tlrajı, de�1 
bir derginin, ço�u gazetenin ulaşamadlRı bir düzeye 
tırmandL Satış 45 bine kadar çıktı. 

Dergi henüz Ilk sayılarında Sıkıyönetimin gadrı. 
ne �ramakta gecikmedi. Bisalman bunun üzerine 
"Ortam" ın başına "Yenı" e kledi ve dergi bundan 
sonraki yayınını "Yenı Ortam" adıyla sürdürdü. 

12 Mart rejiminin baskıları ve Sıkıyönetimin da· 
Rıtım engellemelerine �men dergi büyük bir okuyu· 
cu çoRunluRunca aralUyor, okunuyordu. Ancak 
olumsuz etkilerin tlraja etkisi de oluyordu. Bisalman 
derginin yayınını, kendı bulgusu bır "show" la dur· 
durmayı denedi. Baskıları protesto ediyor ve dergi. 
nın devam edemiyecellnl ilan ediyordu 1971 'in 
sonlarında. .. 

Bisalman, faşizmin ticari nimetini tatmıştı. Bır 
gazete çıkaracaktı. 1972 yılının Eylül ayına kadar 
yeni bir gazete çıkarmanın olanaklarını aradL Aileden 
aldı�ı, kendı ifadesiyle 175 bin lira para vardı. Eski 
çalıştlRı gazete, Mllliyet'ıleıı aldIRı tazminat tutan 

Kendisine "Hürriyet" parasal olmayan ama ge
rek tesis gerekse d�ıtımda hiç de küçümsenmeyecek 
yardımda bulundu. 

Gazete, Hürriyet tarafından alınan Vatan mat.. 
baacılıkta diziUp, basılıyordu. Bu konuda kendisine 
ucuz tarife uygıtlandL Daha sonra da, dört entertip, 
iki rotatif ve çok zengin hurufat toplam 1 milyon 
600 bin liraya Kemal Blsalman'a, 100 bın lirası peşin, 
üstü 20 · 30 · 40'ar bin liralık taksitlerle satıldL 

Bu arada d�ıtım ve d�ıtıma Ilişkin ödeme ko
laylıkları kendisine fazlasıyla �landı. 

Basın ilan geliri olmaksızın bır yılı salt okuyucu 
deste�inde tamamlarnayı başardı Kemal Blsalman. 
Bu arada gazetede çeşitli vesilelerle yaptılt "De vrim· 
ci" anonslar da ilgi topladL 

Bir gün kendisi adına gelen mektup zarfmın 
Içinden 200 liraya yakın para çıktL Zonguldak havı· 
lisinden bir işçi, binbir zorlulu sadece kol ve lIk1r I" 
çllerine ait olan gazeteye maddi bır destek �larnak 
amacıyla, fikri klmUllnl bilmediII Kemal Blsalman'a 
para gönderiyordu. 

Yeni Ortam'ın patronu bu olaydan çok duygu· 
landt Aynı günün akşamı tlryaklsi oldulu Divan Oteli 
Amerikan barında, bır elinde içki bard�ı, bır e linde 
Zonguldak'tan gelen para, etrafına gözleri yaşartan 
olayı hikıye etti. 

Yeni Ortam kısa zamanda, büyük bır yazar çizer 
kadrosunun doldulu gazete oldu. Okuyucu, gazeteyi 

/ alırken, ona maddi bır destek olmanın sorumlıtlulunu 
da taşıdı. 

Herşey Iyi gidiyordu ama, patron çah,anIara 
dolru dürüst para vermiyordu. Yenı Ortam 'ın 3,5 yıl· 
lık yayın hayatında gazeteden bine yakın kol ve lIk1r 
emekçis;' geçti. Hepsi de, patronla çatıştı ve .. tron 
tarafından kovıtldu. 

Patron, her enıekçiyi kovduktan sonra "AnJa. 
mıyorum bu solcıtlan, ay sonunda Insandan para Is
tiyorlar" diyordu. 

Yeni Ortam bir yıl sonra, yılda 1,5 milyon Ura
ya yaklaşan basın Ilan gelirine de kavuştu. 30 bın ci· 
varındaki satış küçümsenmeyecek bir kar �lıyordu 
üstelik. Patronuna önceki yıl 1,5 milyon liraya yakın 
vergi ödettirecek kadar. 

Ancak, ucuz emek · çok kir esasını dayalı yö
netim anlayışı, gazetenin zora girmesine yol açtL 
Ankara ve ıstanbul'daki yazıişleri kadrosu topu topu 
10 klşiydl 

VE SON! 

Kemal Bisalman, gazeteyi satırı"ı karar verm\" 
ti. Sadece gazetenin Isim hakkını eUnde bulunduracak 
geride ne var ne yoksa satacaktL Bır ara DP Genel 
Sekreteri Faruk Sükan'ın da talip oldulu ııazete 
nihayet "Yeniden Milli Mücadele"cllerln elinde kaldL 

Blsalman, şimdi ne yapıyol'! Kendisi yakınları
na bır iki ay kafa dinleyeceAlnl, dalıa sonra Yenı Or· 
tam'ı çıkarac�ını söylemektedir. 

Elinde halen Iyi para oldulu söylenmektedir. 
Yapı Kredi Bankasının Erenköy, Kadıköy, Etemefm· 
di şubelerinde yatan toplam bır 17 milyondan söz 
e dllmek'tedlr. 

Kemal Blsalman şimdi yeni bır gazete hazırlıaı 
ıçınde. Acaba ufukta faşizm var mı yok mu? Tabıı 
bu soruyu kimsenin Blsalman'a soracak ne vakti ne 
de ciddiyeti vardır. 
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DEMOKRASi 
PARL OYA 
HAPSEOilEMEZ 

BEHICE BORAN 

Demokrasi, belli sürelerde, Türkiye'de dört yılda bir, Genel seçim
lere gidilmesinden ve aldıkları oy miktarlarına göre siyasal partilerin yasama 
ve yürütme organlarını oluşturmasından ibaret değildir_ Demokratik reji
min ulusal çıkarlara ve geniş halk kitlelerinin çıkar ve yararına işleyebilmesi 
için ilerici, demokratik güçlerin, işçi emekçi halk kitlelerinin, ülke kamu
oyunun ülke sorunları, hükümet politikası üzerindeki görüşlerini, çeşitli 
isteklerini güçlü bir biçimde dile getirmeleri, baskı ve etkilerini Meclis ve 
hükümet üzerinde duyurmaları gerekir. Demokratik özgürlüklerin gerekçesi 
ve işlevi budur. Türkiye'de demokrasinin bu yanı gereğince, yeterince işleme
mektedir. Oysa bugün, Türkiye'nin içine düşürüldüğü dış ve iç politika çıkma
zı ve ekonomik açmazı durumunda ve faşizmin günden güne tırma'1lşı kar
şısında demokrasinin bu yanının işletilmesi en ivedi, ihmal edilmez şart 
haline gelmiştir. 

Türkiye işçi Partisi aylarca önce MC'nin iktidardan düşürülmesinin 
güncel ivedi görev olduğunu kamu oyuna duyurmuş ve ondan sonra da her 
vesile ile bu çağrısını tekrarlamıştır. 12 Ekim seçimleri vesilesiyle bu yönde 
faaliyet göstermiştir. Bu çağrımızın siyasal ve siyaset dışı demokratik çevre
lerce benimsendiğini ve girişimler yapıldığını memnunlııkla gözlemliyoruz. 
Günün şartlarında bu girişimleri, MC'yi iktidardan düşürme mücadelesini daha 
da güçıendirmek, hızlandırmak gerekiyor. Parlamento aritmetiğinde görülen 
durum bu gereği daha da ön plana çıkarıyor, en ivedi olarak başarılması 
gereken iş hali ne getiriyor. 

MC'nin iktidardan düşürülmesi için parlamento içi olanakların 
sonuna kadar kullanılması gerekir. Bu yapılmalıdır. Bunu da daha önce 
belirttik. Ama bununla yetinilemez_ Parlamento dışı demokratik mekani�ma, 
kamuoyu, demokratik güçler, işçi emekçi kitleler harekete geçirilmeli, 
etkileri duyurulmalıdır. Demokratik rejimin işlemesinin genel gereği ötesin
de, günün özel şartları bunu ayrıca zorunlu kılmaktadır. Birincisi, parlamen
to aritmetiği oturmuş değildir. Yüzen, akışkan oylar vardır ve bu oyları 
kendi tarafına çekmekte MC koalisyonu daha becerikli görünmektedir. 
Parlamento dışı muhalefetin gücünün -kamuoyunun, demokratik örgüt ve 
güçlerin ve halk kitlelerinin karşı çıkışının, direnişinin- ortaya çıkarılması 
bu yüzen oyların doğrultusunu değiştirebilir. ikincisi ve daha önemlisi, MC 
hükümeti parlamento aritmetiğini kendi lehine çevirmeyi başarsa da, kamu
oyunun, kitlelerin direnişi karşısında istifa etmek durumunda kalabilir. 
Batılı demokrasilerde bu çok görülen bir durumdur, Türkiye'de de bu durum 
gerçekleştirilebilir. Demirel de bunu bilmektedir. 15 Ocak'tayaptığıbir ko
nuşmasında şöyle dediği basında çıkmıştır "Kamuoyunda çalkentı artarsa, 
başka çare kalmazsa, hükümet istifa ettiği takdirde genel seçimlere gideriz." 

Işte MC iktidar·ı, Demirel'in de sözünü ettiği bu duruma getirilmeli, parla
mento aritmetiği ile düşürülemiyorsa, istifa etmek zorunluluğuyla karşı 
karşıya bırakılmalıdır. 

Kısacası, parlamento içi muhalefet, parlamento dışı muhalefetten 
kopuk düşünülemez. Kopukmuş gibi düşünülür, parlamento dışı muhalefeti, 
kamuoyu: direnişini ve kitlesel hareketleri oluşturmak ihmal edilirse, sadece 

parlamento aritmetiği hesapları ve taktikleriyle bir sonuç alınamaz. Kaldı ki, 
kitle tabanını, kitlesel hareketleri ihmal eden hiç bir "sol" muhalefet -sol'lu
ğunı,in niteliği ve ölçüsü her ne olursa olsun- muhalefetinde güçlü, etkin 
olamaz. 

Parlamento içi mücadele . de sadece MC'yi iktidardan düşürecek 
oyları sağlamaya yönelik olarak düşünülmemeli, Meclis içi oy hesaplarına 
inhisar ettirilmemelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Meclis, MC'nin 
içyüzünün somutta tüm ayrıntılarıyla açığa çıkarıldığı, ülke kamuoyu, nnünde 
sergilendiği bir forum olmalıdır. Meclis çalışmaları kamuoyunu aydınlata
cak MC'ye karşı parlamento dışı muhalefeti oluşturmak ve güçlendirmeğe 
yönelik olmalıdır. Ve parlamento dışı muhalefet demokratik hak ve özgür
ıükleri kullandırma yoluyla harekete geçirilmelidir. Türkiye Işçi Partisi'nin 
parlamenter faaliyet, mücadele anlayışı budur. 

Yalnızca, ilk ağızda MC'yi iktidardan düşürmek için değil, daha 
genel ve. temel bir olgu olan açık faşizme doğru gidişi durdurmak için de 
parlamento dışı örgütsel, kitlesel demokratik mücadele şarttır. Türkiye Işçi 
Partisi bu anlayış içinde "MC iktidardan düşürülmelidir" kampanyasını 
açmıştır. 

Demokratik kitle hareketleri, mücadeleleriyle, anarşik, goşist eylem
ler birbirine karıştırılmamalıdır. MC iktidarı ve çevreleri bilerek, kasitle bu 
ikisini birbirine karıştırmakta, kendi deyimleriyle "son Türk devleti" ne 
yönelik bir tehlike havası yaratma, Cumhuriyeti ıehlikede gösterme çabasını 
israrla sürdürmektedirler. Ve yarattıkları bu hayali tehlikenin sorumluluğunu 
muhalefete yüklemektedirler. Bu suçlamalardan kurtulmak için ve "faşizme 
pirim vermemek" gerekçesiyle, parlamento dışı demokratik mücadeleden 
kaçınmak, kitlesel hareketlere karşı bir tutuma girmek, MC'nin, gericilerin, 
faşistlerin oyununa gelmektir, onların ekmeğine yağ sürmektir. 

Parti, bu gibi hareketlere katılmakla kalmayıp, yapılan miting, 
yürüyüş veya toplantıların düzenli ve olumlu biçimde gerçekleştirilmesinde 
kendi insiyatifiyle, davranışlarıyla yardımcı olacaktır. Burada. tüm 
ilerici, demokratik, yurtsever güçleri ve örgütleri özel olarak MC'yi iktidar
dan düşürme, faşizme önleme ve genel olarak toplumu demokratikleştirme 
mücadelesinde güçlerini, etkinliklerini artırmaya çağırıyoruz. 

PARL OYA 
HAPSEOilEMEZ 

BEHICE BORAN 

belli sürelerde, Türkiye'de dört yılda bir, Genel seçim
aldıkları oy miktarlarına göre siyasal partilerin yasama 

oluşturmasından ibaret değildir_ Demokratik reji
geniş halk kitlelerinin çıkar ve yararına işleyebilmesi 

güçlerin, işçi emekçi halk kitlelerinin, ülke kamu
hükümet politikası üzerindeki görüşlerini, çeşitli 

biçimde dile getirmeleri, baskı ve etkilerini Meclis ve 
üzerinde duyurmaları gerekir. Demokratik özgürlüklerin gerekçesi 

Türkiye'de demokrasinin bu yanı gereğince, yeterince işleme
Türkiye'nin içine düşürüldüğü dış ve iç politika çıkma

durumunda ve faşizmin günden güne tırma'1lşı kar
bu yanının işletilmesi en ivedi, ihmal edilmez şart 

Partisi aylarca önce MC'nin iktidardan düşürülmesinin 
olduğunu kamu oyuna duyurmuş ve ondan sonra da her 

çağrısını tekrarlamıştır. 12 Ekim seçimleri vesilesiyle bu yönde 
Bu çağrımızın siyasal ve siyaset dışı demokratik çevre
ve girişimler yapıldığını memnunlııkla gözlemliyoruz. 

girişimleri, MC'yi iktidardan düşürme mücadelesini daha 
hızlandırmak gerekiyor. Parlamento aritmetiğinde görülen 

da ön plana çıkarıyor, en ivedi olarak başarılması 
ne getiriyor. 

iktidardan düşürülmesi için parlamento içi olanakların 
kullanılması gerekir. Bu yapılmalıdır. Bunu da daha önce 

yetinilemez_ Parlamento dışı demokratik mekani�ma, 
güçler, işçi emekçi kitleler harekete geçirilmeli, 
Demokratik rejimin işlemesinin genel gereği ötesin

bunu ayrıca zorunlu kılmaktadır. Birincisi, parlamen
değildir. Yüzen, akışkan oylar vardır ve bu oyları 

çekmekte MC koalisyonu daha becerikli görünmektedir. 
muhalefetin gücünün -kamuoyunun, demokratik örgüt ve 
kitlelerinin karşı çıkışının, direnişinin- ortaya çıkarılması 

oyların doğrultusunu değiştirebilir. ikincisi ve daha önemlisi, MC 
aritmetiğini kendi lehine çevirmeyi başarsa da, kamu

Işte MC iktidar·ı, Demirel'in de sözünü ettiği bu duruma 
mento aritmetiği ile düşürülemiyorsa, istifa etmek zorunluluğuyla 
karşıya bırakılmalıdır. 

Kısacası, parlamento içi muhalefet, parlamento 
kopuk düşünülemez. Kopukmuş gibi düşünülür, parlamento 
kamuoyu: direnişini ve kitlesel hareketleri oluşturmak 

parlamento aritmetiği hesapları ve taktikleriyle bir sonuç 
kitle tabanını, kitlesel hareketleri ihmal eden hiç bir "sol" 
ğunı,in niteliği ve ölçüsü her ne olursa olsun- muhalefetinde 
olamaz. 

Parlamento içi mücadele . de sadece MC'yi 
oyları sağlamaya yönelik olarak düşünülmemeli, Meclis 
inhisar ettirilmemelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 
içyüzünün somutta tüm ayrıntılarıyla açığa çıkarıldığı, ülke 
sergilendiği bir forum olmalıdır. Meclis çalışmaları kamuoyunu 
cak MC'ye karşı parlamento dışı muhalefeti oluşturmak 
yönelik olmalıdır. Ve parlamento dışı muhalefet demokratik 
ıükleri kullandırma yoluyla harekete geçirilmelidir. Türkiye 
parlamenter faaliyet, mücadele anlayışı budur. 

Yalnızca, ilk ağızda MC'yi iktidardan düşürmek 
genel ve. temel bir olgu olan açık faşizme doğru gidişi 
parlamento dışı örgütsel, kitlesel demokratik mücadele 
Partisi bu anlayış içinde "MC iktidardan düşürülmelidir" 
açmıştır. 

Demokratik kitle hareketleri, mücadeleleriyle, anarşik, 
ler birbirine karıştırılmamalıdır. MC iktidarı ve çevreleri 
ikisini birbirine karıştırmakta, kendi deyimleriyle "son 
yönelik bir tehlike havası yaratma, Cumhuriyeti ıehlikede gösterme çabasını 
israrla sürdürmektedirler. Ve yarattıkları bu hayali tehlikenin 
muhalefete yüklemektedirler. Bu suçlamalardan kurtulmak 
pirim vermemek" gerekçesiyle, parlamento dışı demokratik 
kaçınmak, kitlesel hareketlere karşı bir tutuma girmek, 
faşistlerin oyununa gelmektir, onların ekmeğine yağ sürmektir. 

Parti, bu gibi hareketlere katılmakla kalmayıp, 



KAPiTALizMiN PARMAK izi: 
RÜŞVET, SOYGUN, 

MC. 

ÜZERE 
GiTMELiDiR i 

• 

önceki haftanın sonlarında bir 
kamu kuruluşunun taşra teşkilatı mü
dirlülderine gönderilen resmi yazıda, 
"mahalli emniyet teşkilatıyla işbirli� 
yapılarak, çalışan personelin parmak iz
lerinin tesbiti" istendi. 

İlk bakışta Emniyet Genel Mü
dürlüj!ü tarafından teşkilata gönderil
miş bir yazı ihtimatini akla getiren 
söz konusu direktif, Emniyet Genel 
Müdürlü�ünce de�i1, Zirai Donatım 
Genel Müdürlü�ünce veriliyordu ... 

Zirai D onatım Kurumu, taşra teş
kilatına gönderdi�i yazıda, "parmak 
izi tesbitinin bir an önce" tamamlan
ması gerekti�ini de hatırlatıyordu. 

Sıradan faşist uygulama ve yöntem
lerin duvarlannı bile zorlayan olay, 
11 aylık dönem içinde 50'ye yakın 
ö�renci, ö�retmen ve işçinin kanına 
giren, anayasa ve demokrasi düşmanı 
Cephe yönetiminin azgınlık ölçülerini 
ele vermektedir. 

Türkiye'de her ileri, yurtsever, 
demokrat düşüncenin parmak izleri alı· 
narak yürütülmeye çalışılan faşist Cephe 
yönetimi, kitlesel taban dest�ini gün
den güne yiti rmenin öfkesi yle, sokakta 
estirdi�i terörü devlet dairelerine sok
muş ve işi parmak izi tesbitine kadar 
vardırmıştır. 

RÜŞVET, SOYGUN, dNA YET ... 

Kapitalist sömürü düzeninin do�al 
işleyişinin levhalarını oluşturan ıiiş
vet, dolandırıcılık, soygun olaylan üze
rinde rastlanan parmak izleri ise Cephe 
azgınlı�ını daha da artırırken, biraz 
daha dibe batmasına yol açmaktadır. 

Ortaya çıkan bir "ıiişvet" ve 
"Mobilya" olayı elbette arızi iki olay 
dej!i1dir. Dünya kapitalist sisteminin 
sadece geri ve çarpık bir izdüşümü 
nitelij!indekl yapıda açı�a çıkan bu 
iki olay, sistemin işleyişini kaba hat
larıyla sergileyen "müt'evazi" iki örnek· 
tir. 

Ancak, tüm soygun, sömürü ve 
zorbalılıın parmak izi alındı�ında kapi
talizmin ve onun emperyalizmle işbir
likçi karak terinin izleri, artık daha bir 
açık, daha bir kesin biçimde görülmek
tedir. 
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"EK GÖREVLI" DURAL. . .  

tki hafta önce ortalı�ı allak bul
lak eden ıiişvet olayının üzerine şimdi 
bir perde indirilmiştir. 

A merikan Lockheed uçak şirke
tinin Türkiye'de d�ıtılmak üzere 13,5 
milyon lira ıiişvet verdi�i Altay firması 
sahibi Nezih Dural hakkındaki sonış
turma pek sonuç verece�e benzeme
mektedir. Başkel)tteki yaygın söylentiye 
göre, Dural, komisyonculuk işinin yanı
sıra bazı önemli "ek görevleri" de yü
rütmektedir. Türkiye'nin pek kısa önce
ki tarihinde, bazı mahkeme duruşma· 
larında bazı sanıkların "Ben bu olay
da görevli olarak bulunuyordum" deme
lerinden sonra tahliye edildiklerini hatır
layanlar, elbette "ek görevin" ne anlama 
geldi�ni bileceklerdir... 

Rüşvet olayı şimdi belli bir karan
Iı�a çekilmiştir. 

MOBILYA VE ÖTESI 

Ancak, geçti�imiz haftanın bıi.ş. 
larında kesin belgelerle açıklanan mobil
ya dosyası, öyle kolay kolay geçiştiri· 
lecek gibi de�i1dir. 

Olay, CHP Genel �aşkanı Bülent 
Ecevit'in salı günü yaptı�ı açıklama
larla alevlendi. 

Başbakan Süleyman Demi rel'in ye
�eni Yahya Demirel'in Kıbns'a 5,5 
milyonluk mobilya yerine 400 bin 
liralık sunta ihraç etti�i ve bunun için 
de devletten 4 milyon lira vergi i adesi 
aldı�ı resmi müfettiş raporuyla açık
lanıyordu. 

Ecevit'in iddiaları kesin belgeler
le do�rulanıyordu . 

Yahya Demirel, bugüne kadar beş 
partide dışarıya mobi lya ihraç etti�inl 
beyanla devletten 'toplam 20 milyon 
lira vergi i adesi a1mıştı 

Bu beş partiden iki partisine iliş· 
kin belgelere göre, Kıbrıs'a ilk partide 
2 milyon 159 bin 994 lira de�erinde 
185 takım komple birinci sınıf ceviz 
kaplama mobi lya yerine 469 bin lira 
de�erinde 200 metre küp sunta ihraç 
edilmişti. 

Yil!en Demireı, ikinci partide ise, 

• 
mobilya olayı kahramanı 

Yahya Demirel 

• 

3 milyon 429 bin 500 lira de�erinde 
275 takım komple birinci sınıf ceviz 
kaplama mobilya yerine 70 bin lira 
de�erinde 50 ton düşük kaliteli tahta 
levha ihraç etmişti.. .  

• BiR YAZı 
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Yani Yahya Demirel, iki partid 
ihraç etti!!i toplam 539 bin liralık mal 
5 milyon 558 bin 493 lira de!!erind 
göstermiş ve bunun karşıl�ı 
da, halen amcasının 

ANATOMISI 
• -.I .t....I.Ç\,u:�n yaparak 

olojlk mücadele. vermiştir. 

• BiR 

BİR CIDDİYETSİZLİK 
ÖRNEGİ 

YUrtll/fl; bu ciddIYetsiz 
<. vnnı o denıı IIp·' 

FıKRA 
"PATAYRUK, 

PASUN KOFiRi" 
Günlük, güneşlik bir havada balığa çıkan Karadeniz'liler açık denizde 

müthiş bir fırtınaya yakalanırlar. Gemi sallanmakta, yapılan bülün dualar 

fırtınayı dindirememektedir. Kelime-i Şehadet, ayet, suret, abdest, nama], 

nafile. Son bir kurtuluş ümidi ile gUverteye çıkan Temel Reis, geminin iyiden 

iyiye su almaya başladığını görünce çaresizlik içinde aşağıya koşar ve elleri 

havada dua etmekte olan arkadaşlarına bağırır: 

- Uşaklar, patayrlık, pasun küfiri! 

./ 
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"EK GÖREVLI" DURAL. . .  

tki hafta önce ortalı�ı allak bul
lak eden ıiişvet olayının üzerine şimdi 
bir perde indirilmiştir. 

A merikan Lockheed uçak şirke
tinin Türkiye'de d�ıtılmak üzere 13,5 
milyon lira ıiişvet verdi�i Altay firması 
sahibi Nezih Dural hakkındaki sonış
turma pek sonuç verece�e benzeme
mektedir. Başkel)tteki yaygın söylentiye 
göre, Dural, komisyonculuk işinin yanı
sıra bazı önemli "ek görevleri" de yü
rütmektedir. Türkiye'nin pek kısa önce
ki tarihinde, bazı mahkeme duruşma· 
larında bazı sanıkların "Ben bu olay
da görevli olarak bulunuyordum" deme
lerinden sonra tahliye edildiklerini hatır
layanlar, elbette "ek görevin" ne anlama 
geldi�ni bileceklerdir... 

Rüşvet olayı şimdi belli bir karan
Iı�a çekilmiştir. 

MOBILYA VE ÖTESI 

Ancak, geçti�imiz haftanın bıi.ş. 
larında kesin belgelerle açıklanan mobil
ya dosyası, öyle kolay kolay geçiştiri· 
lecek gibi de�i1dir. 

Olay, CHP Genel �aşkanı Bülent 
Ecevit'in salı günü yaptı�ı açıklama
larla alevlendi. 

Başbakan Süleyman Demi rel'in ye
�eni Yahya Demirel'in Kıbns'a 5,5 
milyonluk mobilya yerine 400 bin 
liralık sunta ihraç etti�i ve bunun için 
de devletten 4 milyon lira vergi i adesi 
aldı�ı aldı�ı resmi müfettiş raporuyla açık
lanıyordu. lanıyordu. 

Ecevit'in iddiaları kesin belgeler
le do�rulanıyordu . 

Yahya Demirel, bugüne kadar beş 
partide dışarıya mobi lya ihraç etti�inl 

3 milyon 429 bin 500 lira de�erinde 
275 takım komple birinci sınıf ceviz 
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devlet hazinesinden milyon 191 
bin 370 lira vergi iadesi almıştı. 

Türkiye'nin kendisine 4 milyon 
liradan fazla teşvik pnrnı ödedi�i 
Yahya Demirel'in ihraç etti�i sunta ve 
tahta levhalar ise Kıbrıs'ta ancak 493 
bin liraya satılabilmişti. 

Aslında "Hür teşebbüs" düzeninin 
işleyişine pek güzel emsal teşkil eden 
olay, saruldı!!ı gibi kabaca tezgahlan· 
mamıştır. Aksine işin içinde incelikli 
bir organizasyon vardır ... 

Yahya Demirel mobilyayı "Inter 
Tradimpex" şirketine satmış görün
mektedir. Ve de "Inter Tradimpex" 
şirketi Yahya Demirel'den mobilya 
satın almış görünmektedir. Ancak adı 
geçen şirketin bir üçüncü şirkete sat
t�ı mal ise mobilya de!!iI sunta ve 
tahta levhad ır. 

Şimdi burada akla bir soru gele
cektir. "Inter Tradimpex" şirketi Yah
ya Demi rerden aldı!!ı 5,5 milyon Ii-. 
ralık mobilya yerine 493 bin liralık 
sunta ve tahta levhayı almakla esas 
kayba u!!ramamış mıdır? U!! ramarru ş
tır. Çünkü ortada satın alınan mobil· 
ya yoktur. 

Bir takım dolambaçlı adlarla orta
lıkta görünen "Inter Tradimpex" şir
ketinin ort�ı halis muhlis' bir Ispar
talı genç hemşehridir... 

YURUYUŞ'ün 43. ve 45. sayı
larında adı geçen Atilla özçelik, burada 
açı!!a çıkmaktadır. Di!!er mobilya ihraç 
işlerinde de naylon firmalarla Yahya 
De mirel'den alıcı görünen Atilla öz
çelik, belti bir iş ortakIı�ının formali
ter satın alıcı firması rolünü yürütmek
tedir. 

YURUYUŞ, geçen sayılarında tat
lı kar ortaklı!!ının bir başka girişimini 
de açıklamıştL Atilla özçelik-Yahya 
Demirel ikilisi, 15 Ocak günü, ıstanbul'
da Karaköy'de Velialemdar Han'daki bir 
büroda bir teklif mektubu düzenlemiş
ler ve Kara Kuvvetleri Komutanlıi!ma 
başvurarak, Amerika' dan helikopter ge
tiltebileceklerini bildirmişlerdi. 

Amerika'nın Vietnam'da kuUand�1 
helikopterlerin bir boya de!!işikli!!iyle 
Türkiye'ye satılması işine aracı olarak 
katılan ikilinin teklif mektubu, Atilla 
özçelik tarafından 16 Ocak 1976 
�nü, Kara Kuvve tleri Komutanh!!ına 
verilmişti... Bu konuda sıra dei!işik
U�i yapılmış, teklif mektubu Atilla 
özçelik'in ort�ı bulundu�u Delta De
niz Nakliyat Anonim Şirketi adına im. 
zenlenmişti. Yahya Demirel'in adı satıŞ 
işleminde engel teşkil edebilirdi... 

HELIKOPTERLER ... 

Ancak, tam bu sırada devreye 
John Benda adında, Türkiye'de 20 
yıldır sürekli olarak bu işi yapan bir 
Mafia mensubu girmiş ve İtalya'dan 
50 adet helikopter alınmasını s�la
mıştı. John Benda'nın ıtalya'da Roma 
şehrindeki kolu da kardeşi Kosta Ben
da idi. ıtalya'da Mafia'nın ileri gelen
lerinden olan Kosta Benda, Ankara'
daki �abeysiyle işi kotarmayı becer
mişti. Ne de olsa yılların deney zen
ginlikleri vardL .. Her iki ülkede kurduk
ları ilişkiler sistemi ise birbirinden 
karışıktı. 

John Benda ismi, Türkiye'de yet
kililere söylendi!!i zaman herkes, "ola
yın üstünde daha fazla durulmamasını" 
hatırlatıyordu. 

Olaylar zinciri, hepsinin belli bir 
yöne uzanmaSlna r�men darmad�ınık 
ve esrarlı yumaklara dolaşıyordu ... 

MC'NIN SEYIR DEFTERI 

Bütün bu ve buna benzer bir yı!!ın 
karmaşık işlerin yürütüldü!!ü Türkiye'de 
ise yurtseverler, ilerici ve demokrat 
unsurlar, şiddetli bir baskı ve terör 
uygulaması altında ölüm kahm savaşı 
veriyorlardı. 

TöB-DER'in geçtij!imiz hafta ba
sına açıkladı�ı saldırı olayları özetle 
şu tabloyu yansıtmaktadır: 

20 Şubat günü Ulkü Ocak h faşist
ler, TöB·DER Konya Şubesi Yönetim 
Kurulu Uyesi Mehmet Aydo!!du'ya, 
şehrin ana caddesi Mevlana Bulvarında 
zincir ve sopalarla saldırdılar. Konya 
Sanat Enstitüsünde okuyanların ço�u
nu oluşturdulıu 200 kişilik saldırgan
ların elinden zor kurtulan Aydo!!du, 
başından yaralandı. 

Olay, halkın gözü önünde, Merkez 
Karakoluna 150 metre mesafede cere
yan etti ancak polisin bir müdahalesi 
olmadı. 

18 Şubat günü TöB-DER'1i ö�ret
men Ethem Kahveci'nin evi, kimli�i 
bilinmeyen kişiler(!)in saldırısına u!! ra· 
dı, kurşunlandL Atılan kurşunlarla 
Kahveci'nin evinin camları kınldL 

21 Şubat gecesi Keskin'de Halk 
Evinin düzenledi!!i ozarılar gecesinden 
sonra iki ozan ile öi!retmen ısmail Fı
rat gözaltına alındılar. 

23 Şubat günü faşistler Seydişe
hir'de ö!!retmen Durmuş lşılak'ın evini 
dinamitlediler. Evin kapısı carrıları hasar 
gördü. Saldırganlar burada da yakalana
madı! .. 

Malatya'da faşistler, ö!!retmenlere 
pusu kurarak, . saldırarak, kız erkek 
ö!!rencileri döverek kentte tam bir 
terör havası estirdiler. 

Malatya'da son günlerde faşistlerin 
yaptı!!ı saldınlar şöyle: 

18 Şubat günü Turan Emeksiz 
Lisesi öj!retmeni ısmail Gümüş cadde
de feci şekilde dövüldü. Saldırgarılar 
kaçtı. 

19 Şubat günü ö�retmen Fevzi 
Tıtı saldınya u!!radı; dövüldü. Faili 
meçhuL. 

20 Şubat gunu Ticaret Lisesi 
Mıidürü Mehmet Pasacı saldınya u!!
radı; dövüldü. Faili meçhuL. 

19 Şubat günü TöB-DER Bölge 
Temsilcisi ıbrahim Nacar 44 AL 137 
plakalı taksiden inen kişilerin saldırı
sına u!!radL Faili meçhuL. 

SEYDIŞEHlR'DEKİ TERÖR 

öte yandan Seydişehir'de, işçiler 
üsliinde estirilen terör bütün şiddetiyle 
sürdürülmektedir. 

DISK'e b�h özgür Alüminyum 
lş'e b�1ı işçiler, türlü baskı ve sin
dirme yönterrıleriyle sendikalanndan ko
parılmakta, tehdit ve zor altında tutul· 
maktadırlar. 

. 

Faşistlerin yönetimini elinde Iı.ulun· 
durdukları san Türk Metal Sendikası 
matbu k�ıtlara j işçilere zorla imza 
attırmaktadırlar. i 

Notere de tasdik ettirilen belge
lerden biri Hikmet Karataş adlı bir 
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işçiye aittir. öme!!iyle açıklad�ırnız 
olayda, adı geçen işçinin imzası bulu
nan matbu ka!!ıtta "Muhatap özgür 
Alüminyum Iş Sendikası hiçbir zaman 
üye olmadı�ım halde adı geçen sendi
ka imzamı taklit ederek beni üyesi gibi 
göstermiş ve beni hertürlü hile ve 
desiselerle aldatarak benim arzu etmedi
�im bir takım muamelelerin yapıl
masına da tevessül etmiştir" ibaresi de 
yer almaktadır. 

Matbu ka�ıtlar haUnde işçileri 
tehdit altında sendika de!!iştlrmeye 
örnek teşkil eden olayda adı geçen 
Hikmet Karataş, her ne kadar bunu 
imzasıyla tasdik ettirilmeye mecbur 
bırakılıyorsa da, bir başka gerçek sak
lanamıyordu. Çünkü "özgür Alijmin
yum-Iş Sendikasına hiçbir zaman üye" 
olmadı!!ını söyleyen Karataş, tam 18 ay 
özgür Aıüminyum.lş Sendikasının Genel 
Sekreterıı�ini yapmıştL 

10 Ocak 1974 tarihinde genel 
sekreter olan Hikmet Karataş, karar 
defterlerindeki Imzalanyla da bilindilıi 
üzere bu görevde 18 ay bulunmuştu. 

Hikmet Karataş şimdi şu ibare
lerin de bulundu�u matbu ka�ıdı 
Imzalamaya mecbur bırakılıyor ve bu 
notere tasdik ettiriliyordu. Imzalatılan 
ka!! ıd ın bir yerinde de şu ibareler 
okunuyordu: 

"Türk Metal Sendikasırun evvel
den beri üyesi bulunmam nedeniyle; 

Türk Metal Sendikasını: Tüm adli, 
Idari ve dl!!er IIgIU merciler nezdinde 

yet1c1li ka� 0%1_ yıl.ıoas 

274 sayılı yasarun 14'üncü maddesi 
ve bu maddenin (e) bendi gerıiince 
beni temsile, di!!er taraftan muhatap 
özgür Alüminyum Iş Sendikasınca, 
üyesi bulundu!!um Türk Metal Sendika
sı aleyhine açılmış ve açılacak tüm 
davalardan feragat ve feragat i davayı 
kabule, Muhatap Sendika aleyhine 
benim adıma 274 ve 275 sayılı yasa
lar gereilince her türlü girişirrılerde 
bulunma!!a, bilumum çekişmeli ve 
çekişmesiz işlerimi takip etmelıe velha- . 
sıl 274-275 sayılı yasalar hükümleri 
gerıiince bütün girişim, muamele ve 
müracaatlarda bulunm�a tam yetkili 
ve mezun kıldım ... " 

MC GIDECEKTIR . ..  

Seydişehir'deki faşist baskı ve 
terörü, yukardaki örnekten daha ıyı 
belgeleyen bir başka olayı anlatmaRa 
gerek yoktur. 

Seydişehir' de aylardan beri bu 
uygulama, bu şiddet ve faşist terör 
sürdürülmektedir. 

MC'nln Seydişehir'e yansı ması bu 
örnekteki gibi yasa dışıdır. 

Bu yasa dışı işlem ve eylerrıler 
MC'nln gündelik işleri arasındadır. 

Ve bunlar sonılduRunda şimdilik 
"Benim adım Süleyman'dır" cevabı gel
mektedir. 

MC, bir daha gelmernek üzere 
gitmelidir. Demokratlk güçlerin gücü 
önünde gidecektir de ... 
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Malatya'da faşistler, ö!!retmenlere 
pusu kurarak, . saldırarak, kız erkek 
ö!!rencileri döverek kentte tam bir 
terör havası estirdiler. 

Malatya'da son günlerde faşistlerin 
yaptı!!ı saldınlar şöyle: 

18 Şubat günü Turan Emeksiz 
Lisesi öj!retmeni ısmail Gümüş cadde
de feci şekilde dövüldü. Saldırgarılar 
kaçtı. 

19 Şubat günü ö�retmen Fevzi 
Tıtı saldınya u!!radı; dövüldü. Faili 
meçhuL. 

20 Şubat gunu Ticaret Lisesi 
Mıidürü Mehmet Pasacı saldınya u!!
radı; dövüldü. Faili meçhuL. 

19 Şubat günü TöB-DER Bölge 
Temsilcisi ıbrahim Nacar 44 AL 137 
plakalı taksiden inen kişilerin saldırı
sına u!!radL Faili meçhuL. 

SEYDIŞEHlR'DEKİ TERÖR 

öte yandan Seydişehir'de, işçiler 
üsliinde estirilen terör bütün şiddetiyle 
sürdürülmektedir. 

DISK'e b�h özgür Alüminyum 
lş'e b�1ı işçiler, türlü baskı ve sin
dirme yönterrıleriyle sendikalanndan ko
parılmakta, tehdit ve zor altında tutul· 
maktadırlar. 

. 

Faşistlerin yönetimini elinde Iı.ulun· 
durdukları san Türk Metal Sendikası 
matbu k�ıtlara j işçilere zorla imza 
attırmaktadırlar. i 

Notere de tasdik ettirilen belge
lerden biri Hikmet Karataş adlı bir 

taraftan Muhatap OzgOr Alüminyum ış Sendlkal:i:ınca, Qyesl bulunduQum 
dıkası aloyhlne açılmış ue açılacak tllm daoalardan feragat ue feragah 
haıap 80ncUka aleyhine benim adıma 274 ue 275 sayılı yasalar gereQlnce 
lerde bulunmaQo, bllumum çeklşmell 00 çeklşmosiz Işlerımı takıp etmeQe 
yılı yasalar hükümleri geooOlnoo bOtAn girişim, muamele ue mOracaatlarda 
yeıkill ue mezun kıldım. ' 

Sayın Noter, Işbu beyan ue Istlraroın bırer nüshasının 
Bir nOshasına tebeUüQ şerh!nl mOteoJdp tarafıma uerilmeslnl ue bır 
hıfz edilmesini rica ederim. 19.2.1976 
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işçiye aittir. öme!!iyle açıklad�ırnız 
olayda, adı geçen işçinin imzası bulu
nan matbu ka!!ıtta "Muhatap özgür 
Alüminyum Iş Sendikası hiçbir zaman 
üye olmadı�ım halde adı geçen sendi
ka imzamı taklit ederek beni üyesi gibi 
göstermiş ve beni hertürlü hile ve 
desiselerle aldatarak benim arzu etmedi
�im bir takım muamelelerin yapıl
masına da tevessül etmiştir" ibaresi de 
yer almaktadır. 

Matbu ka�ıtlar haUnde işçileri 
tehdit altında sendika de!!iştlrmeye 
örnek teşkil eden olayda adı geçen 
Hikmet Karataş, her ne kadar bunu 
imzasıyla tasdik ettirilmeye mecbur 
bırakılıyorsa da, bir başka gerçek sak
lanamıyordu. Çünkü "özgür Alijmin
yum-Iş Sendikasına hiçbir zaman üye" 
olmadı!!ını söyleyen Karataş, tam 18 ay 
özgür Aıüminyum.lş Sendikasının Genel 
Sekreterıı�ini yapmıştL 

10 Ocak 1974 tarihinde genel 
sekreter olan Hikmet Karataş, karar 
defterlerindeki Imzalanyla da bilindilıi 
üzere bu görevde 18 ay bulunmuştu. 

Hikmet Karataş şimdi şu ibare

274 sayılı 
ve bu maddenin 
beni temsile, 
özgür Alüminyum 
üyesi bulundu!!um 
sı aleyhine 
davalardan 
kabule, Muhatap 
benim adıma 
lar gereilince 
bulunma!!a, 
çekişmesiz işlerimi 
sıl 274-275 
gerıiince bütün 
müracaatlarda 
ve mezun kıldım 

MC 

Seydişehir'deki 
terörü, yukardaki 
belgeleyen bir 
gerek yoktur. 

Seydişehir' 
uygulama, bu 
sürdürülmektedir. 

MC'nln 



iZMiR'OE KiTLELER M C'YE 

HAYıR 

İZMİR'DE TÖB·DER TARAFıN· 
DAN DÜZENLENEN "FAŞIzMi VE 
HAYAT PAHALIUGINI PROTESTO" 
YüRÜYÜŞ VE MiTINGI ONBINl 
AŞAN BIR KALABALIK TARAFıN· 
DAN GERÇEKLEŞTIRILDı' 

BAGIMSIZUK, DEMOKRASI, 
SOSYALIZM YOLUNDA PAsIFlzME 
YER OLMADıGl BIR GERÇEK. 

ANCAK BIR YANDAN FAŞlz. 
ME GEçIT YOK DERKEN, PROVO· 
KATÖRLERlN EKMEGINE YAG SÜ· 
RERCESINE, SORUMSUZ VE ZA· 
MANSIZ "NERDE HAREKET ORA· 
DA BEREKET" PAZARCI FELSEFE· 
Sı ILE, GENEL TAVıRLA GONCEL 
DAVRANıŞı BIRBIRINE KARIŞTIR. 
MANIN DA SAKıNCALARI BÜYüK. 
BU DA AYRI BIR GERÇEK. 

IŞTE BU GERÇEKLERIN IŞI. 
GINDA DEGERLENDIRlLDIGINDE 
DAHA BIR ANLAM KAZANıYOR 
ıZMiR 'DEKI TÖB·DER YüRÜYÜŞ 
VE MiTINGI. 

TöB.DER'in söz konusu yürüyüş 
ve mitingi daha önce, 6 aralık 1975 
tarihi Için düşünülmiiŞtü. Ancak DISK 'In 
anı bir dönüş ile harekete lurrf" tavır 
almasından sorır&, Maocu provokıtör· 
lerin at oynataca�ı bir eylem haline 
gelme tehlikesi karşısında Iptal edil· 
mişti. 

DISK 'in CHP 'nin tavrından etkiie
nen yöneticileri yüzünden düştü� çık· 
mazdan bu iptal karanyla sıynlmayı 
ye�leyen TöB·DER, sonuçtı Maocu 
provokatörlerin tecrit edilmesi koşulu 
ile pek çok ilerici kuruluş ve TİP'in de 
dest�ini kazarup geri ald�ı adıroını 
ileri atma olan�ını buldu. Demokratik 
görevini yerine getirdi. 

MAOCULAR TECRIT EDILIYOR 

Bu destek ile onbini aşan bir top
luluk meydana getiren yürüyüş ve miting 
daha hazırlanına aşamasında Maocu 
provokatörlerin alınan kesin tavırla tec· 
rit edilmeleri ve tüm provokasyon ve 
olası saldınlara karşı gerekli önlem· 
lerin a1ınmasıyla son derece disiplinli, 
düzenli bir biçimde 9.irdü, sona erdi. 

"MC Düşmeli", "Katii Iktidar", 
"Zam zam zam ucuzluk ne zaman", 
"Işçiyiz Güçlüyüz Devrimlerde öncü· 
yüz", "Ba�ımsız Türkiye", "Ocretsiz 
tedavi" sloganlarının kuiiaruldı�ı miting 
sırasında konuşmacılar faşist tırrnan· 
marun tezgahlayıcısı olarak MC'yi kma· 
dılar. 

Yürüyüş sırasında halka delıtılan 
duyuruda ise şöyle deniliyordu: 

TARiHi 
BIR GU.,. � 
22 SU.AT· 
P.AZAR 

BASKı VE TEROK. KARŞlJINOA QALK.IN 
PAşlsT TIRMANIŞI DURf}URUP GERlLETE<;EK 

M. AYDANGEDIKALI 

22 Şubat Pazar, binlerce İzmir'lInln emek düşmanı, halk düşmanı, y. 
nı bafllOllZlık, demokrasi, sosyalizm dUşmanı egemeı\ çevrelere en anlamlı, en 
gllzel ve İzmır'In tarihine geçecek bır ,ekilde ders verdikleri günUn tarihidir. 

TUrkiye Işçi Partl,1 Genel Başkanı Beblce Boran'ın partinin "MC tK· 
TlDARDAN DOŞOR OLMELIDIR" kampanyaaı nedeni ile !ilIat 14'te Fuar 
Isveç Pavyonuoda yapacaAı konuşmayı dinlemek ıçın sabahın erken saatle
rinden ıtıbaren akın akın gelerek kısa zamanda salonu keHroenln tam anıamı 
ile "Mahşer Yeri" halıne dönUştüren binlerce ıZmir'li, bu davraruşlanyla ,unu 
gösterdi: Belımsızlık . Demokrasi - Sosyalizm mUcadelesl parti kapatma, adam 
öldurme ve çe,itU provakasyonlarla zayıflatılamaz, yıldırılamız . Baskı, terör 
halkı daha bır bütünleşmele, bilinçlenm�e götürür. Ve bu bilinçli bütünleş· 
me, faşist tırmanışı başladılı yerde durdurabilecek tek olanak, tek güçtür. 

Ve bu güç, İzmir'de; egemen bozuk düzenin tek alternatifi olan işçi 
sımrının Sıyasal örgütü T. I. P. Genel Ba,kanı ·Behlce Boran'a gösterilen tah
miolerin Ustilndeki büyük Ilgi ve sevgi ile "Düşünce" olmaktan çıkarak elle 
tutulur, gözle görillUr somutluk kazandı. 

T.1.P. Genel Başkanı Behlce Boran'a gösterilen ilgi o dengl bUyUk ve 
gerçekten tahmınlerın o denlı üstünde idl kı, salonun güvenli�i ile görevlendi. 
tllen partlUler neredeyse çaresiz kalmışlardL De�11 salonun, kendilerinin dahi 
kontrolünü kaybetmişti yUzlerce parti görevlisi. Boran'ın saat 14.00'de top
lantı yerine girmesi ile bır anda yerleriden kalkan birbirine yapışmacasına sı
Kı,mış bInlerce ızmirli, Fuan çınlatan alkışlar ve coşkun sevgi gösterileri ile 

Sıoyram yeri" ne döndürdUklerl salonda kontnıldan çıkmışlardı. Ancak en 
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güzel kontrol, eo gUzel güvenlik önlemini de bu arada 
Bu oluşmarno kayoaAı. sosyalizm Inancı, partl .. kıydı. .. ı,te 
ki,i tarafından emek dü,manı, halk dU,mam, yanı Belımsızlık • DeI1lO1ınıııl 
Sosyalizm düşmanı faşizm hevesiileriN! bır şamar gıbı kalkan 
ranışlarla blUnçll bır biçimde kendini gösteren bu Inanç, bu .. K, 22 
Pazar'ı ızmir'in tarihine geçecek bır &lin yaptı 

HALK AFIŞLEME VE BILDIRI DACITIMlNA DA YARDıMCı 
OLMUŞTU 

Izmlr'iilerin "MC IKTlDARDAN DOŞOROLMELlDIR" kampanya. 
sına büyük Ilgisi, kendlnl daha T J.P. iı örgütünün ,eblr içinde yaptıRı all .. 
leme ve bııdlri da�ıtunı sırasında göstermişti. Halk, afişlemiılle yardımcı otu. 
yor, bildirileri birlikte daRıtmak Istiyor ve şehir sokaklarında ylizlerl bulan 
guruplar, yasa dllj! davranışlarla çalışmaları engellemek Isteyen polisi çınııılz 
bırakıyordu. 

özetlersek, "MC IKTIDARDAN DOŞOR OLMELİ" kampanyası, ileri
ci çevrelerce işçi sınıfının slyasaı örgütüniln, yanı egemen bozuk düzenin tek 
alterııatlrınln etrafında toplamlması zorunlulu�u bilincine vanlışının saptın
ması bakımından da ayn ve büyUk bır anlam ve önem taşıyan boyutlara ul ... 

Toplantı salonunu dolduran binlerce Vf yer bulamayıp dıtarıda kalan 
bır o kadar ızmir'li, a!işleme ve bildiri da�ıtımı sırasında takındıklan destek. 
leylci tavırla bu olumlu aşamııyı katkıda bulunma onurunu kazandılar. 

ANCAK BIR YANDAN FAŞlz. 
ME GEçIT YOK DERKEN, PROVO· 
KATÖRLERlN EKMEGINE YAG SÜ· 
RERCESINE, SORUMSUZ VE ZA· 
MANSIZ "NERDE HAREKET ORA· 
DA BEREKET" PAZARCI FELSEFE· 
Sı ILE, GENEL TAVıRLA GONCEL 
DAVRANıŞı BIRBIRINE KARIŞTIR. 
MANIN DA SAKıNCALARI BÜYüK. 
BU DA AYRI BIR GERÇEK. 

IŞTE BU GERÇEKLERIN IŞI. 
GINDA DEGERLENDIRlLDIGINDE 
DAHA BIR ANLAM KAZANıYOR 
ıZMiR 'DEKI TÖB·DER YüRÜYÜŞ 
VE MiTINGI. 

Bu 
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rit edilmeleri 
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demokrasi, sosyalizm dUşmanı egemeı\ çevrelere en anlamlı, en 

tarihine geçecek bır ,ekilde ders verdikleri günUn tarihidir. 
Işçi Partl,1 Genel Başkanı Beblce Boran'ın partinin "MC tK· 

DOŞOR OLMELIDIR" kampanyaaı nedeni ile !ilIat 14'te Fuar 
Pavyonuoda yapacaAı konuşmayı dinlemek ıçın sabahın erken saatle

akın akın gelerek kısa zamanda salonu keHroenln tam anıamı 
Yeri" halıne dönUştüren binlerce ıZmir'li, bu davraruşlanyla ,unu 

Belımsızlık . Demokrasi - Sosyalizm mUcadelesl parti kapatma, adam 
çe,itU provakasyonlarla zayıflatılamaz, yıldırılamız . Baskı, terör 
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güzel kontrol, eo gUzel güvenlik önlemini de bu 
Bu oluşmarno kayoaAı. sosyalizm Inancı, partl .. kıydı. 
ki,i tarafından emek dü,manı, halk dU,mam, yanı 
Sosyalizm düşmanı faşizm hevesiileriN! bır şamar 
ranışlarla blUnçll bır biçimde kendini gösteren bu 
Pazar'ı ızmir'in tarihine geçecek bır &lin yaptı 

HALK AFIŞLEME VE BILDIRI DACITIMlNA DA YARDıMCı 
OLMUŞTU 

Izmlr'iilerin "MC IKTlDARDAN DOŞOROLMELlDIR" 
sına büyük Ilgisi, kendlnl daha T J.P. iı örgütünün 
leme ve bııdlri da�ıtunı sırasında göstermişti. Halk, 
yor, bildirileri birlikte daRıtmak Istiyor ve şehir 
guruplar, yasa dllj! davranışlarla çalışmaları engellemek 
bırakıyordu. 



D U Y U R U  

Ülkemizin servetleri, halkımızın alın 
teri emperyalizm ve yerli egemen sınıf· 
lar tarafından insafsızca sömürülmekte
dir. Başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi 
halkımız, dar gelirli ögretmen ve me· 
murlar açhga mahkum edilmekte, hayat 
pahalılıgı ateşten . bir gömlek haline 
gelmektedir. 

Egemen sınıflar, faşist baskı ve sal· 
dınlarını hızla artırmakta, lşçller, ölren· 
ciler, ögretmenler sermayenin kiralık 
katillerince köşebaşlarında kurşunlan
makta, buıjuvazinin kendi çıkardıgı 
yasalar yine kendileri tarafından çıgne
nerek llerici örgütler sudan bahanelerle 
kapatılmakta, yöneticileri tutuklanmak· 
ta, öRretmenler, memurlar teknik ele
marılar sürülmekte, tüm ilericllere göz 
dagı verilmeye çalışılmaktadır. Yıllar· 
dan beri Dogu halkı üzerinde .megelen 
ırkçı faşist baskılar sistemli bir şekilde 
artınlmaktı, Idil ve benzeri yerlerde 
göriUdülü gibi toplu katliamlara kadar 
vardınlınaktadır. 

Ama şurası bir gerçektir kı, ser· 
mayenin giriştiRi bu karılı tertip kitle· 
lerin uyanışını, örgütlü ve bilinçli mica
deleye atılmasını önleyememekte, aksi· 
ne daha da bilinçlenmesine yol açmak· 
tadır. 

Biz aşağıda imzaları bulunan kuru· 
luşlar olarak gerçek kurtuluşumuzun 
i,çi sınıfı lle emekçi ""Ikımızm iktidar 
olmasıyla miimkün olduğunu bildirir, 
",,/kımlZın BA(;IMSIZLIK·DEMOKRA· 
SI·SOSYALIZM kavgasına uygun olan 
fU OIffari taleplerimizi ",,/kımıza duyu· 
runu: 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapa. 
tı1malı, tüm siyasi tutuklular serbest 
bırakılmalıdır. Memurlaştırılmak istenen 
işçiler eski statüleriyle çalıştınımalı, 
k.aınu kesiminde memur olarak çalış· 
tınlan tüm işçiler (Sa�lık, Tarım, !"IT 
işçileri gibi) Iş Kanunu kapsamına alın· 
malıdır. Iş Kanununun 13, 17, 21 vb. 
gibi antidemokratik maddeleri kaldırıl· 

MAOCULARA 

malıdır. Lokavt yasaklanmalıdır. Tanm 
iş kanunu çıkanlmalıdır. Kat sayı 17 
olmalıdır. Tüm çalışarılara grevli toplu 
sözleşmeli sendikalaşma hakkı tanın· 
malıdır. Referandum hakkı yasalaş· 
malıdır. T.C. Kanununun 141, 142, 
146. maddeleri kaldınlmalıdır. Memur· 
ların, ögretmenlerin, teknık elemarıların 
siirgünleri durdurulmalı, sürülenler eski 
yerlerine Iade edilmelidir. Kadın·erkek 
işçi eşitsizligı, eşit işe eşıt ücret olarak 
gerçekleştirilmelidir. Üniversitelerden 
polls ve jandarma çekilmeli, öRrencilerin 
demokratik talepleri yerine getirilmell· 
dir. Genç işçi ve çıraklar üzerindeki 
baskılar kaldınlmalıdır. DoRu 'daki şo· 
ven baskılara son verilmeli, uluslar 
özgür, halklar eşıt olmalıdır. NATO, 
CENTO, AET, RCD Enerji Ajansı gibi 
emperyallst örgütlerden çıkılmalıdır. 
Sosyal Güvenlik kururrılan SSK, EmekU 
Sandıgı, MEYAK, BAG·KUR üyelerirıln 
yönetim ve denetirrılne verilmelldlr. 
ön Lisans, MEYöK, YAY·KUR kaldı· 
rılmalı, öRrenciler ilgili fakülte ve yük· 
sek okullara alınmalıdır. Lice'deki şoven 
baskılara son verilmell, Lice halkının 
acil ihtiyaçlan karşılanmalıdır. Idam ce
zalan kald ırıImalı, faşist örgütler kapa. 
tılmalıdır. Sorgusuz cinayetlerin hesabı 
sorulmalıdır. Tüm Tanm Işçileri SSK 
kapsamına alınmalıdır. örgütlenme öz.. 
glirliilü kısıtlanmamalı, kapatılan der· 
ne kler açılmalıdır. Son Birleşmiş Miııet
ler Kararına uyularak yabancı asker· 
ler Kıbrıs'tan çekilmeli, üsler kapatıl· 
malı ve baRımslZ Kıbrıs ilkesine uyul· 
malıdır. KAHROLSUN FAŞIZM VE 
EMPERYALİZM. KAHROLSUN ıŞ. 
SIZLiK VE PAHALILıGIN GERÇEK 
YARATICISI SERMAYE. KAHROL
SUN öGRETMEN, MEMUR, TEK· 
NIK ELEMANLARı SüRENLER. YA· 
ŞASIN ı ŞÇı SINIFı VE EMEKÇı 
HALKıMIZIN BAGıMSIZLlK·DEMOK· 
RASI.sOSYALlZM MüCADELESI . 
YAŞASIN EZILEN DüNYA HALK· 
LARıNIN ULUSAL KURTULUŞ·DE
MOKRASI·SOSYALlZM MüCADELE
sI. 

, !EN TEKLiF VAR 
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millet önünde kotu 
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ruz kU 

Bazı poli tikacılar so
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t makta laf ebeliği 
sap ır 

Dünya m illetler 

let hiç bir millete 
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sizlere ederiz, tJlkücÜ gençli 
olarak; sebep mi? söyliyelim: B izler yıllıı,rdır 
Marksist-Leninist {!} kafalara, Sovyet Rusyanın em 
peryalist olduğu n u ,  şovenist anlamı bulan bir sömür 
ge politikasında bulund uğunu sokamıyor!l uk. Siz hiç 
olmazsa bu gerçeği ortaya koydu n uz. Ancak sizlerede 
bir sözümüz var: �u gidişinizle bize doğru yaklaşı : 

Ama ha la beynl'lminelliktcn kurtulamıyor 

MlLl.1 YETÇt HAREKET Menemen Gen çlik 

SOL HAREKET 
KAÇıNC ı 

KiLO,M ETREOE ? 
METIN ÇULHAO(;LU 

Abartma ve küçümseme, birbirlerinin zıddı olan keUmeler. Ama, ayOl 
olgu söz konusu olduğunda, bu olgunun aynı anda hem abartılıp hem de 
küçümsenmesi Türkiye için alışılagelen bir durum. Buna yaygın olarak rast· 
lanıyor. I lk bakışta, anlaşılmaz, ters bir durum. OySil özünde öyle değiL. 
Çünkü abartanlar ve küçümseyenlerin sınıfSili kökenleri aynı, çıkış nokta1a
rını belirleyen sınıfSili öz aynı. 

Abartma ve küçümsemenin en yaygın biçimde bi r Milda kol ındiği 
alanlardan biri, Türkiye sol hareketi. Kimilerine göre "devrimci mic:adele 
her gün giderek yükseliyor" , "zalimlerin ..devrilmesi an meselesi" vs vs. Kimine 
göre de Türkiye'de devrimci hareket sıfırdan bilJlıyor. SOL örJiitler, siyHIll 
partiler, bırakın çocukluk dönemini, heniq.ana rahminde Silyılıyor. 

Hayret edi lecek bir şey yok. Çünkü iki ucun savunuculuğunu yapan
ların sınıfsal kökenleri aynı. Bu sınıfsal köken, kimilerini provDkasyon 
memurluğuna, kimilerini de sözde "iyiniyetli" ve gözüyilJlı bir bekleyişe 
götürüyor. 

Provokasyon memurları, bu yazının konusu deği 1. Asıl üzerinde 
durulması gereken, "iyiniyetli" gözüyaşlı bekleyiciler. Bunları betirleyen 
temel özellik, hareketin bir süreç olduğunu görememeleri. Süreç kilvnmı· 
nın gözden kaçırılması, geçmişin ve geleceğin gözden kaçırılmasına �l 
açıyor. Elde Sildece mevcut durum kalıyor. Bu da ya abartılıyor, ya da gözü. 
yaşlı bekleyicilerin yapt ığı gibi iyiden iyiye küçümseniyor. Küçümseme şu: 
Türkiye'de sosyalist hareket ne ki? Eti ne, budu ne? Bakın, i şt� kaç parçaya 
bölünmiş durumdalar. Gözüyaşlı bekleyicilerin düşündükleri, yazdıkları, 
çizdikleri, bu. Bunlar, 1917  öncesi Rusya'da yaşaSillardl da aynı şeyleri 
söyleyeceklerdi. Leninci ler, Martovcular, Plehanovcular, Menşevikler, Leııal 
Marksistler, Bundcular vs. vs. Belki de o dönemin Rusya'Slnı solun en çok 
bölündüğü ülke i lan edip çıkarlardı. 

Oysa asıl beli rleyici olan, bütün bu kargaşa içindeki temel Çillli .  
Asıl, sürükleyici çizgi. Ve süreç meselesi öne çıkıyor: Süreç içinde asıl, temel 
çizginin karşısına "solun bölünrroşlüğünü gösteren" farklı farklı çizgiler 
çıkıyor. Bu çizgilerin özü aynı, ancak farklı farklı görünümlerde ortaya Çı' 

· kıyorlar. Özdeki ayniyet, işçi sınıfı biliminin dışında o lmalarında. Görünüş
teki (özellikleri, hatta misyonları ise, solu bölünmiş göstermek. Buradan 
hareketle de solun çok zayıf ve etkisiz olduğunu kaOltlamak. 

Bu oyun her yerde oynad ı ,  her yerde oynatıldı. Bu oyuna ıelmekten 
kurtulmanın çaresi, olaylara bakış açısını değiştirmek. Bakış açısının değiş
tiri lmesinde birinci adım, hareketin, örgütlerin dışında ve üzerinde bir "hak· 
lılığın" olamayacağ ının kavranması. Yıl lar yılı işçi sınıfı �etinin karşı. 
sında yer alan Trotsky bile bir yerde, kendi kaderini özetleyen bir biçi mde 
bu gerçeğe yaklaşmıştı. Şu sözler onun: Ki şilerin haklılığı, doğruluğu ancak 
örgütle birlikte ve örgüt doğrultusunda olabilir. Bunların dııında "haklılık" 
yoktur, o lamaz. 

Türkiye, bunun göstergeleri, deneyleri i le dolu. Zaman, zaman 
"herşeyin dışında ve üzerinde" görünen kişiler, akımlar ortaya çıktılar. KıSil 
sürede iflas ettiler. "Birlik" adına tek başlarına ortaya çıkanlar da aynı aki· 
bete uğrad ılar. Bunların arasında iyiniyetli leri de vardı. Ancak iyiniyet, 
hareketi sıfır kilometrede görmekten kaynaklanan "hareketin d ışında ve 
üzerinde haklılık" yanılgısını önleyemiyor. Türkiye'deki sosyaUst fgreket, 
hiç olmazSil bunu iyice kanıtladı. 

Hareketin dışında ve üzerinde, elde düdiik sola hakemlik yOlpOln
ların, şu yanlış bu doğru diyenlerin, doğru şeyler söyleseler bile etkileri 
sınırlı. Çünkü hareket bunların dışında gelişiyor. Geliştikçe, bunların et· 
kinlikleri, okunma alanları daralıyor. Hareket, 12 Mart döneminden kalma 
bir birikimle üst düzeye sıçradığında, 12 Mart döneminin sivrilenleri, okunan
ları da geride kaldılar. Geride kalmamak için ha.reketin 12 Mart sonrası 
boyutlarını anlamak, bunlara yetiş mek gerekiyor. 

Bu arada bir başka noktayı da gözden kaçırmamak gerekiyor. 
Hareketteki gelişim, kendi dışını etkileyip olumlu sınırlar içerisine sokarken 
ters gelişmeler de oluyor. Bu kez, hareketin "içinde" olanlar, yani "bölün· 
müşlük" yargısıyla suçlananların bir kesimi de dışarıda kalanlarlOl aynı görüşü 
paylaşmaya başlıyorlar. Kendi leri de dahil, solun gerçekten "çok güçsüz" 
olduğunu tekrarlıyorlar. 

Kimi lerinin bu noktaya gelişi aslında o kadar şaşırtıcı değiL. Çünkü 
Türkiyede böyle "dürüst" açıklamalarla itibar kazanılacağı inancı hala 

yaygın. Aranılan kuvvet şırıngasının burada bulunacağı sanı lıyor. Sözünü 
ettiğimiz sosyalizm hakemleri bu "dürüst" itiratlara puan verecekler ve 
aklayacaklar bu iti raf sahiplerinI. 

Bunun da sonu yok. Türkiye sosyalist hareketini sıfır kilometrede 
sananların yanıigıiarına kısaca değinmiştik. Kendi hareketlerini iki de bir 
sıfır kilometreye alarak geliştireceklerini sananların yanılgıları ise çok daha 
büyük. 
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sizlere ederiz, tJlkücÜ gençli 
mi? söysöyliyelim: liyelim: B iB izler zler yıllıı,rdır yıllıı,rdır 

Marksist-Leninist {!} kafalara, Sovyet Rusyanın em 
u n u ,  şovenist anlamı bulan bir sömür 

bulund uğunu sokamıyor!l uk. Siz Siz hiç hiç 
gerçeği ortaya koydu n uz. Ancak sizlerede 

var: �u gidişinizle bize doğru yakyaklaşılaşı : 
ha la beynl'lminelliktcn kurtulamıyor kurtulamıyor 

kasyon kasyon memurları, bu yazının 
durulması gereken, "iyiniyetli" gözüyaşlı bekleyiciler. 
temel özellik, hareketin bir süreç olduğunu görememeleri. 
nın gözden kaçırılması, geçmişin ve geleceğin gözden 
açıyor. Elde Sildece mevcut durum kalıyor. Bu da ya 
yaşlı bekleyicilerin yapt ığı gibi iyiden iyiye küçümseniyor. 
Türkiye'de sosyalist hareket ne ki? Eti ne, budu ne? 
bölünmiş durumdalar. Gözüyaşlı bekleyicilerin 
çizdikleri, bu. Bunlar, 1917  öncesi Rusya'da yaşaSillardl 
söyleyeceklerdi. Leninci ler, Martovcular, Plehanovcular, 
Marksistler, Bundcular vs. vs. Belki de o dönemin 
bölündüğü ülke i lan edip çıkarlardı. 

Oysa asıl beli rleyici olan, bütün bu kargaşa 
Asıl, sürükleyici çizgi. Ve süreç meselesi meselesi öne çıkıyor: 
çizginin çizginin çiz karşısına "solun bölünrroşlüğünü gösteren" 
çıkıyor. çıkıyor. çıkıy Bu çizgilerin özü aynı, ancak farklı farklı 

· kıyorlıyorlıy ar. Özdeki ayniyet, işçi ayniyet, işçi sınıfı biliminin dışında 
teki (özellikleri, hatta misyonları ise, solu bölünmiş 
hareketle de solun çok zayıf ve etkisiz olduğunu kaOlt

Bu oyun her yerde oynad ı ,  her yerde oynatıldı. 
kurtulmanın çaresi, olaylara bakış açısını değiştirmek. 
tiri ltiri ltir mesinde birinci adım, hareketin, örgütlerin dışında 
lılığın" lılığın" lılı olamayacağ ının kavranması. Yıl lar yılı işçi 
sında yer alan Trotsky bile bir yerde, kendi kaderini 
bu gerçeğe yaklaşmıştı. Şu Şu sözler onun: Ki şilerin haklılığı, 
örgütle birlikte ve örgüt doğrultusunda doğrultusunda olabilirolabilir. Bunl
yoktur, o lamaz. 

Türkiye, bunun bunun göstergeleri, deneyleri deneyleri i l
"herşeyin dışında ında ve ve üzerinde" görünen kişiler, ler, akımlakıml
sürede iflas ettiler. "Birlik" adına tek başlarına başlarına ortaya 
bete uğrad ılar. Bunların arasında iyiniyetliiyiniyetliiyiniy leri de 
hareketi sıfır kilometrede görmekten kaynaklanan 
üzerinde haklılık" yanılgısını önleyemiyor. önleyemiyor. Türkiye'deki Türkiye'deki 
hiç olmazSil bunu iyice kanıtladı. 

Hareketin dışında ve üzerinde, elde düdiik 
ların, şu yanlış bu doğru diyenlerin, doğru şeyler 
sınırlı. Çünkü hareket bunların dışında gelişiyor. 
kinlikleri, okunma alanları daralıyor. Hareket, 12 
bir birikimle üst düzeye sıçradığında, 12 Mart döneminin 
ları da geride kaldılar. Geride kalmamak için ha
boyutlarını anlamak, bunlara yetiş mek gerekiyor. 

Bu arada bir başka noktayı da gözden 
Hareketteki gelişim, kendi dışını etkileyip olumlu sınırlar 
ters gelişmeler de oluyor. Bu kez, hareketin "içinde" 
müşlük" yargısıyla suçlananların bir kesimi de dışarıda 
paylaşmaya başlıyorlar. Kendi leri de dahil, solun 
olduğunu tekrarlıyorlar. 

Kimi lerinin bu noktaya gelişi aslında o kadar 
Türkiyede böyle "dürüst" açıklamalarla itibar 

yaygın. Aranılan kuvvet şırıngasının burada bulu
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SENDiKALAR 
20 şubat cuma gecesi televizyonda ilginç bir 

açık oturum vaıdL 'lUrkiye'nin iki büyük işçi örgü
tünün başkanları işçi sınıfının sorunlarını tarilŞtl
lar. Geç saatlere kadar ifu"en tariışma 'lUrk-Iş ve 
DISK 'In ne olup olmadı!!ı konusunda tereddütleri 
olanlara gerekli . cevabı herhalde olabildil!ince açık
lılda getirmiştir. 

F
,
AŞIZMlN TEORIsi 

Açık oturum boyunca görüldü ki Türk-Iş 
Başkanı Halil Tunç, işçi sınıfının siyasal iktidar 
mücadelesini Anayasadışı saymaktadır. Tunç'un "öz
gürlükçü demokratik rejim" diye kendince bır ad 
koyarak savunuculu�unu yapt�ı rejimde, Işçi sıru
fmın siyasal mücadelesine, siyasal pariisine yer yok
tur. Oturum boyunca "batılı arılamda özgürlükçü 
demokralik rejim"den yana olduklarını savunan 
Tunç herhalde işçi sınıfının siyasal parilsine gerek 
yasal, gerekse yasa dışı baskı yollan kullanarak 
olanak tanımayan rejimiere batıda "faşizm" den
di�ini bilmektedir. 

"Sınıf şuuru yerine milli şuur sözünü aynen 
tekrar ediyorum. Çünkü anayasanın dibacesinde milli 
şuur etrafmda toplumun bütünleşmesi, devletiyle 
milletiyle bölünmezli�1 ilkesi kabul edilmiştir." 
sözleri üzerinde dikkatle duruldu�unda Tunç'un 
sınıf bilincinin bölücülük oldueunu savundueu görü
lür. tşçl sınıfı bilincirıln "devletin ülkesiyle, miUe-. 
tiyle bölünmezli!!i ilkesine" aykın oldu!!u iddiası 
uzun ifu"e sıkıyönetim savcılarmın iddianamelerinde 
yeralmıştL Bu kez 'lUrk-Iş Genel Başkanı söylüyor. 

TUNÇ, BUNAUMI BII1NÇLEN Ml Ş  I şçiLERE 
YüKLUYOR 

"Toplum şuuru (milli şuur) olmadan sınıf 
şuuru"nun "giderek grev kavgasına dönüştürülme 
amacına yöneldiW)ni iddia eden Tunç, öteden beri 
DISK 'in yapt�ı grevlerin önemli bir bölümünün 
ideolojik oldu�unu savunan sermaye çevreleriyle� 
aynı görüşü paylaşt�ını ifade etmiştir. Tunç'a göre 
işçiye sınıf bilinci d�il "milli şuur" verilse bır kısım 
grevler yapılmayacaktır. Bu mantıjim ,Iderek ,rev-

leri n kamu çıkarına ters düştü!!ü yolundaki faşizmin 
mant�ıyla özdeştll!i görülmektedir. 

Tunç Türkiye'nin bugün içinde bulundul!u 
bunalımın nedenlerini iıdelerken de ilginç bir gözlem 
ortaya koymuştur. Tunç'a göre Türkiye'deki bunalı
mın nedeni "sınıf şuurunun" geliştirilmiş olması
dır. Tunç "Milli şuur etrafında toplumu birleştire
medil!imiz ifu"ece sınıf şuurunun geliştirilmesi işçi 
sınıfına tek başına bir yarar sal!lamayacaktır. ülkenin 
içinde bulundul!u birçok çalkantının nedenini 
burada aramamız gerekir." diyerek bunalımdan işçi 
sınıfının bilinçli kesimini sorumlu tutmaktadır. 

SINIF MÜCADELESINE DECIL, ıŞçi SıNıfıNA 
DÜŞMAN TUNÇ 

Tunç özgürlükçü demokratik rejim'le kapitaliz
min özdeş oldu!!unu açık oturum boyunca tekrar
lamıştır. "Hiçbir zaman anayasa çizgisi dışına kaçan 
sınıf kavgasına götürüp bugünkü özgürlükçü demok
ratik rejimi ortadan kaldıran bir tutum içine girmiye
ce!!iz. Çünkü özgür sendikacılık ancak özgürlükçü 
demokratik rejimde vaıdır. Sosyalist rejimlerde özgür 
sendikacılık yoktur." sözleriyle Tunç kapitalizmle 
özgürlükçü demokratik rejimin ayru şey oldu!!unu 
ifade etmektedir. Tunç sosyalizme karşıdır. 1973'ler
de "Sendikacıl�ın felsefesinde sosyalizm vaıdır 
(Milliyet Gazetesi 18.1.1973)" demesine ral!men 
bugün sosyalist üikeleıde özgür sendikacılı!!ın bulun
madıl!ını iddia etmeye başlamıştır. Hatta Tunç 
daha ileri gitmiş, sosyalizmi "sosyalizm marksist-le
ninist bir teoridir" diyerek, "marksist, leninist" 
edebiyatını kullanarak sosyalizmi anayasadışı say: 
maya başlamıştır. 

"Işçi sınıfının mücadelesine evet, sınıf kav
gasına hayır" sözleri aslında işçi sınıfının iktidar 
mücadelesine karşı oluşun sendikacı al!zıyla ifadesin
den başka birşey de!!ildir. Bu sözleri açık oturum 
boyunca sıksık tekrarlayan Tunç, aslında sınıf müca
delesini reddetmekte; işçi sınıfının hakim sımf
larm tahakkümüne kayıtsız şartsız boyun el!meslni 
istemektedir. Sosyalizme karşı ald�ı tavırdan, işçi 
sınıfı bilincine, grevlere, bugünkü bunalımın neden
lerine kadar bütün ortaya koydukları bıinu göster
mektedir. 

-

VE i Ci 
- -

AHLAK Dı şıNA ÇıKAN IHBAR 

Açık oturum !iiresince DISK Genel Başkaru 
Kemal 'lUrkler'e karşı takındıl!ı ihbarcı tavn üze
rinde durmayacal!ız. Ihbarcılı!!ı, bir ara seyircilere 
(ve herhalde yetkililere de) dönerek "kim kanun 
çizgisi içinde kim del!il onun takdirini izleyiciler 
versin" diyecek kadar açı!!a vurmasının del!erlendi
rilmesi, herhalde ahlakçıları ilgilendirmektedir. DISK 'I 
safdışı etmesi için egemen sınıflara adeta yalvaran bu 
tip hakkında gerekli ahlak hükmünü işçi sınıfı ver. 
cektır. 

SOSYAL DEMOKRATLARA D A  
TAHAMMÜL YOK 

Açık oturumun 'lUrk-İş Genel Kurulunun 
hemen arifesinde yapılmış olması, altı çizilmesı 
gerekli bir noktadır. Bilindil!i gibi, 12 Nisan'da 
'lUrk-Iş 'in genel kurulu vaıdır. Bu genel kurulda 
bugüne kadar Türk-Iş içinde sosyal demokrat muha
lefeti !iirdüren sendikalar ilk kez al!ırlık kazanmış
Iaıdır. 

Türk-Iş içinde sal!cı tutumuyla bilinen, 'lUrk-tş'
in en büyük iki sendikası Teksif ve Tek Gıda Iş 
kendi içinde bütün del!ildir. Bu sendiKalann şube 
seçimlerinde Genel merkezlere muhalif listelerin bazı 
yerlerde seçimleri kazandıgı bilinmektedir. 

Türk-Iş'e bal!lı dil!er sendikalann Içinde lee 
Sosyal Demokrat'lar önemli sayılabilecek sayıya 
varmıştır. Bu sendikalarm önemli bir bölümü de 
Ecevit'in başlatt�ı, demokrasinin korunması ıçın 
Türk-Iş - DISK yakınlaşmasından yanadırlar. Işte, Ha
lil Tunç böyle bir ortam içinde konuşmuştur. 

"BIR TAŞLA IKI KUŞ" 

Halil Tunç bu açık oturumda bir taşla bidtaç 
kuş vurmak istemlştir. Ilkin Türk-tş - DISK yakını .... 
masından korkanların yüreklerine su serpllml.ılr. 
Siyasi cinayetlerin sayısı lS0'yi buldulu halde 
kılını kıpırdatmayan Tunç, MHP militanlarmm 
işçi sınıfı içinde girişmeye çalıştılı provokasyon
lara, yaratmaya çalışt�ı teröre ses çıkarmayan Tunç ; 
Almanya'da faşistierin işçilerimiz içindeki faaliyet
lerinden Alman Sendikalar Birlili rahatsız olup 
kendisine uyarıda bulundu!!u halde en küçük bır 
tepki göstermeyen Tunç; bu açık oturumda "ça�ımlZ 
doktrinler ça!!ı del!ildir, sınıf kavgasına hayır, so&
yalizm marksist leninist bir teoridir, sınıf biUnel 
yerine milli şuur" slogarılarıyla, MC ile ayıu aıZl 
kullanmıştır. 

Tunç, işçi sınıfı partilerinin anayasadışı 
oldul!unu iddia edecek kadar geri bir demokrasi 
anlayışına sahip oldul!unu belirtmekte yarar görmüş
tür. Böylece ızmir direnişi ve bazı çık1şlanyla kay
betti!!1 puanlan sermayedarlaıdan toplamak, 'lUrk-Iş 
içinde yönetimini sal!lamlaştırmak istemiştir. Ecevit'In 
ziyaretinden sonra MC'nin kendisinden duydulu 
kuşkunun yersiz oldul!unu da kamuoyu önünde 
açıklamak fırsatını bulmuştur. Böylece MC'den de 
tam not alma imkarunı elegeçirmiştir. 

YANıLGıLAR ı KANıTLAYANLAR 

Ikinci olarak 'lUrk-Iş - DISK yakınlaşmasını 
mümkün görenlere ciddi bir yarulgı içinde bulun
dukları gösterilmiştir. Tunç, bir 'lUrk-Iş - DISK yakın
laşmasının Türk-Iş'ten taban kaydıracal!ını çok Iyi 
bilmektedir. Yıllaıdır üyelerine DISK'i bir öcü ola
rıık gösteren Türk-Iş'in böyle bir yakınlaşma sonunda 
tabaruna hakim olabilmesi mümkün delildir. Ayrı-
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DÜŞMAN TUNÇ 

Tunç özgürlükçü demokratik rejim'le kapitaliz
min özdeş oldu!!unu açık oturum boyunca tekrar
lamıştır. "Hiçbir zaman anayasa çizgisi dışına kaçan 
sınıf kavgasına götürüp bugünkü özgürlükçü demok
ratik rejimi ortadan kaldıran bir tutum içine girmiye
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anlayışına sahip oldul!unu 
tür. Böylece ızmir direnişi 
betti!!1 puanlan sermayedarlaıdan toplamak, 
içinde yönetimini sal!lamlaştırmak 
ziyaretinden sonra 
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tam not alma imkarunı 
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INIFI 
KORA Y SON MEZ 

yıllaıdır hakim sınıfların dümen suyunda sendika· 
yapmış bir kadronun, biıdenbire hakim sınıf· 

karşı bir tavır içine girmesi mümkün de deRii. 

Türk.lş . DISK yakınlaşmasını mümkün gören 
bu iki olguyu gözden uzak tutmuştur. Türki· 

faşist tırrnaruş hakim sınıflaroan soyutlana· 
bu olgu yalruzca MHP'nin 

balılarursa, Türk.lş'in takınacalıı 
yarulgıya düşülebilir. Açık oturum 

böyle bu tür yarulmalara olanak vermeye
açıklıkla Türk.lş'in yapısını ortaya koy· 
Halil Tunç, bir kısım grevleri ideolojik 

ııulduj�uııu iddia edecek kadar hakim sıruOarla bütün· 

SOSYAL DEMOKRAT SENDIKALARA 
GöZDACı 

Üçüncü olarak Türk.lş, içerisinde sosyal demok· 
\'it sendikalara esaslı bir gözdalıı verilmiştir. Halil 
Tunç , kendisine muhalefet edeceklere karşı takına· 
�I tavn şimdiden ortaya koymuştur. Ciddi bir 

girişildiRi takdiıde, muhaliflere karş� 
anayasa dışı bir sendikacllıRı ve anayasa dışı bir 
rejimi savunduklan ithamıyla taarruza geçilecektir. 

böyle bir karş�taarruza muhaliflerinden kimle
rin dayanabileceRini, kimlerin daba başlangıçta min· 
deri bırakacalıını gayet iyi bilmektedir. üstelik bu 
açık oturum muhalefetin DISK 'le işbirliRi yapmakta 
olduRu propagandası için malzeme olarak da kulla

Sendikal hareket.siyaset ilişkileri üzerinde 
muhalefeti "DISK'in paralelinde" suç· 

Iamasıyla kolayca saf dışı edilebilecelıi düşünül· 
mektedir. 

12 nisanda yapılacak genel kurulda, partiler. 
. sendikacılık anlayışınd!! direnen " merkez ekibi· 

karşı sosyal demokrat sendikalann bir bütünlük 
söylenemez. Sosyal demokrat sendika

bugüne kadar ne amaçlannı, ne de Türkiye'nin 
Içinde bulunduRu bunalıma ilişkin bir görüş, orta
ya koyabilmiş deRilier. Bu genel kurulda şansları 
olduRu halde, bu şansı kullanmak için gerekli olan 
gözle görülür hiçbir hazırlıkları yok. Tutarlı bir 
muhalefeti yürütebilmek için gerekli ilke birURi 
i Ş deRil 

SOSYAL DEMOKRATLAR NE YAPACAK 

Türk.lş Genel Kurulu ilginç bir dönemde 
yapılmaktadır. BilindiRi gibi bu yıl kamu kesiminde 
toplu sözleşme yılıdır. Kamu kesimi işçilerini örgüt· 
leyen sendikaların çok büyük bir bölümü Türk.lş'e 
balılıdır. 

Kamu kesiminde çalışan Türk.lş üyesi işçiler 
ücretlerine büyük zamlar beklemektedir. örnek 
olarak hep DISK'e balılı sendikaların imzaladıkları 
toplu sözleşmeler gösterilmektedir. Işçiler sendi· 
kalarını DISK düzeyinde bir toplu sözleşme imza· 
lamak için zorlamaktadırlar. Oysa bütçe bellidir. 
Verilecek zam da üç aş alı i beş yukarı belli olmuş· 
tur. Alınabilecek zammın işçileri tatmin edece�1 
söylenemez. Bu durum kamu sektöründe çalışan 
işçilerin genellikle sosyal demokrat e�ilimli sendika· 
ları için darboRazlar yaratmaktadır. Bu sendika· 
lar bugüne kadar hiçbir grev deneyinden geçme
mişlerdir. Girişecekleri grev başarıya ulaşamazsa 

üyelerinin önemli bir bölümünü kaybetme olasılıRı 
varoır. 

Greve gitmeden bugünden belli olan zam 
miktarını kabul etseler, Türk.lş'e balılı sendikalann 
düşük zam aldıRı yolundaki düşünceyi onaylatmış 
olacaklar, tabanıanndaki devrimci işçilerin sessiz 
muhalefetinin su yüzüne çıkmasına olanak salılaya. 
caklar. Üstelik bu işçiler Türk.lş Genel Kurulunda 
izlenecek politikayı ve genel kurul sonrası geliş· 
melerin neler olabilecelıini şimdiden sormaya baş· 
lamışlaıdır. 

GÖRONÜŞTE BIR MUHALEFET 

Sosyal demokratlar hem bu baskıların, hem de 
Halil Tunç'un terörünün etkisi altında genel kurula 
katılacaklar. Genel kurulda bir görünüşte muhalefet, 
sonuca gitmeyen, bu yüzden de Halil Tunç ve takı· 
mını rahatsız etmeyen hızlı bir muhalefet gösterisi 
yapıp, asıl hesap görmeyi kongre sonrası olayların 
gelişimine bırakan bir tavır takınmalan beklene· 
bilir. Bu arada CHP'nin de Türk.lş'e karşı kesin 
tavrı belirlenmiş olacak. Böylece sosyal demokrat 
sendikaların nasıl bir yol izlemeleri gerekti�ini ko
layca saptayabileceklerdir. 

Sosyal Demokrat sendikalaıda görülen durgun· 
luRun, suskunluRun temel nedeni bu olsa gerekir. 
Ancak sosyal demokratlann hesaplarının doRru 
çıkacalıı son derece şüphelidir. Bir kere tabanlann· 
daki bilinçli işçiler özellikle bu açık oturumdan sonra 
Türk.lş'e gerekli notu vermişlerdir. Bu işçileri daha 
uzun süre oyalamak mümkün olmayacaktır. Görülen 
odur ki sosyal demokrat sendikaların tabaru genel 
kunılu beklemektedirler. Bu yüzden Türk.lş genel 
kurulu sosyal demokrat sendikalar için bir dönüm 
noktası olacaktır. 

I kinci olarak açık oturumda Halil Tunç'un 
siyasal görüşlerinin ve sendikacılık arılayışının MC'ye 
paralel düşmesi, CHP'nin Türk.lş'e karşı bugüne 
kadar sürdürdüRü suya sabuna dokunmayan tavrını 
de�iştirebilir. Bu tavır deRişikliRi genel kurulda 
vurucu ve sonuca gidici bir muhalefet yürütmeleri 
için sosyal demokrat sendikalara bir uyarının yapıl· 
masına yol açabilir. Bu takdiıde, sosyal demokrat 
sendikalar hem Halil Tunç'u kızdırmamak, hem de 
CHP ile arayı açmamak gibi bir açmazia karşı karşıya 
kalacaklaıdır. E�er bu sendikalar genel kurulda 
CHP'yi memnun edecek bir politika izleyemezlerse 
CHP sosyal demokratlar da dahil olmak üzere Türk.lş'. 
ten büsbütün elini eteRini çekebilir. Böylece başla· 
yacak bir CHP· DISK bütünleşmesi çabalarının hem 
DISK, hem Türk.lş içerisinde önemli sorunlar çıkar. 
ması muhtemel görünmektedir. Bu sorunların ba· 
şında, Türk.lş'in tabarundaki, bugüne kadar olayları 
yalruzca izlemekle yetinen CHP'II işçi lerin Türk.lş 'e 
kazan kaldırması olacaktır. Bu kazan kaldırma en çok 
sosyal demokrat sendikaları etkileyecektir. 

TAUHU LER VE TAUHSIZLER 

Açık oturum şüphesiz Türk.lş Için bır tallh· 
sizlik olmuştur. Ancak bu taUhslzllk Halil Tunç 
tarafından bile bile, Isteyerek yaratılmıştır. Kara· 
taş·Tunç Ikilisinin işçi sınıfına ve işçi sınıfı Ideolo· 

jlslne karşı giriştikleri bu hareket, yukanda sırata
d�ımız belli ve apaçık olan amaçlan gerçekleştir· 
mek istiyoıdu, Bu bakımdan açık oturumun Tunç 
ve ekibi için başarılı olduRu söylenebilir. Ne varki, 
ilk işçi konfederasyonunun, tarihi de ilk kez bütün 
halkın önünde "ideolojik grevler yaparak milli men· 
faatleri baltalıyorlar" iftirasını atacak kadar işçi 
sınıfına karşı çıkması büyük talihsizliktir. 

Fakat asıl talihsizlik sosyal demokrat sendi· 
kalar açısından olmuştur. Bu sendikalan hem ta
banlarındaki bilinçli işçi kesimiyle, hem de CHP 
ile karşı karşıya getiren bu açık oturum sosyal 
demokratlar için bir dönüm noktası olma duru· 
mundadır. Bugüne kadar bildiri ve minik muhale
fetiyle Türk.lş yönetimine karşı çıkan sosyal de· 
mokrat sendika liderleri, alıırl�ını açıkça faşizmden 
yana koyan bir Türk.lş genel merkez kliRi için 
kesin tavırlannı ortaya koymaya zorlanacaklanfır. 
Tabarun Istedi Ri kararlı tavrın ortaya konması ise 
bugünkü şartlar içinde çok güç gözükmektedir. 

Halil Tunç'un bir açık oturum süresince açık 
saldırılarına hedef olan işçi sınıfı bu açık oturum· 
dan çok kazançlı çıkmıştır. Türk.İş'in san nite
liRinin çok açık bir biçimde ortaya Çıkması, herhal· 
de iyiniyetle de olsa hili Türk.lş 'ten birşeyler beko 
leyenlere etkili bir uyan olmuştur. 

Işçi sınıfı çizgisinden sapmarun, faşizmi sa
vunmaya kadar uzanan bir çizgiyi IçerdiRinin ortaya 
çıkmasının yararlan da küçümsenemez. 

OLUMLU MU, OLUMSUZ MU? 

Kemal Türkler'i� devrimci sendikacılıRın tem· 
sllcisi olarak televizyona çıkması zararlı rm oldu? 
Sanmıyoruz. Kemal Türkler, işçi sınıfının sosyalist 
örgütlenmesine kaçamak bir dille sataşsa da, DISK 'in 
kararlarını tahrif edip CHP 'ye destek gibi gösterse de 
bütün bunların etklsi asıl konunun yarunda küçük 
kalıyor. 

Bugünün TRT'si ve koşuııan düşünüldüRünde, 
Türkler'lı ve Tunç'lu açık oturumun, maliyetinin 
katlamlır olumlu etkileri olduRu kabıı! edilmelidir. 

Açık oturumun saRiadıRı diRer büyük yarar Ise, 
Türk.lş'iı:ı bundan böyle izleyeceRI politikarun 
anahatlarının ortaya çıkmış olmasıdır. Herkes bu 
po li tikaya karşı kendisine uyan tavn alacaktır. Şüp
hesiz herkes alacaRı tavra göre tarih içerisindekl 
yerini de seçmiş olacaktır: Işçi sırufına karşı ve 
faşizmden yana, veya işçi sınıfının yarunda. 

Ancak kim ne tavır alırsa alsın Işçi sınıfı b. 
reketi kendi ideolojisi çizgisinde yürümektedlr. 
Karar sahipleri, ya bu yürüyüşe katılacaklar, ya da 
işçi sınıfınca saf dışı edileceklerdir. 

Sendikacılık maskesi altında faşizm Çı�ırt· 
kanlıRı yapanlar faşizmin tarihln çöplüRündeki 
leşine davetiye çıkaranlar çok yakın bir gelecekte 
sermayenin de kendilerini yairuz bıraktlAınl göre
ceklerdir. Bugünkü rolleri blttlRliıde alınlannda 
işçi sınıfına Ihanet damgasıyla yalruz ve tekbaş· 
larına kaldıklarını görecekleıdır. 

Işçi sınıfı ne üç beş çlRırtkarun lhbarında� 
ne de bır avuç teröristin zorballAından yılacaktır. 

Işçi sınıfının gür sesi Ihanet fısıltılamı ezip 
geçiyor. 
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BiR CiNAYET TESEBBÜ5Ü 

KAYMAKAM 

Seydişehir'deki olaylar zincirine geçtiğimiz hafta içinde yeni hal
kalar eklendi. 

Yürüyüş'ün önceki sayılarında, Seydişehir'deki o laylar, bu arada, 
TIp I lçe Başkanı Osman Aslanbay'a ve evine yapılan saldırı üzerinde durul
muştu. Bu kez de, 22 Şubat günü i şçi lerden Durmuş Işıklar'ın evi bomba
landı. Ertesi günü akşamı, yine Özgür Alüminyum Iş Sendikası üyelerinden 
ıbrahim Kaya'nın evi bombalandı, 

Olaylar adliyeye intikal eni ri Idi. Ancak ad liye, faşist komando
larla dolup taşıyor. Bunlar, "ortalığı karıştırmak için anarşistlerin kendi 
evlerini bombaladıkları" söylentilerini ortalığa yayıyorlar. Yargı organlarını 
da buna "ikna" etmeye çalışıyorlar. 

23 Şubat Pazartesi akşamı, bu kez değişik bir saldırı olayı cereyan 
eni. Fabrikanın vardiya amiri ve baş teknisyenlerinden ı brahim Karakaş, 
gece yarısı "fabrikada bir arıza olduğu" gerekçesi ile evinden çağrıldı. Fabri
kaya giden Karakaş ışıkları söndürülmüş bir odada "meçhul" kişilerin saldı
rısına uğruyor. ıbrahim Karakaş'ın boynuna ip atılarak boğulmak isteniyor. 
KarakaŞ'ln can havli ile direnişi sonucunda cinayet gerçekleşemiyor. Ancak, 
Karakaş yaralı o larak hastanede bulunuyor. 

Durum, ıbrahim KarakaŞ'a yapılan saldırının "faili meçhul" bir 
cinayet teşebbüsü olarak örtbas edilmek isteneceğini göstermektedi r. Belki 
de daha önceki bomba olaylarında olduğu gibi, "ortalığ ı karıştırmak iç in 
Karakaş'ın kendi kendini boğmaya çalıştığı" faşistler tarafından öne sürüle
cek. 

"Can güvenliğ inden" , "devletin gücünden" "anarşi"den dem vu
ranlara soruyoruz: Işte, Seydişehir'de anarşi var; can güvenliği nerede? 
Devletin gücü nerede? 

KIZILTEPE KAYMAKAMı YASA DERSI ISTIYOR! 

Memurların örgütlenme hakkı, Türkıye' de, başta anayasa olmak üzere 
bazı uluslararası anlaşmalardan da kaynaklanmaktadır. Çeşitli sınıf ve tabaka
lann yanısıra, MC iktidarının ekme�lne, nzkına göz dlkdl!\, be, yılda katsa
yısını ancak 2 artırdı�ı memur yı�ınlan da örgütlenmenin, haklamıı örgütii 
bir güçle savunmak gerej!lnln bilincinde. 

TOM-DER, memur yıl!ınlanrun bu talebine cevap veren bır kurulu,. 
Oldukça kısa olan geçmişine karşılık TOM-DER Türkıye çapında 90 ii ve 
ilçede örgütünü tamamlamış durumda. örgütün akdf üye sayısı 15.000'1 
aşıyor. 

Ancak MC iktidan dll!er çalışanlar gibl örgütlenen memurlann yaka
sını da bırakmıyor. T OM-DER'ln kuruluşu, gelişmesi önlenemedl; bu kez da
ha da gelişmesi önlenmek isteniyor. 

Bunun en son örne'kleri nden biri Mardln'ln Kızıltepe ilçesinde görüldü. 
Kızıltepe İlçesi Kaymakarnı Necati Çetinkaya kaymakamlık görevinin önemlı 
bir bölümü olarak TOM-DER'e karşı mücadeleyi seçmiş bulunuyor. Kayma
kam Necati Çetinkaya, TOM-DER üyelerine baskıyı bizzat sürdürüyor_ önce, 
TOM-DER Kızıltepe Şubesi yönetim kurulundan blr üye sürülüyor. Mevcut 
56 üyeye de istifa etmedikleri taktirde sürülecekleri açıkca ve bizzat kayma
kam tarafından söyleniyor. 

Bu durum karşısında TOM-DER'in 48 üyesi istifa zorunda kalıyor. 
TOM-DER Genel Merkezi, Kaymakama yasalan hatırlatan bır telgraf çekıyor. 
Bu teigraf üzerine Şube Başkanı Nail Hikmet Aydemlr'i çal!ırarak aynen 
şunlan söylüyor: "Sizin Genel Merkeziniz bana V1Z gelir, ben burada oldukça 
TOM-DER burada yaşayamaz" 

Bu açık yasa dışı davranış üzerine TOM-DER Genel Başkanı Erhan 
Tezgör Kızıltepe'ye gidiyor. Tezgör, 28 Şubatgünü TOM-DER şube binasında 
düzenlenen bir toplantıya katılacak. Toplantıyla Ilgili olarak basına açıklama 
yapan Tezgör şöyle diyor: "Toplantıya TOM-DER Genel Başkanı olarak 
katılacal!ım, toplantı sırasında olay çıkarsa, bundan Kızıltepe Kaymakamı'm 
sorumlu tutacal!ız. Olay çıkması istenmlyorsa gerekli tedbirler alınır." 

Erban Tezgör aynca Cumhurbaşkam KoruWrk'e de bır telgraf çekerek 
TOM-DER'e yapılan baskılan arılatmış ve sorumlular hakkında ııerekli 1,lemln 
yapılmasını Istemiştir. 
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Devlete alt Ilkokullarda ö'retmen
lik yapan 20 bini aşkın öRretmen 
greve baŞladL İspanya'nın 11 bölgesin
de birden başlayan direnişlerde öl!
retrnenler, sendikalaşma hakkı, asgari 
ücret, genel ve serbest ej!itim gibi 
hedefler için mücadele edeceklerini 

açıkladılar. 
Salamanca şehrinde Inşaat lşçllerl 

greve başladL İnşaat Işçilerinin istej!i, 
ücret artışı. Bunun yanısıra, Aııcante'de 
ayakkabı imal eden çeşitli Işyerlerinde 
çalışan 15 bin kol ve büro emekçisl 
aynı amaçla 26 Şubat günü greve 
gittiler. 

Daba önce Madrifte başlayan kam
yon sürücülerl grevi Murda, Sevllla, 
Granada ve Valencia Illerine de yayıl
dı. 

ıTALYA 

İtalya'da 1975 yılına ait grevlerin 
bir blançosu yapıldL Merkezi İsta-

tbtlk Enatitiiııii'ııiIn beuplarıııa lön 
geçtiltırniz yıl ıçınde yapılan gtftlerde 
toplam 179 milyon 692 'bin I' saati 
kayboldu. 

ABD 

New-York, New Jersey ve Connec
tlcutt eyaletlerindekl işyerlerinde çalı
şan tekstil Işçileri işveren karşısında 
yeni kazanımlar elde ettiler_ İşveren
lerln bundan bir süre önce tekstil 
işçllerl lle imzaladıklan toplu sözlet
rneyi rafa kaldınnak üzere bır hafta 
önce Ilan ettikleri lokavt kararı, Itçl
lerin direnişi üzerlne gerl alındL Grev· 
de bulunan 30 bın Işçi, yeni toplu 
sözle,me Ile ücret artışlamu salladılar 
ve Işlerinin başına döndüler. 

ıZLANDA 

İzlanda tarihindeki en büyük gl'llV 
9'uncu gününü doldurdu. Reykavlk'te 
çeşıtü lşkollannda çalışan 40 bın 
işçinin grevi, adada hayatı bütünüyle 
felce uRrattL 

SSCB 'nin Harkov şehrinde, berızln 
ya da rnazot yerine hidrojen le çalı ,an 
bır motor geliştirildı. 

Alınan bilgiye göre, deney ıçın 
kullanılan bır Moskvich-412 tlpi ara
barun benzın deposu yerine bır mini 
reaklör yerleştirildI. Reaklördeki metal 
tozu, su ile blrleştil!lnde meydana 
gelen hidrojen yakıt olarak kullanılmak
tadır. Bu yeni tip arabanın tüm yakıt 
slsteml böylece patlama tehlikesinden 
arındırılmış olmaktadır. Ancak en büyük 
özelllk, motor çalışırken bilinen eg90z 
gazı yerlne tamamen zararsız bır buhar 
salmasıdır. Bunlara karşılık motorun 
ııucü ve süratlnde hiç bır dell'1kI1k 
ortaya çıkmamaktadır. 

haberl er • • •  dünyn i � ç j  s ını f'�ndan VA � 2 1 ı 1anl arındnn hab erl er • • •  s ı ;ı ı fı 

2 MART I976 - YVR VYVŞ - L O  

Karakaş ışıkları söndürülmüş bir odada "meçhul" kişilerin saldı
ıbrahim Karakaş'ın boynuna ip atılarak boğulmak isteniyor. 
havli ile direnişi sonucunda cinayet gerçekleşemiyor. Ancak, 
arak hastanede bulunuyor. 

ıbrahim KarakaŞ'a yapılan saldırının "faili meçhul" bir 
o larak örtbas edilmek isteneceğini göstermektedi r. Belki 

bomba olaylarında olduğu gibi, "ortalığ ı karıştırmak iç in 
kendini boğmaya çalıştığı" faşistler tarafından öne sürüle

güvenliğ inden" , "devletin gücünden" "anarşi"den dem vu
soruyoruz: Işte, Seydişehir'de anarşi var; can güvenliği nerede? 
gücü nerede? 

TOM-DER Genel Merkezi, Kaymakama yasalan hatırlatan 
Bu teigraf üzerine Şube Başkanı Nail Hikmet Aydemlr'i 
şunlan söylüyor: "Sizin Genel Merkeziniz bana V1Z 
TOM-DER burada yaşayamaz" 

Bu açık yasa dışı davranış üzerine TOM-DER 
Tezgör Kızıltepe'ye gidiyor. Tezgör, 28 Şubatgünü 
düzenlenen bir toplantıya katılacak. Toplantıyla Ilgili 
yapan Tezgör şöyle diyor: "Toplantıya TOM-DER 
katılacal!ım, toplantı sırasında olay çıkarsa, bundan 
sorumlu tutacal!ız. Olay çıkması istenmlyorsa gerekli 

Erban Tezgör aynca Cumhurbaşkam KoruWrk'
TOM-DER'e yapılan baskılan arılatmış ve sorumlular 
yapılmasını Istemiştir. 
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Salamanca şehrinde Inşaat lşçllerl 

greve başladL İnşaat Işçilerinin istej!i, 
ücret artışı. Bunun yanısıra, Aııcante'de 
ayakkabı imal eden çeşitli Işyerlerinde 
çalışan 15 bin kol ve büro emekçisl 
aynı amaçla 26 Şubat günü greve 
gittiler. 

Daba önce Madrifte başlayan kam
yon sürücülerl grevi Murda, Sevllla, 
Granada ve Valencia Illerine de yayıl
dı. 
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MACERACı KAFALAR 
i. PODKOPAE V 

ça�ımıza damgasını vuran ol�anüstü gelişmelerden biri de ulusal 
kurtuluş hareketleri ve bunların anti emperyalist savaşlarda kazandıkları 
yüce zaterlerdır. Son 15·20 yıldır olanlar, sömürgecili�ln gümbürdeyerek 
yıkılıŞı, V 1. Lenin tarafından yanm yüzyıl önce görülmüştü. 1917 sosyalist 
devriminin büyük önderi, insanııgın kapitalizmden sosyalizme geçiş ça�ında 
ulusal kurtuluş savaşlannın çok büyük rol oyniıyac�ını ve proletaryanın 
devrimci savaşının muhakkak bu hareketlerle birleşece�ini belirtmişti. 

SAIITE BIR TEORr 

İşte bu koşullar altında, parlak cümlelerle süslü çılllıklar atarak dev.' 
rimçl hareketlerin özünü illdiş etmek gayreti içinde olan "sol" revizyonist· 
ler, yıkıcı ve aynlıkçı eylemlerine hız vermiş bulunuyorlar. Revizyonist. 
ler, çallımızın gerçek nitelij!ini, asıl devrimci güçlerin anlam ve rollerini ve 
bunlann kendi aralarındaki karşılıklı ilişkilerini çarpıtarak gelişmekte olan 
ülkelerde "devrim için en uygun aşama"ya gelindi!!ine, yalnızca ulusal kurtu· 
luş hareketieriyle emperyalizmin maj!lup edileceili olasılı!!ının do!!du!!una 
ilişkin bir sahte teori ileri sürüyorlar. 

Bunlar, uluslararası yaşamd a '  dünya sosyalist sistemini, yeni top· 
lumun kuruluşunda işçi sınıfının öncü rolünü reddetmektedirler. "Devrim 
ihracı" , kuvvete başvurma yoluyla devrimin arkadan "iteklenmesi" ve " hız· 
landınlması "na ilişkin serüvenci aniayışlannı ortaya koyan revizyonistler, 
tüm sosyal sorunlann tek çözüm yolu olarak silahlı savaş çı!!lıkları atmakta· 
dırlar. Böylece- de, banşçıl, politik savaş biçimleriyle alay etmekte, ülkelere 
göre sosyal sını Oann konum ve da!!ılımlarını ve bu daj!ılımda devrim orta· 
mının mevcut olup olmadı!!mı hesaba katmamaktadırlar. Hindistan, Burma 
vb. gibi ilerici del!işmelerin cereyan etti!!i ülkelerde bu ülkeler hükümetıerine 
karşı güçleri, Angola'da, cumhuriyetin yasal hükümetine karşı silaha sarılmış 
olan aynlıkçı, emperyalist güçleri desteklemelerinin temelinde hep bu anla· 
yış yatmaktadır. Orta Do!!u bunalımının giderilmesi sorununda "solcular"ın 
tutumları, nesnel olarak emperyalistlerin ve siyonistlerin tutumlarıyla çakış· 
maktadır. 

DEVRIMİN KOŞULLARI 

Peki, kaçınılmaz hale gelmiş, tam olgunlaşmış devrim aşaması ne 
demektil'? 

V.t. Lenin, bu durum için 3 gösterge bulunduj!una işaret etmiştir; 
1· Hakim sınıflar için egemenliklerini her zamanki biçimde sürdürmenin 
olanaksız hale gelmiş bulunması. Egemen sınıfın politikasında, e-zilenlerin 
öfkelerinin, arasından gürleyerek geçecej!i çatlaklar yaratacak bir kriz gerek· 
Iidir. Devrimin başlaması için, "aşallıdakilerin" eski yaşam biçimlerini 
artık sürdürmek istemiyor olmalan" yetmekte, ço!!u halde, "yukardakilerin 
de ayru duruma gelmeleri" gerekmektedir. 2· Ezilen sınıfların yoksulluk· 
larının her zamankinden çok daha fazla artması. 3· Yukarda söylenen neden· 
lerin zorlamasıyla kitlelerdeki politik canlılı!!ın artması gerekir. Bu canlılık, 
"banş" dönemlerinde onları kolayca yallma ve çapulculu�a, coşkun, hareket· 
ii dönemlerde ise kendilij!inden tarihi eylemlere sokar. 

Bu nesnel deiıişmeler olmadan, yalnızca ayrı ayrı grup ya da parti· 
lerin de�I, ayn ayrı sınıflann da öznel iradelerine balllı olarak devrim yapmak 
mümkün de�ldir. 

Bununla birlikte, bazı hallerde, hatta devrim ortamının mevcut oldullu 
durumlarda devrim olmayabilir. Bunun için, bir de öznel faktör gereklidir; 
yani devrimci sınıfın kitlesel devrimci hareketleri yapacak yetenekte olması, 
en �ır buhran dönemlerinde bile yıkılmadıklan sürece iktidarda kalmakta 
direnen hükümetleri devirmeye yetecek güçte bulunması gereklidir." 

Taktik, ,;öz konusu devletin (komşu devletlerin ve tüm dünyadaki 
devletlerin .. .  ) mevcut sınıfsal güçleri hesaplanarak ve saj!duyuyla hazırlan· 
malıdır. 

Sayılan bu koşullar, mutlaka kuvvet kullanımına, savaşa baı!1ı deiıil· 
dir. Bunlar, toplumsal gelişmenin nesnel yasalarının, uluslararası Işçi hareke· 
tinin gücüyle, söz konusu ülkedeki emekçilerin eylemleriyle, sınıf savaşıyla 
doj!an durumun ortaya çıkardıllı koşullardır. 

EMPERYAUZMİN NIHAI YENILGISI 

Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarının ulusal . kurtuluş hareket. 
leri, ça!! lmlZın en temel güçlerinden birisidir. Bu hareketlerin başarılan 
hiç kuşkusuz emperyalizmi zayıflatmaktadır. Ancak bunlar, gerek politik, 
gerekse ekonomik planda ulusal ballımsızlıllın kazanılmasına yöneliktir ve 
emperyalizmin iç yapısına dokunmamaktadır. Emperyalizm nihai yenilgiye 
ancak birleşmiş bir güçle ullratılabilir; Sosyalist devletler, uluslararası işçi 
hareketi ve ulusal kurtuluş mücadeleleri . . .  

Dünya sosyalizmi ulusal kurtuluş hareketleriyle çoktandır sürekli 
bir dayanışma içinde bulunuyor. Sovyet devleti daha kuruldu!!u ilk gün· 
lerden başlayarak boyunduruk altındaki ülkelere yardırrıı uluslararası görevi 
bilmiş ve tüm halkların kendi kaderlerini tayin hakkını kabul etmiştir. 1917 
Ekım Devrimi'nin daha ikinci gününde yayınlanan barış hakkındaki kararna· 
mede, Sovyet devleti toprak ilhakının yasal olmayaca!!ını açıklamıştı. 

SOVYETLER VE MUST AF A KEMAL 

Rusya ve Do!!u'nun müslümanlarına 3 Aralık 19 17 tarihinde yayınla· 
dı!!! bir bildiriyle şöyle sesleniyordu Sovyet Hükümeti ; "Rusya'nın emekçi 
halkı, şerefli bir barış elde etmek ve dünyanın tüm ezilen halklarının özgür· 
lüklerini elde etmelerjne yardım etmek konusunda aym arzuyla yanmaktadır." 

Sovyet devleti, Rusya 'mn komşusu ülkelerin ulusal kurtuluş savaş· 
larını kesin bir tavırla desteklemiştir. örnelıin V.t. Lenin'e, K. Atatürk'ün iki 
ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulması ve emperyalizme karşı verdikleri 
ulusal kurtuluş savaşına yardım edilmesi istelıini içeren mektup geldij!inde, 
Sovyet Hükümeti, belirtilen türde ilişkiler kurulması konusunda hemfikir 
oldu!!unu açıklamıştı. A tatürk de Sovyet Hükümeti'nin "herkesten daha önce, 
içten ve apaçık bir biçimde tam ba!!ımsızlıj!ımızı kabul edip yardım elini 
uzattı!!ı"m belirtmiştir. 

Dünya sosyalist sisteminin oluşması ve onun erişti!!i başanlar, yalnız· 
ca ayn ayn bir takım ülkelerde ulusal kurtuluş savaşlarının zafere ulaşmasında 
önemli rol oynamakla kalmamış, emperyalist sömürgeci sistemin yıkılması· 
na da yol açmıştır. Sonuçta da bugün ulusal kurtuluş savaşları çerçevesi 
içinde önemli sosyo.ekonomik sorunlann çözümü imkan dahiline girmiştir. 
Bu arada gerçeklerin gösterdilli bir durum vardır; özgürlüklerine kavuşan 
ülkeler içinde en büyük başanyı gösterenler, dünya sosyalist sistemiyle dost. 
luk ve işbirli!!i ilişkisi sürdüren ve uluslararası işçi sını fıyla emperyalizme karşı 
canlı bir savaş vermekte olanlardır. 

MACERACıLAR MAHKUM OLACAK! 

Ayrılıkçı bir politika sürdürmekte olan "solcu"larımızl özellikle de 
bu politika hop oturtup hop kaldırmaktadır. Bunlar çaj!daş devrimci güçleri 
birbirinden tecrit etmeyi, ulusal kurtuluş savaşlarını dünya sosyalist hareke
tinden ve uluslararası işçi hareketinden ayırmayı ve bu hareketi, tüm dünya 
halklarının düşmanı olan emperyalizme karşı dej!iI, sosyalist ülkelere, özel· 
Iikle.de SSCB 'ne karşı yöneitmeyi kendilerine görev bilmektedirler. 

Ama ne var ki, "devrim için en uygun aşama" ve ulusal kurtuluş 
savaşlarıyla emperyalizmin alt edecel!ine ilişkin maceracı anlayış kendine 
taraftar bulamayacaktır. Birçok ülkede, kendilerine ekstremizm yolunu seç· 
miş, ultra sol "teori"lerle kandınlmış ve yaşamdan kopuk grupçuklar ve 
örgütler kurulmuştur. Ama "üçüncü dünya"da devrimci hareketlerin gelişme 
yönünü bu fikir şaşkını unsurlar de�i1, dünya sosyalizmi ve uluslararası işçi 
hareketiyle kenetlenmiş güçler tayin etmektedir. 

2 MART 1 9 76 · YVRVYV Ş ·  1 1  

emperyalizmin maj!lup edileceili olasılı!!ının do!!du!!una 
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işçi sınıfının öncü rolünü reddetmektedirler. "Devrim 

başvurma yoluyla yoluyla devrimin arkadan "iteklenmesi" ve " hız· 
ilişkin serüvenci aniayışlannı ortaya koyan revizyonistler, 
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banşçıl, politik savaş biçimleriyle alay etmekte, ülkelere 

konum ve da!!ılımlarını ve bu daj!ılımda devrim orta· 
olmadı!!mı hesaba katmamaktadırlar. Hindistan, Burma 

del!işmelerin cereyan etti!!i ülkelerde bu ülkeler hükümetıerine 
güçleri, Angola'da, cumhuriyetin yasal hükümetine karşı silaha sarılmış 

emperyalist güçleri desteklemelerinin temelinde hep bu anla· 
Orta Do!!u bunalımının giderilmesi sorununda "solcular"ın 
olarak emperyalistlerin ve siyonistlerin tutumlarıyla çakış· 

DEVRIMİN KOŞULLARI 

kaçınılmaz hale gelmiş, tam hale gelmiş, tam olgunlaşmış devrim aşaması ne 

durum için 3 gösterge bulunduj!una işaret etmiştir; 
için egemenliklerini her zamanki biçimde sürdürmenin 

bulunması. Egemen sınıfın politikasında, e-zilenlerin 
gürleyerek geçecej!i çatlaklar yaratacak bir kriz gerek· 

başlaması için, "aşallıdakilerin" eski yaşam biçimlerini 
istemiyor olmalan" yetmekte, ço!!u halde, "yukardakilerin 

gelmeleri" gerekmektedir. 2· Ezilen sınıfların yoksulluk· 
zamankinden çok daha daha fazla artması. 3· Yukarda söylenen neden· 

lerin zorlamasıyla kitlelerdeki lerin zorlamasıyla kitlelerdeki politik canlılı!!ın artması gerekir. Bu canlılık, 
onları kolayca yallma ve çapulculu�a, coşkun, hareket· 

kendilij!inden tarihi eylemlere sokar. 

deiıişmeler olmadan, yalnızca ayrı ayrı grup ya da parti· 
sınıflann da öznel iradelerine balllı olarak devrim yapmak 

birlikte, bazı hallerde, hatta devrim ortamının mevcut oldullu 
olmayabilir. Bunun için, bir de öznel faktör gereklidir; 

kitlesel devrimci hareketleri yapacak yetenekte olması, 
dönemlerinde bile yıkılmadıklan sürece iktidarda kalmakta 

devirmeye yetecek güçte bulunması gereklidir." klidir." 
,;öz konusu devletin (komşu devletlerin ve tüm dünyadaki 

sınıfsal güçleri hesaplanarak ve saj!duyuyla hazırlan· 

lerden başlayarak boyunduruk altındaki ülkelere yardırrıı 
bilmiş ve tüm halkların kendi kaderlerini tayin hakkını 
Ekım Devrimi'nin daha ikinci gününde yayınlanan barış 
mede, Sovyet devleti toprak ilhakının yasal olmayaca!!ını 

SOVYETLER VE MUST AF A KEMAL 

Rusya ve Do!!u'nun müslümanlarına 3 Aralık 19
dı!!! bir bildiriyle şöyle sesleniyordu Sovyet Hükümeti
halkı, şerefli bir barış elde etmek ve dünyanın tüm ezilen halklarının 
lüklerini elde etmelerjne yardım etmek konusunda aym aym arzuyla 

Sovyet devleti, Rusya 'mn komşusu ülkelerin ülkelerin ulusal 
larını kesin bir tavırla desteklemiştir. örnelıin V.t. Lenin'e, 
ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulması ve emperyaliz
ulusal kurtuluş savaşına yardım edilmesi istelıini içeren 
Sovyet Hükümeti, belirtilen türde ilişkiler kurulması 
oldu!!unu açıklamıştı. A tatürk de Sovyet Hükümeti'nin "herkesten 
içten ve apaçık bir biçimde tam ba!!ımsızlıj!ımızı kabul 
uzattı!!ı"m belirtmiştir. 

Dünya sosyalist sisteminin oluşması ve onun erişti!!i 
ca ayn ayn bir takım ülkelerde ulusal kurtuluş savaşlarının kurtuluş savaşlarının kurtuluş sa
önemli rol oynamakla kalmamış, emperyalist sömürgeci 
na da yol açmıştır. Sonuçta da bugün ulusal kurtuluş 
içinde önemli içinde önemli sosyo.ekonomik sorunlann çözümü imkan 
Bu arada gerçeklerin gösterdilli bir durum vardır; özgürlüklerine 
ülkeler içinde en büyük başanyı gösterenler, dünya sosyalist 
luk ve işbirli!!i ilişkisi sürdüren ve uluslararası işçi sını fıyla 
canlı bir savaş vermekte olanlardır. 

MACERACıLAR MAHKUM OLACAK! 

Ayrılıkçı bir politika sürdürmekte olan "solcu"l
bu politika hop oturtup hop kaldırmaktadır. Bunlar çaj!daş 
birbirinden tecrit etmeyi, ulusal kurtuluş savaşlarını dünya 
tinden ve uluslararası işçi hareketinden ayırmayı ve bu 
halklarının düşmanı olan emperyalizme karşı dej!iI, sosyalist 
Iikle.de SSCB 'ne karşı yöneitmeyi kendilerine görev bilmektedi

Ama ne var ki, "devrim için en uygun aşama" 
savaşlarıyla emperyalizmin alt edecel!ine ilişkin maceracı 
taraftar bulamayacaktır. Birçok ülkede, kendilerine ekstremi
miş, ultra sol "teori"lerle kandınlmış ve yaşamdan kopuk 
örgütler kurulmuştur. Ama "üçüncü dünya"da devrimci 
yönünü bu fikir şaşkını unsurlar de�i1, dünya sosyalizmi ve 
hareketiyle kenetlenmiş güçler tayin etmektedir. 



DONYADA YOROYtIŞ 

"lENIN'IN ZAMANINDAN BERI VE 
BUGüNE KADAR, SBKP KONGRE
lERI, TÜM DüNYA DEVRJMClLE
RıNıN BILGlLEN�fESI IçIN EN BÜ
YüK BIR DENEY KA YNACı OL
MUŞTUR. lEONID BREJNEV T ARA
FıNDAN SUNULAN RAPORU BO
YüK BIR DIKKATlE IZLEDIK. RA
PORUN IÇERICI, PARTIMlztN DE
lEGASYONU ÜZERINDE DERIN BIR 
ETKi BıRAKMıŞTıR." 

SBKP 25. Kongresini izlemek üzere 

23 Şubat'ta Moskova'ya giden Küba 

Komünist Partisi Birinci Sekreteri Fidel 

Kastro'nun Çarşamba günü Kremlin'

deki kongre salonunda yaptılıı konuş

ma geniş yankılar uyandırdı. Konuş

masında, "Leonid Brej nev'i n okudugu 

SBKP MJ( raporunun parti delegasyo

nunda derin bir etki bıraktılımı" söyle

yen Kastro; "barışı saıılamada bugün 

varılan aşamayı, halklar, herşeyden 

önce Sovyetler Birlilıi'nde leninist fikir

lerin zaferi ne ve Sovyet dış politikasın

da bu fikirlerin tutarlı bir biçimde 

uygulanması;'a borçludur" dedi. 

Kastro konuşmasında Maoizme şu 

cümleyle dejfindi: "Güneşbalçıkla sıvan

maz. Gerçek tarihi yazanlar; faşistler, 

burjuvalar ya da Maocular türünden 

gericilerı i ftiracılar, entrikacılar ve hain· 

ler deııi ldir. Tarih o nları kendi eliyle 

yolundan temizleyecektir." 
Sovyetler Bi rliııi ile Küba arasın

daki işbirliııi son yıllarda hızlı bir 
biçimde gelişmiş ve iki ülkenin son 
olarak Angola'da Halk Kurtuluş,lfareke
ti'nin kurduııu hükümete ortaklaşa 
maddi destekte bulunmaları bu işbir
ii Iti ne özel bir önem kazandırmıştt 
Fidel Kastro, kongredeki konuşmasında, 
Sovyet-Küba i lişkileri konusunda şun
ları söyled i :  "Binlerce yıldır egoizm 
ve kuvvetin yol gösterdiA'i uluslararası 
ilişkiler tarihinde, güçlü bir ülke ile 
küçük bir ülke arasında böylesi bir 
kardeşçe ilişkinin örnelti görülmemiş
tir. Halklar arasmda böylesi i li şk i leri 
mümkün k ılan sadece sosyalizmdir." 

Kastro'nun leongrede yapt�ı ko
nuşma özetle şöyle: 

SBKP KONGRELERININ ÖNEMİ 
"Sovyet halkının kahramanca çalış

maları, insanın sömürülmesine karşı, 
adalet ve insanlıA:ın i lerlemesi için müca
dele edenlere 58 yıldır i lham kaynai!ı 
olmuştur. Sovyet komünistleri, uluslar
arası işçi sınüının ilk muzaffer kesimi 
ve insanlık tarihindeki i lk sosyalist 
devletin yaratıcıları o lmuşlard ır. Lenin'in 
zamanından beri ve bugüne kadar 
SBKP'nin kongrelerinin, tüm dünya dev- · 
rimcilerinin bilgilenmesi için en büyük 
bir deney kaynalıı olmasının nedeni 
budur. SBKP Merkez Komitesi nin 
Leonid Brejnev tarafından sunulan rapo
runu en büyük dikkatle izlemiş bulu
nuyoruz. Raporun içeri�i, partimizin 
delegasyonu üzerinde derin bir etki 
bırakmıştır. " 

"Ekim devri minin zaferinden bu 
yana, bütün devrimci nesiller, onun 
fikirleri, onun ruhu ve onun ilkeleriy
le yetişmişlerdir. Insanların zihi nleri, 
halk ların kaderi ve dünyanın i lerlemesi 
üzerinde hiçbir olayın bu denli büyük 
bir etkisi o lmamıştır. Ekim devri minin 
zafer kazand ı�ı andan itibaren, insan
lık, bütün devrimci dönüşümler tarihi
nin en verimli dönemine ayak. basmış
tır." 

EKIM DEVRIMINiN DüNYADAKI 
ETKISI 

Fidel Kastro, Ekim Devrimi'nden 
sonraki dönemin dünyada yarattıııı 
deltişikliklere şu şekilde işaret etti : 

"Bugün bir sosyalist ülkeler top
lulultu mevcuttur. Ekim Devri mi'nin 
dünyada meydana getirdilti del!işiklik
lerin etkisi altında, tüm kıtalar üzerinde 
bulunan yüzden fazla sömürge ve 
yarı-sömürge ülke bagımsızlıklarını ka
zanmayı başarmışlardır." 
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SBKP 2S. KONGRESINDE KONUŞAN 
FIDEl KASTRO: 

ec DEVRiM 
NE iHRAC 'EDiLEBiLiil -

NE DE ENGELLENEBiLiR �� 

"Birkaç on yıl gibi bir süre için
de, Sovyetler Birliili bütün alanlarda 
son derece güçlü bir ülke haline gel
miştir. Insanlık tari hinde ilk defa, 
büyük bir devletin askeri gücü, başka 
ülkelerin ezilmesi ve bu ülkelerin halk
larının sömürülmesi. toprak i i hak i ve 
savaş amacıyla k urulmamıştır." 

"Sovyetler Birli�i, barışın dünyada
ki en güvenilir kalesi haline gelmiş, 
aynı zamanda da küçük ve zayıf halk· 
ları emperyaüzmin saldtrgan tasarıların
dan koruyan güvenilir bir kalkan olmuş
tur. Halklar, barışın sa�ıanmasında 
varılan bugünkü aşamayı, herşeyden 
önce leninist fikirlerin ülkenizdeki za
ferine ve Sovyet d ış politikasında b u  
fikirlerin tutarlı bir biçimde uygulan
masına borçludur." 

DEvRIM NE I HRAÇ EDILEBlU R  
N E  DE ENGEllENEBluR 

Fidel Kastro, kongredeki konuşma
sında, barışın önüne engeııer çıkarıl
ması ve savaş yoluyla devrim i hraç 
etme çabaları konusunda da sert bir 
dille şunları söyled i :  

"Nesılel o lgular gittikçe daha açık 
bir biçimde göstermektedir ki, evrensel 
barış, i nsanlıA:ın i lerlemesi ve sosya
lizm, ayrılamaz biçimde birbi rlerine 
bail lıd ır lar. Kimse ne devrim i hraç 
edebilir, ne de savaş yoluyla devrim 
empoze edebilir. Yine hiç kimse halk
ların devrim yapmasını engelleyemez. 
Gelecek, bütünüyle sosyalizme ve komü
nizme aittir. Güneş balçıkla sıvanamaz. 
Tarihi yapanlar; faşistler, burjuvalar 
ya da Maocular türünden gerici ler, 
iftiracılar, entrikacılar ve hainler deilil
dir. Çünkü tari h onları kendi eliyle 
yolundan temizleyecektir." 

"SOVYETLER BIRUCINlN 
SA YGIN UCI BALTALANAMAZ" 

"Gerek maddi gerekse moral yön
lerden Sovyetler BiriiRi artık ye nil
mez bir güç olmuştur. Ki mse onun 
saygın Iılt ını baltalayamaz. Çünkü, dev
ri mo hareket karşısındaki çok sorumlu 
tutumu, ilkeli politik çizgisine olan 
deRişmez baRlılıltı, tüm dünyadaki ger
çek devrimcilerin ve i lerici güçlerin 
sınırsız güveni ni kazanmasına neden 
olmaktad ır." 

Fidel Kastro Sovyetler Birlilti-Kilba 

i lişkileri konusunda da şunları söy
ledi : 

"Bu ilişkiler, enternasyonalizmin, 
karşıhkh anlayış, saygı ve güvenin 
örne�irıi vermektedir. Binlerce yıldır 
egoizm ve kuvvetin yol gösterdi � i  
u luslararası ilişkiler tarihinde, güçlü 
bir ülke i le küçük bir ülke arasmda 
böylesi bir kardeşçe i lişkinin örneRi 
görülmemiştir. Halklar arasında böylesi 
ilişkileri mümkün kılan sadece sosya
llzmdir." 

KAPITAllzM ÇÜRÜRKEN 
" Kapitalist dünyanın derin bir eko

nomik bunalım yaşad ıltı, burjuva devlet
lerinde işsizli�in, moral düşüşünün, 

gelecek karşısındaki güvenıizliııin ve 
kaosun yoltunlaştıltı bir ortamda; Sov
yetler toplumunda maddi, toplumsal ve 
ruhsal sürekli i lerleme siireci i lerlemek
tedir. Sovyet toplumu, iyimser, muzaf
fer ve kendinden emin bir toplumdur. 
Bu bütün insanlıA;a, daha iyi bir gele
ce�in mümkün olduA:unun reddedilmez 
bir kanıtmı vermektedir." 

Küba Komünist Partisi Merkez 
Komitesi Birinci Sekreteri Fidel Kast
ro'nun SBKP Kongresinde yaptıltı bu 
konuşma, sosyalist ülkeler arasındaki 
ilişkilerin olumlu yönde gelişmeye de
vam ettiltinin bir kanıtıdır.Bu d urum, 
sosyalist sistemin, baltlantısız ülkeler 
arasındaki saygınlılımı da önemli ölçüde 
artıracaktır. 

DENKTAŞ YÖNETIMI, IKI BÖlGEU FEDERASYON PLANıNıN ' 
GUlANMASININ BIR ADıMı O LARAK, MAKARlos'UN RUM Ya , 
TIMININ BAŞıNDAN TASFIYE EDI LMESINI HEDEF ALDı. 

MAKARıiOS�UN 
TASFiYESiNE 

CALISIYDR - - i • 

Beşinci Viyana görüşmelerinin ta
mamlanmasından sonra, Denktaş yö
netiminin, iki bölgeli federasyon planı
nın uygulanmasının önünde kalan tek 
engel olarak görülen Makarios'u Ikti
dardan düşürmek amacıyla bır kam
panyaya başladı!!ı anlaşılmaktadır. Be
şinci Viyana görüşmeleri sırasında, Rum 
tarafına iki bölgeli co!!raü federasyon 
tezi nin kabul ettirilmesi yolunda önem
U gelişmeler olmuş, ancak bunun ıçın 
Rum kesimi içindeki bazı engellerin 
ortadan kaldırılması önem kazanmıştır. 

YUNANISTAN'IN VE RUM 
TARAFıNıN TUTUMU 

Viyana görüşmeleri öncesinde, Yu
nanistan hükümetinin ve Kıbrıs Rum 
yönetiıninin Klerides kanadının belir
gin bır biçimde Iki bölgeli federasyon 
tezine yanaştı!!ı görülmüştiir_ BM'nIn 
geçen yılın sonunda aldıAı karara 
ra!!men, toplumlararası görüşmelere ye
niden başlanmasının Rum tarafınca k. 
bul edllmesl, bu gelişmelere b�lan
maktadır. Ancak, çözüm planının ayruı-

da Maoizme şu 
"Güneşbalçıkla "Güneşbalçıkla sıvansıvan

yazanlar; faşistler, faşistler, 
Maocular türünden Maocular türünden 
entrikacılar ve hain· hain· 

ları kendi kendi eliyle eliyle 
tir." 
ile Küba arasın

larda larda hızlı hızlı bir bir 
iki ülkenin son son 
Kurtuluş,lfarekeş,lfareke

hükümete ortaklaşa ortaklaşa 
unmaları bu işbirbu işbirbu işbirbu işbir

kazandırmıştt kazandırmıştt 
kongredeki konuşmasında, şmasında, 

konusunda şunkonusunda şun
yıldır egoizm egoizm 

gösterdiA'i uluslararası ararası 
güçlü bir ülke ile ülke ile 

arasında böylesi bir bir 
örnelti görülmemişgörülmemiş

böylesi böylesi i li li şi şi li şi li li şi l k i lk i leri eri k i leri k i lk i leri k i l
sosyalizmdir." 

leongrede yapt�ı ko

KONGRELERININ ÖNEMİ 
halkının kahramanca çalış

sömürülmesine sömürülmesine karşı, karşı, 
erlemesi için mücamüca

yıldır i lham kaynai!ı kaynai!ı 
komünistleri, uluslaruslar

muzaffer kesimi kesimi 
tarihindeki i lk sosyalist sosyalist 

muşlard ır. Lenin'in Lenin'in 
bugüne kadar kadar 
tüm dünya dev-dev- · 
için en büyük büyük 

olmasının nedeni eni 
Komitesi nin nin 

tarafından sunulan rapo
dikkatle izlemiş bulubulu

içeri�i, partimizin partimizin 
derin derin bir bir etki etki 

zaferinden bu 
nesiller, onun 

onun ilkeleriy
Insanların zihi nleri, nleri, 
dünyanın i lerlemesi rlemesi 

bu denli büyük 
Ekim devri minin minin 

itibaren, insan
dönüşümler tarihi

dönemine ayak. ayak. basmışbasmış

DüNYADAKI 

"Bir"Birkaç kaç on on yıl yıl gibi gibi bir bir süre süre içiniçin
de, de, Sovyetler Sovyetler Birliili bütün alanlarda alanlarda 
son derece son derece güçlü bir ülke haline gelgel
miştir. miştir. Insanlık tari hinde ilk defa, a, 
büyük büyük bir devletin askeri gücü, başka başka 
ülkelülkelerin ezilmesi ve bu ülkelerin halkhalk
larının larının sömüsömürülmesi. rülmesi. toprak i toprak i i i hak hak i ve 
savaş amacıyla k urulmamıştır." 

"Sovyetler Birli�i, barışın dünyada
ki en güvenilir kalesi haline haline halin gelmişgelmiş, , 
aynı aynı zamanda da küçük ve zayıf halk· halk· 
ları ları emperyaüzmin saldtrgan tasarılarıntasarıların
dan dan koruyan güvenilir bir kalkan olmuşolmuş
tur. tur. Halklar, barışın sa�ıanmasında sa�ıanmasında 
varılan varılan bugünkü aşamayı, herşeyden herşeyden 
önce önce leninist fikirlerin ülkenizdeki zaza
ferine ve Sovyet d ış politikasında b u  b u  
fikirlerin tutarlı bir biçimbiçimde de uyguluygulananuygulanuyguluygulanuygul
masına masına borçludur." borçludur." 

DEvRIM NE I HRAÇ EDILEBlU R  
N E  DE ENGEllENEBluR 

Fidel Kastro, kongredeki konuşma
sında, barışın önüne engeııer çıkarıl
ması ve savaş yoluyla devrim i hraç 
etme çabaları konusunda da sert bir 
dille şunları söyled i :  

"Nesılel "Nesılel o lgular o lgular o l gittikçe daha açık açık 
bir biçimbiçimde göstermektedir ki, evrensel sel 
barış, barış, i nsanlıA:ın i lerlemesi ve sosyasosya
lizm, ayrılamaz biçimde birbi rlerine rlerine 
bail bail lıd ır lar. Kimse ne devrim i hraç raç 
edebilir, edebilir, ne de savaş yoluyla devrim yoluyla devrim 
empoze empoze edebilir. Yine hiç kimse halk
ların ların devrim yapmasını engelleyemez. engelleyemez. 
Gelecek, Gelecek, bütünüyle sosyalizme ve komükomü
nizme nizme aittir. Güneş balçıkla sıvanamaz. sıvanamaz. 
Tarihi Tarihi yapanlar; faşistler, burjuvalar uvalar 
ya ya da Maocular türünden gerici ler, ler, 
iftiracılar, entrikacılar ve iftiracılar, entrikacılar ve hainler deilildeilil
dir. dir. Çünkü Çünkü tari h onları kendi eliyle eliyle 
yolundan temizleyecektir." 

"SOVYETLER BIRUCINlN 
SA YGIN UCI BALTALANAMAZ" BALTALANAMAZ" BAL

"Gerek maddi gerekse moral yön

i lişkileri konusunda da şunları söy
ledi : 

"Bu "Bu ilişkililişkiler, er, ilişkiler, ilişkililişkiler, ilişkil enternasyonalienternasyonalizmin, zmin, 
karşıhkh karşıhkh anlayış, saygı ve güvenin güvenin 
örne�irıi örne�irıi vermektedir. Binlerce yıldır yıldır 
egoizm egoizm ve kuvvetin yol gösterdi � i  i � i  
u lu luslararası ilişkiler tarihinde, güçlü güçlü 
bir bir ülke i le küçük bir ülke arasmda mda arasmda aras
böylesi bir böylesi bir kardeşçe i lişkinin örneRi örneRi 
görülmemiştir. görülmemiştir. Halklar arasında böylesi arasında böylesi 
ilişkileri mümkün kılan sadece sosya
llzmdir." 

KAPITAllzM ÇÜRÜRKEN 
" Kapitalist dünyanın derin bir eko

nomik bunalım yaşad ıltı, burjuva devlet
lerinde işsizli�in, moral düşüşünün, 

gelecek gelecek 
kaosun yoltunlaştıltı kaosun yoltunlaştıltı 
yetler yetler 
ruhsal ruhsal 
tedir. 
fer fer ve 
Bu Bu bütün 
ce�in ce�in 
bir bir kanıtmı kanıtmı 

Küba Komünist Partisi Küba Komünist Partisi 
KomiKomitesi 
ro'nun 
konuşm
ilişkilerin 
vam vam ett
sosyalist sosyalist 
arasındaki arasındaki 
artartıracaktır. ıracaktır. 

DENKTAŞ YÖNETIMI, IKI BÖlG
GUlANMASININ BIR ADıMı O LARAK, 
TIMININ BAŞıNDAN TASFIYE EDI

MAKAR
TASFiYE

CALI-

Beşinci Viyana görüşmelerinin ta
mamlanmasından mamlanmasından sonra, sonra, Denktaş Denktaş yöyö
netiminin, netiminin, iki bölgeli federasyon planıplanı
nın nın uygulanmasının önünde kalan tek tek 
engelengel olarak görülen Makarios'u IktiIkti

Viyana 
nanistan nanistan 



BREJNEV'IN I'ONUŞMASI 
GENIş ILGI UYANDıRDı:  

AA S OSYALiZMi N G ÜÇ LE NME$i 

i NSAN LI G I N  iLERLEMESiNDEKi 

ANA VONEL·iMDiR " 
24 Şubat'ta başlayan SBKP 25. 

Ko ngresine Genel Sekreter Brejnev tara· 
fından sunulan rapor, daha ilk bakışta 
iki konuyu ortaya çıkardı. Bütün 
dünyanın di kkatlerini üzerine toplayan 
bu iki konu, Sovyet dış politikasının 
bundan sonraki perspektirıerinde �ır
Iı�ın nereye verildiili ve iç ekonomik 
ve politik görevlerden nasıl söz edile
ceili idi. 

DI Ş POLITIKA'DA Üç KONU 

Brejnev'in raporu, 24. Kongrede 
ortaya atılan "barış programılOnın temel 
hederıerinin gerçekleşti�ini ; ve önü
müzdeki yıllarda, Sovyet .dış politika· 
ımın, gerçekleşme sürecine giren "ba
rış programı"nın daha acil hederıeri· 
nin gerçekleştirilmesine yönelec�ini 
gösteriyordu. Rapor, şu üç noktaya 
özellikle önem verildi�ini ortaya koydu : 

· Silahsızlanma çalışmalarından so
nuç alınması ve bir "Dünya Silah· 
sızlanma Konferansı"nın toplantıya ça�· 
rıtması ; 

· Uluslararası ilişkilerde kuvvete 
başvurmama konusunda bir anlaşmanın 
�lanması ; 

· lyileşmekte olan Sovyet·Amerikan 
ili şkilerine gölge düşüren temel engel 
olan, ticarette ayrım gösterme girişim
lerinin ortadan kaldırılması: 

lYEDI SORUNLAR 

öte yandan, Brejnev'in MK adına 

tılarıUzeri nde çalışılması için iki taraf 
kamuoyunda bazı hazırlıkların yapıl· 
ması gerekmiştir. 

KLERlOES 

Geçen ay içinde Kıbrıs Rum 
toplumu · temsilcisi Klerides'in, bir çe· 

SBKP 25. Kongresine sundu�u rapor, 
Orta Do�u sorununa bir çözüm bulun· 
masına çok büyük önem verildiilini 
göstermektedir. Brejnev, Angala'dan söz 
ederek, sömürgeci li�e ve ırkçılı�a da 
önemli bir vurgu vermiştir. Sovyet dış 
politikasının önümüzdeki yıllardaki kö· 
şetaşlarını belirleyecek olan diiler iki 
önemli sorun da Helsinki zirvesinde 
kesinleşen ilkelerin somut olarak uygu
lanmasının takibi ve Asya'da kollektif 
bir güvenlik sistemi oluşması yonun
deki çabalara a�ırlık veri lmesi olacak· 
tır. 

Brejnevlin, yumuşama Wrecinin sos
yalizmin kuruluşunu hızlandırmasına i· 
lişkin olarak konuşmasında kullandı�ı 
bir cümle de kesin ifadesiyle özellikle 
dikkatleri üzerine çekmiştir: "Biz, 
yumuşamada, sosyalist ve komünist 
kuruluş için çok daha uygun koşul· 

. ları �lama yolunu gördü�ümüzü gizl .... 
miyaruz. Bu ancak sosyalizm ve barışın 
bölünemezliilini kanıtlar." Brejnev, en
ternasyonalizmin önemini beli�tirk"", 
yumuşamanın. sınıf savaşı yasalannı de
�iştiremeyece�ini hatırlattı. 

"ETKIN LIK VE NITELIK PLANI" 

Diiier taraftan Brejnev'in raporunda 
yer alan bir cümle, Sovyet iç ekonomik 
politikasında teknik ve idari ilerlemenin 
önem kazandı�ını göstermektedir: Brej· 
nev'in bu cümlesi şöyledir: "Ortaya 
konan görevin yerine getirilı:rıesine götü· 
recek yol. iş veriminin hızlı artışı, tüm 

şit şantaj oldu� ileri sürülen Istifa· 
sından sonra kendisine iade·i itibar edil· 
dlAi görülmektedir. Klerides, bır ba· 
kıma, Rum toplumunun kaçınılmaz 
sözcüsü olarak kabul ettirilmek isten
mektedir. öte yandan, Rum toplumu 
içindeki Ilerici örgütler üzerindeki baskı· 
lann artırıldıAı görülmektedir. Rum 

toplumsal üretimde etkinliiiin hızla 
yükselmesidir. Onuncu oeş yıllık pkınm 
en önemli özelliklerinden biri, bu pu.. 
nın bir etkinlik ve .nitelik pkını olma· 
suıdadır. " 

SBKP Genel Sekreteri Brejnev, 
raporunda, çeşitli konularla ilgili olarak 
şunları söyledi : 

ÇIN'LE OLAN ILIşKILER 

"Yeni bir dünya savaşını kışkırtma 
arzusunda olan Pekin'in politikası, tüm 
halkların çıkarlarına tamamen ters düş
mektedir. Sovyetler Birti�i gelecekte de 
Maoizmle ilkesel ve amatıSlz bir müca
dele sürdürecektir. E�er Pekin, sosya
list dünyayla işbirliiii ve dayanışma yo
luna girecek olursa, bu durum tarafı· 
mızdan gerekli ilgiyi görecek ve SSCB 
ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında iyi 
i lişkilerin gelişmesi için olanaklar aça· 
caktır. Artık iş Çin tarafına kalmıştır." 

SOSYALIzMIN GELlşMESINOE 
PARTI 

"SBKP büyümeye ve güçlenmeye 
devam edecektir, onun saflarını 15,7 
milyon kişi oluşturmaktadır. Parti üye
leri nin yüzde 58'ini işçiler oluşturmak· 
ı8.dır; böylece işçi sınıfı ülke yaşamında 
öncü rol oynamaktadır. Gençlerin parti 
saflarına akınıarı büyümektedir. Parti içi 
demokrasinin aşamalı olarak artışı ve 
her parti üyesinin titizlik ve ciddili�i 
şeklindeki Leninist ilkeler, partinin 

yönetimindeki Amerikan yanlısı güçler, 
Kıbrıs sorununun uzamasını, ekonomık 
sıkıntılar içinde yüzen Rum toplumu 
üzerinde bir tehdit olarak kullanarak, 
belli çözümleri kabul ettirmeye çalış· 
maktadırlar. 

FEYZIO(;LU'NUN KIBRIS GEZl LERI 

öte yandan, Yunanistan ve Rum 
kanadındaki gelişmelerden esinlenen. MC 
hükümetinin, Turhan FeyzioAlu'nu bır· 
kaç kez Kıbrıs'a göndererek, Denktaş'a, 
Rum tarafının federasyonu kabul etmesi 
halinde gerekli toprak pazarlıklarını 
konuşabileceAi konusunda yeşil ışık 
yaktıAı ileri sürülmektedir. Ancak, gö· 
rüşmelerin kamuoyuna kapalı tutulabII· 
mesi ıçın de belli yollar üzerinde durul· 
muştur. Viyana görüşmeleri sırasında 
varılan, tekli nerin yazılı olarak BM 
temsilcisine verilmesi sonucu, eleştiri· 
lerden çekinen her ıkı tarafı da tatmin 
etmiş gözükmektedir. 

DENKTAŞ MAKARlOS'U 
HEDEF AUYOR 

Rum kesimindeki gelişmelerden ya· 

çelikleşmesinde ana ilkeler olarak ka� 
maya devam etmektedir. 

SOSYALIST DEMOKRASININ 
GELIşMESI 

"SBKP eylemlerinin en önemli 
do�rultu8U, Sovyet toplumunun politik 
sisteminin gelişmesidir. SBKP, Sovyet
lerin çalışmalarına, yaşamanın lriikem
melleştirilmesine, sosyalist hukuk düze
ninin saiilamlaştırılmasına, devlet yöne
tim organlarının çalışmalarına, ülke 
savunmasının ve silahlı kuvvetlerin güç
lendirilmesine büyük önem vermektedir. 
Sosyal kuruluşlar ve özellikle de &endi
kalar (107 milyon üye), komaomol 
(Komünist Gençlik örgütü , 35 milyon 
üye), Sovyet politik sisteminin ayrılmaz 
parçalarıdır. " 

Brejnev, yasalara ve hukuka uy
gunluRu �lamak amacıyla alınan ön· 
lemlerin dış eleştirmenler tarafından 
çarpıtıldıitını belirterek de ,unları söy· 
ledi: "Biz, kişiliilin, yurttaşlık bakla· 
rının gelişmeleri üzerinde titizlikle du
rarak, toplumsal disiplinin artması ve 
tüm yurttaşların toplum önündeki gö
revlerini gözetme sorununa bü yük önem 
veriyoruz. Sosyalist demokrumizin ırij. 
kemmelleşmesinden, her şeyden önce, 
emekçilerin toplumsal işlere daha çok 
katılmalarını tavizsiz bir şekilde �Ia
mayı, devletimizin demokratik temeli .... 
rinin i leri gelişmelerini, kişiliklerin çok 
yönlü inkaşafı için gerekli koşulların 
sat' lanmasını anlıyoruz biz." 

rarlanan Denktaş ve çevresırun, şimdl 
de, Makarios'un Rum toplumu liderli
Ainden uzaklaştırılmasını, görüşmelere 
devam etmenin bir Şartı olarak Ileri 
sürdüAü görülmektedir. Denktaş 'ın son 
günlerde Rum yönetimi arasında ayırım 
yapan ve Makarios'la Kilise'yi hedef 
alan demeçleri buna kanıt olmaktadır. 

öLDüRÜLEN GENÇ 

ö�eyandan, geçen yaz aylarında 
'!\irk kesiminde askerlik süresinin 3 0  
aya çıkarılmasının, önemli sorunlara 
neden oldu Au bildirilmektedir. Sürenin 
3 0  aya çıkarılması, özellikle daha 
önce 12 ay askerlik yaparak Kıbrıs 
dışında yüksek öArenime ayrılan il ... 
rici gençlerin yeniden askere alınması 
amacını taşımaktadır. Bu arada, bır 
habere göre, bazı gençler karşılaştık· 
ları baskılar sonucunda güneye geçmek 
zorunda kalmaktadırlar. Bunlar arasında 
yenldeıl Kuzey'e geçen bır gencin bilin
meyen kişiler tarafından vuruldultu ve 
Rumlar tarafından öldürüldültü Iddia 
edilerek cenazesinin TMl' tarafından 
kaldırılması sırasında, gencin babası
nın kafilenin arkasında " katıııer" dlye 
b�lnlıAı öne sürülmektedlr. 
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kWUR VE SANATTA TtI1iImJ$ 

MAHMUT TAU öNGöREN'iN vt)RÜvt)Ş'E 
ÖZEL DEMEd 

TRT'nin en son durumu hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

TRT bir kez daha iyi durumda 
deeiı. Ama bugiinkü durum daha önceki 
durumlan hiç andırınıyor. Eski dönem· 
lerde TRT'yi zor durumlarda bırakan
lar TRT içindeki bazı kUklerdi. ör
neeln bir haber merkezi kli!!i VardL 
Yerine göre her dönemin ya da çev
renin siyasal görüşüne uygun anlayışla 
çalışırdL TRT içinde bir de belli top
luluklar vardır. Bunlar da bazen hiçbir 
işe kanşmazlar. Ancak kendilerine uy
gun bir yönetim iş başına gelirse, orta
ya çıkıp görev yaparlar. Bugiinkü 
durumda ise en etkin olanlar ne haber 
merkezi k1i!!idir, zaten bu klik çoktan 
d�ılmış bulunuyor; ne de TRT için
deki kendilerine uygun yönetimi bekle
yenlerdir. Kısacası, TRT'nin bugünkü 
duruma gelmesini, ödün vererek �la
yanlar bunlar dejpl Şimdi TRT'nln yö
netiminde ve yayımların derlenmesinde 
TRT'nln dışından getirtilen kişiler en 
önemli rolü oynuyorlar. Onlar bazı 
-programların yayımını önıüyorlar. Onlar 
neyin yayımlanması gerektl�ine karar 
veriyorlar. Elbette daha önce TRT'de 
olup da onların siyasal görüşüne yakın 
bulunanlar da yeni uygulamaya yardım
cılık ediyorlar. 

O halde siz bugünkü TRT' nin 
durumunda en etken rollerden birini 
TRT'nin yeni ya da eski personelinin 
oynadığına inanıyorsunuz. Öyle mi? 

Bir yerde evet. Çlinkü özerk TRT 
döneminden sonra TRT çok el, biçim 
ve anlayış delıiştlrdi. Bunda elbette bu 
personel deeU, Türkiye'deki siyasal et
kenler rol oynadL özerk TRT'den 
sonra 12 Mart dönemi geldi. Sonra 1973 
seçiminden sonraki dönem. Arkasından 
Y alçıntaş ve şimdi de Karataş dönem
leri. Her dönemde TRT'de çalışırken 
bazı ödünler vermek ya da paçayı kur
tarmak için bir kenara çekilip unutu!
mak gerekiyordu. Ya da en sonuncusu
nu yapıp, karşı çıkmak ve mücadele 
etmek gerekiyordu. 12 Mart zama
nında TRT içinde kalıp da bu müca
deleyi yapanların sayısı son derece 
azdL Kaldı ki ortaya çıkmayanlan 
12 Mart döneminde o denli çok da 
kıniımamak gerekiyor diye düşünen
ler de vardır. Çünkü ilk kez böyle bır 
durumla karşılaşıhyordu. 1973 seçim
lerinden sonraki dönemde ise TRT 
oldukça rahatladı siyasal baskılar bak� 
mından. Fakat o dönemde de birtakım 
mesleksel konular için mücadele ge
rekiyordu. O da olmadL Arkasından 
Yalçıntaş geldi. Ondan çeşitU baskı
lar beklenirken, bazılarına göre son 
derece Şaşırtıcı bir durumla karşılaşıldı. 
Yalçıntaş bekleneni yapmadL Ama yasa 
dışı bir durumu vardL TRT içinde baskı 
yaratmadı!!ı, kendisinden bekleneni yap
madı!!ı ve hatta Cem döneminde yasak
lanmış olan sosyal içerikli program
lan yayımlattı�ı ve kendi döneminde de 
yeni gerçekçi programlann hazırlan
masını engeliemedi�i için, yasa dışı 
durumu TRT içinde tepkiyle karşılan
madı .. Oysa artık Türkiye'de belli öl
çülerin yerleşmiş olması gerekiyor. 
Konunun yüzeyine bakarak del!iI, teme
Une inerek olaylan de!!erlendirmek 
gerekiyor. Yalçıntaş'ı birtakım olumlu 
programlara yer verıyor ya da sonunda 
TRT'yI bırakıp gitti diye göklere çıka
ranlar işin temelinde yatan gerçekleri 
unuttular. Bu durum, böyle bır şey 
olmaz ama, bir adamın bir başka adamı 
parası için öldürmesi ne, sonra da kalkıp 
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KARATAS� 
VALÇINTAŞ'1 BIR TAKIM OLUMLU PROGRAM
LARA VER VERlVOR VA DA SONUNDA TRT'vI 
BıRAKıP GITTI DlvE GÖKLERE ÇıKARANLAR 
I şIN TEMELlNDE VATAN GERÇEKLERI UN UT
TULAR. BU DURUM, BIR ADAMıN BIR BAŞKA
sıNı PARASı IçIN ÖLDORMESINE, SONRA DA 
KALKıP O PARAVI TOPLUM VARARıNA KULLA
NINCA AFFEDILMESINE BENZIvOR. 

Va Karataş? 

-

GORERE 
KALMASı 

o parayı toplum yararına kullanınca 
affedilmesine benziyor. E�er Yalçıntaş 
Danıştay'ın aleyhinde verdi�i karar res
men açıklarur açıklanmaz istifa etsey· 
di, kendisine saygı duyulabilirdi. Ama 
buna karşın görevde kalmasını, bu süre . 
içinde TRT'de hiç tepki görmemesini 
ve sonra işin ciddiyetini anlayınca 
istifasını anlayış ya da saygı ile karşı. 
lamaya pek olanak yok. Kısacası, bu· 
giin Türkiye'de yalnız TRT konusun
da de�il, her konuda işin temelinde 
yatan aksaklık üzerinde durulmad�ı 
için son derece ol�anüstü olaylan 
olaltanmış gibi kabul etmeye başladık. 
Hatta bazen bu ola�anüstü durumla
ra övgiiler bile yaedınlıyor. Yalçıntaş'-

- ın istifasında görüldüeü gibi... 

Işte şimdi Karataş, Yalçıntaş'ın 
yapmadı�ını yapıyor. önce, TRT dışın· 
dan getirtti!!i danışmanlarla bazı prog
ramları yasakladı ve haberleri istedi�i 
çizgiye soktu. Sonra da televizyonda 
ustalıkla kıyıma başladL Arkasından da 
kendi çizgisine uygun programların ya· 
yımlattırılmasına sıra gelecek, Kara· 
taş'ın bu gibi davranışları elbette temsil 
etti!!i siyasal ve ekonomik görüşün 
çizgisine son derece uygun. Fakat 
şunu da belirtmek gerekir ki, bugün 
TRT'de ister Karataş çizgisine uygun 
olumsuz del!işiklikler, ister Türkıye 'nin 
gerçeklerine uygun olumlu del!lşiklikler 
yapmak istedilılniz zaman, personel 

üzerinde durmaruz gerekiyor. O da 
öyle yapıyor ve Yalçıntaş 'tan bek
leneni, ama onun yapamadılıını, şimdi 
Karataş yerine getiriyor. TRT içinde 
belli bir direnme ya da en ufak bir 
karşıkoyma olmadı!!ı için de bu konu
da başanya ulaşabiliyor, 

Personelin , bir kısmmın direnmesi 
J(arataş' i engeııeyebilir mi? 

TRT personelinin direnişi ile bu işe 
bir çözüm getlrilemez. Fakat personelin 
direnişi kamuoyunun daha bilinçlerı
mesine, ol�anüstü olayların olatanmış 
gibi kabul edilmemesine yol açar_ 
Direnmenin içinde yerine göre Isti
fa, yerine göre olumlu çizgide program 
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vuruyUı dergisinin 1976 tari hıi 43. IO)IISlnda , 
-.Kılçuk Bır Kayıktalar" baıI ıkI ı  bir yazı yer "lıyor. Vazı dı -
yorum; e leıtiri mi , değinme mi , s!lvgU mU- pek kestireriledim 
Vazıyı Cihat Özoydın yazmıı. Cihat Özoydın kimdir tanı -
mıyorum. Belki gerçek bır kimlik, belki de bir takma ad. Son 
sıralarda takma ad la kendi yazdık lorını !lven genç yazıcı Iar
dan s!lz ool liyor. Di lerim bu aricadoı , onlardan� biri olmaıın. 

Clhat özoydın, Poli tika'da yayınlanan "Estetik Uzerlne' 
adlı  kilo bir değinmemi okumuı� karanlık oyunlar çevirdilii -
me I nanarak, kurunlvlor Içinde bır yazı yazmıı, VUruy\JI gl
bi ciddi , aklı baıındo bir derg"ni n, ustelik porti erqanı olma 
nl teli§ lni toııyan bir haftalık yayının "KUçuk Bır Koyıklo -
lor"ı okurvno I letme cesaretini nas ı l  glllterdiğlni hiç onloya
madım. 

17 0cok 1976'do bu gozetede yayımlanan "Estetik Uze -
rlne"deıılnme.i , okuyanlor onımsoyacak, eıtell1l1 de 
gerıendiren tOm yapı tların salı hkl ı  çevirilerle ko -
zondırı fmoıı llzlemini di le getiriyordu. lukocs'ı Ikinc! kez 
okudulıumu .!lyIUyordum. C.Ö.  " Vazorın lukocı 'ı Ikıncı 
kez k�fetnıesinin okur oçlSlndon i lginç bır yanı yok, "  diyor. 
Doha baılangıçta ,  C, Ö. 'ın bende 01'001111 "kUçuk kesobf'ken
diıine geri gıındereceğlm. lukocs'ı keıfetmedlm, Keılf ve 1-
cat  Çoilındo do yaJamıyoruz. ıukacs"' ,  Brecht'l , Coudwe lJ'l 
!oiIduyulu herkes gibi ben de yeni baıton okumak zarundayım. 
Ikinci kez, Uç UncU kez. , Marx 'Çı estetik Uzerine konuıuricen 

C . Ö. duıtUğu yanfııları yenl lernek i' ...... 
llnder yazarların yapıtlarını ıık sık okl6\ll\l • . 

bir yapıtı Iki nci ku okuduğunu lÖyJ.yen 
ardındo gıınnekte adoklanıyOl'-yanllml'P_�. 

C.Ö"  ıU IÖzlerl nıçın söyı.mı" ��OıiIı" 
" lukacs ııdUn vermeyen kı; 11111 ne kc:qın 
ve toplumcu g�'çekçııık arasında bır kwf .... 
nu sııylernekle Maricslst duıunc:eye !wl � 
vizyoniıttir ( '.) Dellrimci ceııı. mol .cıtlııwk 
terlili1n kotarl lmoJının gizli '-plan bunlar-. 
C . Ö .  Kim bunlar? Kım Lukacs'ı revlzyoonlıt 
yor? Devrimci cepheye bunları kı m mal 
i t le de bır hesop bulocak, borçluySa 
getirip ııdemenin ve ııdetmenin 
ıapon Iı ler bun lar. Veni yazmaya 
yeconlorı , çocukço davronıılorı ( loblı 
deği lıe) . 

E leıtlrel gerçekçi lik le _ya ii ıt ger�"tçl l.k.''''''' 
bir foric gllzetmedlliim de " Koçtılc 
zının sovlarından. Burado açıkça .... · E I  
çi llk le _yallıı gerçekçlh k  arası nda \icık 
ze'tlyONm. Lukacs' ı ,  !!recht'I, Arcıgon'u ve 
yayımıanmamıı kimi MOI)C 'Çı gUzelc!uyuculcırı 
Ierln Uzerl nde çalı,ırken bu bUylA< farkın butUn 
'<ovromayo ÇolıııyONm, Ben, C. Ö. kodar bl 
lnııon delillim. Okuduk larımı ılndil'lllllk I_terlm.  
ıunları do lÖylemlll "I lerl 'nin a lmtı  yaptıöı 
ıkı onlayı� arasındakı oyrımlorın birleılilll ı.k 
ifadeıldır. Kopi ta 1111 dOzene' bcııkQIc!I'I . Ne kı 

TRT'nln yö
derlenmesinde 

kişiler en 
Onlar bazı 

önıüyorlar. Onlar 
gerektl�ine karar 

önce TRT'de 
görüşüne yakın 

yardım

TRT' nin 
rollerden birini 

personelinin personelinin perso
mi? 

özerk TRT 
çok el, biçim 

elbette bu 
siyasal et

TRT'den 
geldi. Sonra 1973 

Arkasından 
dönem

çalışırken 
paçayı kur

kenara çekilip unutu!
sonuncusu

mücadele 
Mart zama

bu müca
derece 

çıkmayanlan 
çok da 

düşünen
böyle bır 

1973 seçim
ise TRT 

baskılar bak� 
birtakım 

mücadele ge
Arkasından 

çeşitU baskı
göre son 
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Ama yasa 

içinde içinde içind baskı 
bekleneni yap

döneminde yasak
program

döneminde de 
hazırlan

yasa dışı 
karşılan
belli öl

Danıştay'ın aleyhinde verdi�i karar res
men açıklarur açıklanmaz istifa etsey· 
di, kendisine saygı duyulabilirdi. Ama 
buna karşın görevde kalmasını, bu süre . 
içinde TRT'de hiç tepki görmemesini 
ve sonra işin ciddiyetini anlayınca 
istifasını anlayış ya da saygı ile karşı. 
lamaya pek olanak yok. Kısacası, bu· 
giin Türkiye'de yalnız TRT konusun
da de�il, her konuda işin temelinde 
yatan aksaklık üzerinde durulmad�ı 
için son derece ol�anüstü olaylan 
olaltanmış gibi kabul etmeye başladık. 
Hatta bazen bu ola�anüstü durumla
ra övgiiler övgiiler övgi bile yaedınlıyor. Yalçıntaş'-

- ın istifasında görüldüeü gibi... 

Işte şimdi Karataş, Yalçıntaş'ın 
yapmadı�ını yapıyor. önce, TRT dışın· 
dan getirtti!!i danışmanlarla bazı prog
ramları yasakladı ve haberleri istedi�i 
çizgiye soktu. Sonra da televizyonda 
ustalıkla kıyıma başladL Arkasından da 
kendi çizgisine uygun programların ya· 
yımlattırılmasına sıra gelecek, Kara· 
taş'ın bu gibi davranışları elbette temsil 
etti!!i siyasal ve ekonomik görüşün 
çizgisine son derece uygun. Fakat 
şunu da belirtmek gerekir ki, bugün 
TRT'de ister Karataş çizgisine uygun 
olumsuz del!işiklikler, ister Türkıye 'nin 
gerçeklerine uygun olumlu del!lşiklikler 
yapmak istedilılniz zaman, personel 

öyle yapıyor 
leneni, ama 
Karataş yerine 
belli bir 
karşıkoyma 
da başanya 

Personeersoneers
J(arataş' i engeııeyebilir 

TRT 
bir çözüm 
direnişi kamuoyunun 
mesine, ol�anüstü 
gibi kabul 
Direnmenin 
fa, yerine 
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yorum; e leıtiri mi , değinme mi , s!lvgU mU- pek kestireriledim 
Vazıyı Cihat Özoydın yazmıı. Cihat Özoydın kimdir tanı -
mıyorum. Belki gerçek bır kimlik, belki de bir takma ad. Son 
sıralarda takma ad la kendi yazdık lorını !lven genç yazıcı Iar
dan s!lz ool liyor. Di lerim bu aricadoı , onlardan� biri olmaıın. 

Clhat özoydın, Poli tika'da yayınlanan "Estetik Uzerlne' 
adlı  kilo bir değinmemi değinmemi değinmem okumuı� karanlık oyunlar çevirdilii -
me I nanarak, kurunlvlor Içinde bır yazı yazmıı, VUruy\JI gl
bi ciddi , aklı baıındo bir derg"ni n, ustelik porti erqanı olma 
nl telitelit § lni toııyan bir haftalık yayının "KUçuk Bır Koyıklo -
lor"ı okurvno I letme cesaretini nas ı l  glllterdiğlni hiç onloya
madım. 

17 0cok 1976'do bu gozetede yayımlanan "Estetik "Estetik "Est Uze -
rlne"deıılnme.i , okuyanlor onımsoyacak, eıtell1l1 de 

C . Ö. duıtUğu yanfııları yenl
llnder yazarların yapıtlarını 
bir yapıtı Iki nci ku okuduğunu 
ardındo gıınnekte adoklanıyOl'-yanl

C.Ö"  ıU IÖzlerl nıçı
" lukacs ııdUn vermeyen kı; 11111 ne 
ve toplumcu g�'çekçııık aras
nu sııylernekle Maricslst duıunc:eye 
vizyoniıttir ( '.) Dellrimci ce
terlili1n kotarl lmoJının gizli '-plan 
C . Ö .  Kim bunlar? Kım Lukacs'ı 
yor? Devrimci cepheye bunları 
i t le de bır hesop bulocak, 
getirip ııdemenin ve ııdetmenin 
ıapon Iı ler bun lar. Veni yazmaya 
yeconlorı , çocukço davronıılorı 
deği lıe) . 

E leıtlrel gerçekçi lik le 
bir foric gllzetmedlliim de " K
zının sovlarından. Burado 



. yayımlama çabası ve yerine göre de 
yasa dıŞı yollar için mahkemelere git
me var elbette. Bir de personelin kendi 
kendini kırma çabasının önlenmesi ge
rekiyor. 

Madem ki siz konuya gene16kIe 
personel sorunu açısından bakıyorsu
nuz., bu konu üzerinde daha çok dura-
bm. Nedir personelin kendi kendini 
kırması? 

Ş imdi TRT Televizyonu'nun yöne
timine bu aracın kuruluş dönemin
deki bazı personelin egemen oldulu 
görüiiyor. Kıyım da bunlar iş başın
dayken yapılıyor. Kıyıını egemen perso
nelin yaptırdıRıw kesinlikle söyleye-

BENCE TRT BUGÜN E  DEK BöYLE KARıŞMA
MIŞTL. FAKAT BIR AMAÇ Oh TRT'YI BU DENU 
KARIŞTIRDIKTAN SONRA SAC CEPHENIN KEN
DI ISTEKLERINI YERINE GETIRMESIYLE I L
GIU IDI. GEÇMI Ş DÖNEMDEKJ YETERSIZ
UKLERDEN DE YARARLANARAK KARATAŞ 
ŞIMDI BU çiZGIDE I LERLıYOR. ELBETTE 
GÖREVDE KALABILME SORESI DAHA UZARSA ... 

şIMDI KARATAŞ, YALÇINTAŞ'IN YAPAMADı
CINI YAPıYOR. ÖNCE DıŞARıDAN G ETIRTTıCı 
DANIŞMANLARLA BAZI PROGRAMLARI YA
SAKLATTI. HABERLERI ISTEDICI ÇiZGIYE 
SOKTU. SONRA TELEvıZYONDA USTALıKLA 
KIYIMA BAŞLADI. ARKASıNDAN DA KENDI 
çIZGISINE UYGUN PROGRAMLARıN YAYıM
LATTıRıLMASıNA SIRA GELECEK. 

LIDIR 
mem. Ama bu kıyımı egemen perso
nelin görmeztiRe geldiRi, durumu kabul 
ettiRi, aynca pek çok sorumlu perso
nelin de yasaklanan programlar için 
seslerini çıkarmadıklan ortada. Kısacası, 
ortada bir dayanışma yok, görevın . 
kötüye kullanılmasına gösterilen bir 
tepki yok. Bu arada görevden alınan
lar ya da geliri daha boI olduRu için 
TRT dışındaki görevlere gidenler, kamu
oyuna birer kahraman gibi de tanı tı
lıyor. Oysa bunlardan bazılarının çe
şitli nedenlerden ötürü görevlerinden 
alınmalan gerekirdi. Ama şimdi Kara
taş onları yetersizliklerinden ötürü gö
revden almıyor. Kendi adamlarına yer 
açıyor. 

Son derece kanşık bir durum, 
değil mi? 

öyle elbette. İstenen de bu deRil 
mi? TRT az da olsa, yetersiz de olsa, 
arada sırada görevini yapıyor, gerçek
leri dlıe getiriyor ve muhalefetin sesine 
ve görüşlerine de yer veriyordIL Adalet 
Partisi başta olmak üzere saR cephe 
TRT'nin bu durumundan 1965 yılın
dan beri yakınıyordu. İşte şimdi ilk 
kez SaR cephenin eline TRT'yI bu 
yolundan ayırma fırsatı geçti ve Karataş 
da bu yolu en etkın bir biçimde kulla
nacak. Bence bugüne dek TRT böyle 
kanşmamıştı. Fakat bir amaç da TRT'yI 
bu denli karıştırdıktan sonra saR cep
henin kendi isteklerini yerine getir
mesiyle Ilgiliydi. İşte geçmiş dönem-

deki yetersizliklerden de yararlanarak 
Karataş şimdi bu çizgiden Ilerliyor ve 
Ilerleyecek de. Elbette görevde kala
bilme süresi daha UZ&rsa •• 

Danıştay'ın kararı uygulanmadığına 
göre MC hükümeti iş başLDda olduğu 
sürece Karataş görevde kalmaz mı? 

Ben hukukçu deRiliI"- Fakat bugün 
Karataş'ı görevden alabilmek için çe
şitli yollar olsa gerek.. Bu yollar uygu
lanabildiRi taktirde, MC li.ikümeti iş 
başındayken bile Karataş 'ın görev yap
ması engellenebilir sanıyoruI"- Kantaş 
genel müdürlük makamında TRT'nIn 
önemli harcamalanna imzaSıDI atınıyor 
mu? Bu harcamalar onun yetkisi olma
yan imzası He dlRer resmi kuruluş
lardan geçmiyor mu? Bu resmi kurulUt
lardan hiçbirinde bu Imzayı tarum. 
yacak bır makam yok mu? Bir makam 
Karataş 'ın imzasını geçerli bulmad�ı
nı açıklasa ve TRT Ile ilgili ödemeyi 
yapmasa, Karataş görevini yerıne getire
meyecek duruma düşer. Saruyorum bu 
gibi kuruluşların başınd. Sayıştay var
dır. Her kuruluş mu MC'nIn hizme
tinde, her kuruluşa mı MC'nin adamlan 
dolduruldu? 

Demin Karataş geçmiş dönemdeki 
yetersizlikImlen de yararlanarak TRT' de 
istediğini yapabilir demiştiniz. Nedir bu 
yetersizlikler? 

DUŞLER 
Bugüne dek bu yetersizliklerin üze

rinde çok durduk. TRT'de hiçbir 
konuya belli olumlu gelenekler ve 
ölçüler getirilmedi. Kurumun yöneti
minde ve mesleksel açıdan çalışm. 
sında bilimsel yöntemler uygulanmadL 

. Her dönemde ancak kişisel ve keyll bır 
tutumla yönetime ve program hazır
lamaya ve yayımlamaya önem veril
di. Bu tutum biraz olumlu bır yönde 
geliştlitl zaman kimse konunun de
rlnllklerine Inmedi. Ama bugUnkü gıbı 
ters bır durum ortaya çıkınca, y • 
kınmalar başladL Yine de yasal yol
lardan direnmeye kimse yaııaıımıyor . 
Hatti TRT'nln bugünkü durumu lle 
olumlu sayılan dünkü durumu arasında 
bile paraleller kuranlar var. Dün TRT 
danışmanlarla yönetlUrdI, bugUn de öyle 
dlyorlar. Dün tecrübesiz elemanlar TV 
yönetimine getirilmişti denIyor, bugün 
de öyle. Dün de televizyonun başına bır 
Mlhendis atanmıştı, bugiin de. Dün de 
program aralarında sarııoy Mlzlitl çalı
nır ve eski uygarhklara deRgln motif
ler gösterlUrdi, bugün de. Dün de TRT 'nin 
temelinde bozukluklar vardı, bugiin de. 
Gerçi bugüne kıyasla olumlu sayılan 
dünkü TRT döneminde herşeye karşın 
bır ıyı niyet oldul!u lleriye sürülebl
Ur. Bugünse bunun en ufak bır beUr
tisl bile yok. Fakat Türkiye'de hlçblr 
konunun ve' kuruluşun sadece ıyı ni
yetle kalkınamayac�ıhı ve bugüne 
kıyasla daha ıyı olan, ama yeterince de 
ıyı olmayan düne dönülmemesi gerek
til!lnl unutmayalım. Türkiye'de Kar. 
taş'ları etkın duruma getlrmemek için 
sorunların kökenine inmek, bilimsel
lIkten ayrılmamak ve olaRarustil durum 
yaratanıann da karşısına çıkmak g&
reklyor. Buna bugün en çok TRT'de 
gereksinim var 

.. �'dcın cılcU1VP anlcıtnayo 9Olııhm. on !ıl lgl  .... 
• ti cı. kolOlaıllCl)GCGOırlıı �.ttI",. suut K_i Velid" 
II .. 1te .elllk le wn:Ifm. V.lldft.'I" ..... t bak .. oç",rIO 
...... .  n ebflc tımıh ldtOınl Ifade .... .... .... n • •  

Uacıyıp gffer bu )'GfIIt. 8urcıdo �III _ 
pyfer oicuııaıt, !ıIr PYfer dueunmua, .1Inu-1 
dJ brr dllllf de bu .n., gUUl.te ntııet eııiıl,. Aaı t AırttOl 
olan bu. 

Bır IIhdtr Salıcıhattln An -Sal t Fallc tartı.-ı hızını 
beiml,tI . Venlcı.n alevhtnec:eDe benzer . Bu yanınız, 
çlzglsl tartıama lç'n son tISZIImU lÖyleyeYımı Saba
hattin , Saft FaIk de ICIYVI d�ullum yaZDl'lardır .c.O. 
dıkkat etteydt, Sabahattin An Uz«Ine pele çcık )'CIZI yazmı, 
oldullumu garurdU. Kım bılır, o yazılardan blr-lklılnI cılcumcılc 
zahmetine ele gırıprdl beDel • •  Ilen, "Satıcıhattın All mi,)'CIIcscı 
Solt Folk ını?" IONIUna kCIfJI çıkl)'Gr\lm- bır tek buna. 

KUçlk bir kayıkta benlml. brrhkte tayfuna yakalanınıı 
kIıiler _ımo Mehmet. H. Doiian'ın da adı anlll)lOl'. <;cıic 
çIrkin bır tutum bu. Mehmet H. gerek "Estetik" klta

bıma gerekse Mat'>c 'ÇI yaptıllı çevlrl lIrledun 
ya garuturıU, ycızCJI'lık anlayııını açık- s.çlk be lirlemiıtir .  V. 
Turk okun.ı CCJUClwe1 1 'ı Mehmet H. Doiian'ın çabaııyla tanı -

mııtır •
. 
C . Ö ,  bunları da mı bi lmiycr yoksa? 

Geceler ve dUıler, belkI d., baycıöı bır Iııvı alarak IÖZ 
konulU edll.bl llr. Geceler, C , Ö, gibilerinin tutumunu Im 
geliyonaı dutl« de, dunycısıma bu soy davra'lIlların, 
tutumların olmcıyaccııı ı gerçejilme odaklanıycr. 

VUrUyUı'un 43. sayııının kapa/lıma çok l lglnçve yerıne 
d.nk dl/ten bır slogan göze çorpl)lOl':" PROVOKASVOI'I)AN 
KORKMAMAK" _ 
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mahkemelere git
de personelin kendi 

önlenmesi ge

gene16kIe 
bakıyorsu
çok dura-

kendini 

onu'nun yöne
dönemin

oldulu 
iş başın

dayken yapılıyor. Kıyıını egemen perso
söyleye-

nelin görmeztiRe geldiRi, durumu kabul 
ettiRi, aynca pek çok sorumlu perso
nelin de yasaklanan programlar için 
seslerini çıkarmadıklan ortada. Kısacası, 
ortada bir dayanışma yok, görevın . 
kötüye kullanılmasına gösterilen bir 
tepki yok. Bu arada görevden alınan
lar ya da geliri daha boI olduRu için 
TRT dışındaki görevlere gidenler, kamu
oyuna birer kahraman gibi de tanı tı
lıyor. Oysa bunlardan bazılarının çe
şitli nedenlerden ötürü görevlerinden 
alınmalan gerekirdi. Ama şimdi Kara
taş onları yetersizliklerinden ötürü gö
revden almıyor. Kendi adamlarına yer 
açıyor. 

öyle elbette. İstenen de bu deRil 
mi? TRT az da olsa, yetersiz de olsa, 
arada sırada görevini yapıyor, gerçek
leri dlıe getiriyor ve muhalefetin sesine 
ve görüşlerine de yer veriyordIL Adalet 
Partisi başta olmak üzere saR cephe 
TRT'nin bu durumundan 1965 yılın
dan beri yakınıyordu. İşte şimdi ilk 
kez SaR cephenin eline TRT'yI bu 
yolundan ayırma fırsatı geçti ve Karataş 
da bu yolu en etkın bir biçimde kulla
nacak. Bence bugüne dek TRT böyle 
kanşmamıştı. Fakat bir amaç da TRT'yI 
bu denli karıştırdıktan sonra saR cep
henin kendi isteklerini yerine getir
mesiyle Ilgiliydi. İşte geçmiş dönem-

ması engellenebilir 
genel müdürlük 
önemli harcamalanna 
mu? Bu harcamalar 
yan imzası He 
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lardan hiçbirinde 
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Karataş 'ın imzasını 
nı açıklasa ve 
yapmasa, Karataş 
meyecek duruma 
gibi kuruluşların 
dır. Her kuruluş 
tinde, her kuruluşa 
dolduruldu? 

Demin Karataş 
yetersizlikImlen 
istediğini yapabilir 
yetersizlikler? 

DUŞLER 
Bugüne dek 

rinde çok 
konuya belli 
ölçüler getiri
minde ve mesleksel 
sında bilimsel 

. Her dönemde 
tutumla yönetime 
lamaya ve yayımlamaya 
di. Bu tutum 
geliştlitl zaman 
rlnllklerine Inmedi. 
ters bır durum 
kınmalar başladL 
lardan direnmeye 
Hatti TRT'nln 
olumlu sayılan 
bile paraleller 
danışmanlarla 
dlyorlar. Dün 
yönetimine getiri
de öyle. Dün de 
Mlhendis atanmıştı, 
program aralarında 
nır ve eski uygarhklara 
ler gösterlUrdi, 
temelinde bozukluklar 
Gerçi bugüne 
dünkü TRT döneminde 
bır ıyı niyet 
Ur. Bugünse bunun 
tisl bile yok. 
konunun ve' kuruluşun 
yetle kalkınamayac�ıhı 
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TORKIYE'DE IŞ MOFETTlşLERI ARACIUely

LA YOROTOLMESI GEREKEN I ş  TEFrlşI. 

EMEK VE SERMAYE ARASINDAKı SOMUT 

UYUŞMAlUKLARı YERINDE INCELEME AMA· 

CINI TAŞıMAKTADıR. BAŞKA BIR DEYIŞLE. 

ÇALIŞMA HAYAn I LE ILGlıJ YASALARıN . 

K URALLARIN UYG ULANıP UYGULANMAOıeı· 
NIN TESBITI Iş MÜFETTIşLERININ ÇALIŞMA 

ALANıDıR. BURJUVAzi, IşçI SıNıFı KARŞıSıN
DA MEVCUT YASALARı AYAKLAR ALTıNA 

ALAN BIR SALDıRGANLıK l çtNDEDIR_ ÇAU· 

ŞANLARı HEDEF ALAN BU SALDıRıNıN ARA 

HEDEFLERINDEN BIRI DE ÇAlı ŞANLARDAN 

YANA. ONLARıN HAKLARININ GASBEDILMEsI· 

NE KARŞI çıKAN Iş MOFETTIŞLERI OLMAK· 

TADIR_ A ŞA(;IDA. IŞ MOFETTIŞURI DERNECI 

(tM-DER) BAŞKANı AHMET EROL'UN VOltO

VOŞ'E vERDıel öZEL DEMEd SUNUYOR UZ. 

BAS ARI ışçi SINI 
HEDEF ALıYOR 

MC iktidaruun iş hayatı ve bunu denetleme 
durumımdaki iş rriif ettişleri konusundaki tavrı ne . 
olmuştur? 

MC döneminde iş müfettişierine yapılan bash 
lann bir örneRi son olarak Seydişehir'de çalışan 
işçilerin hangi sendikaya gerçek üye olduklannın 
incelenmesinde ortaya çıkmıştır. Hiçbir dönemde 
olmayan bir uygulama MC döneminde yapılmıştır. 
Şöyle ki, Konya'da 6 iş müfettişi arkadaşımız görev
li bulunmaktadır. Seydişehir'de sendihların yetki 
incelemesi konusu ortaya çıktı�ında, Mevilit Can 
adındaki iş müfettişi arkadaşımız daha on gün evvel 
Samsun'dan ·Konya'ya 9iriilmüşken ve hiçbit hizmet 
ger�i yokken Elazı�'a gönderilmiştir. DiRer iki 
müfettlşe Konya grup başkanlıRı tarafından resmen 
görev verildijti halde, bunlar daha sonra inceleme 
çalışmalarına dahil edilmemiştlr. Ayrıca di�r üç 
müfettişe de bu konuda hiçbir görev verilmetn1ştir. 
Burada en önemli husus bakanlıRın 10 iş müfettişini 
Ankara'dan Konya 'ya göndermesidır. Bakanlık bu on 
müfettişi, kendi doRrultusunda karar verdl�ek ıçın 
göndertn1ştir. Oraya giden bir müfettişle Bakanlıjtın 
devamlı telefon görüşmesi yapması, bunu kanıtlamak
tadır. Bu arada, sahte üye fişleri konusunda yapılacak 
bir incelemeyle ilgili çalışmalar on müfettlşin başın.
daki Orhan Dönmez tarafından engellenmiştir. Bu, 
dernek olarak bizim ilkelerimize ters düşmektedir. 
Bizim tek amacımız, yan tutmadan, objektif inceleme 
yapmaktır. Bu on müfettişi n gönderiımesi, tamamen 
yan tutmadan başka birşey de�ildir ve hiçbir dönem· 
de bu şekilde özel müfettiş gönderilmemiştir. 1ncele
me yapmaya tüm iş müfettişieri yetkilidir. Buradan 
müfettiş gönderilebilir, ancak bu, oradaki 6 müfet
tiş yetersizse onları !akviye mahiyetinde olur, sonra
dan giden on müfettiş oradaki 6 müfettişle birlikte 
bu incelerneyi yapabilirdi. Bunun bir örneiti 1974 'te 
CHP döneminde olmuş, İskenderun Demir-Çelik 'te 
yapılacak bir yetki için üç arkadaşımız Adana 'ya 
gönderilmiş, ancak bunlar Adana'daki arkadaşlarla 
birlikte inceleme yapmışlardır. 

Iş mÜ{ ettişlerinin referandum konusunda karar 
vermeye yetkili olup olmadıkları konusundaki görü
şünüzü açıklar mısınız? 

Seydişehir'de incelemeye gönderilen on müfet
tlşten bazıları buna karşı çıkmışlardır. Bunlar, Ba-

kanlıRın kendi dojtrÜltusunda karar a1dırmakta güç
lük çekti!!ini göstermektedir. Bu nedenle, Bakarılık 
iş müfettişli!!i yardımcılıjtına girebilmek için gerekli 
okul mezunlarının beDrtildiRi yönetmeH�i LS Şubat 
1976 tarihinde deRiştirmiştir. Yeni yönetmenkte, 
sadece Fakülte, yüksek okul ve muadeleti onanmış 
okul mezunları öngörülmektedir. Yaş sının da 30 
yaşından 35 yaşına çıkartılmıştır. Bundan amaç, 
kanımca , kendi istedikleri kişilerin iş müfettlşnRI
ne getirilmesi ve böylece de kararları Istedikleri şe
kilde aldırabilmektir. Bunun Seydişehir dışında 
örnekleri de vardır. ömeRin iki müfettiş 
arkadaşımız bir işyerini incelemeye gittiklerinde, 
işveren arkadaşlanmıza inceleme yaptırmamış. "Ba
kan MSP'!i ben de MSP'liyim şimdi telefon eder 
sizi sürdürürüm" diyerek tehdit etmiş. Arkadaşlar 
bu yönde rapor verdikleri ve konunun savcıltAa 
intikal ettirilmesini önerdikleri halde, bu konuda 
herbangi bır Işlem yapılmamıştır. tş müfettlşnRine 
parti mintanlarının getirilmesi, iş hayatında huzur
suzluklara neden olacaktır. 

Toplu sözleşme yapma yetkisinin hangi sendi
kaya ait oldu�u ve klmin gerçekten hangi sendikaya 
üye buiunduRu konusunda, biz iş müfettişieri ola
rak referandumu benimsemekteyiz. Yargıtay genel 
kurulu kararına r�men, referandumun bugün de 
uygulanabileceiti görüşündeyiz. Şöyle ki, 275 sayılı 
yasaya göre, toplu sözleşme yetkisi bölge çalışma 
müdürlü�ünce verilmektedir. Ancak incelerneyi bölge 
çalışma mUdüriüRü yapmamakta, evraklar iş müfet
tişlerine intikal etmekte, gerekli incelerneyi onlar 
yapmaktadır. Bu konuda iş müfettişierine �ırlıklı 
görev düşmektedir. Konu Iş müfettişierine geldikten 
sonra, sendikaların ibraz edec�i üye kayıt fişleri ve 
di!!er belgeler üzerinde gerekli incelerneyi yaparlar. 
Bunun sonucunda, sa�lıklı bır sonuca varamayacak
ları ortaya çıkarsa, müfettişler Iş yerinde referandum 
gibi bir oylamaya gidebilirier. Buna mahkeme ka
rarian da imkan vermektedir. Bir mahkeme kararında 
şöyle denmektedir: "iş müfettişieri nce işyerinde 
Işçilerin üyelik durumunun tahkiklnde, tahkık yönü 
yasalarımızca sınırlandınlmamıştır. Bu nedenle müfet
tişler 274 sayılı yasanın 2S. maddesi dışında işyerinde 
her türlü beyan alma ve tahkikat olana�ına sahıp 
bulunmaktad ır. ' 28. maddede belirtilen belgeler, üye 
kayıt defterieri ve üye kayıt fişleridır. Müfettişler 
bunların sonucunda s�lıklı bır sonuca varamazlarsa 

her tiirli tahkikatı yaparlar. Bu taIıkLUt ıçınde ı.çl
\ere tek tek hangi sendikaya üye olduklarını son. 
bilecekleri gibi, bır sandık koyarak gIZU oy açık .. yun 
usulüyle bir referandum yaptırabııırler. Ancak bu 
yöntem bugün Için uygulanabilir ınl'! Biz tM-DER 
olarak 1975 Şubatmda bu şeklide bır oylama yap .. 
labilec�ine karar verdik. İstanbul'da bu uYlUlama 
yapılmıştır, fakat Işverenler tarafmdan .... .ıı..ımı.Ur. 
daha sonra mahkeme kararıyla yapılmıttır. B\IIÜD 
Bakarılık bu konuda bır genelge çıkuel"ı Ultdlrde 
Işyerlerinde bu şekilde bır uygulama yapı1ablBr. Ama 
tabii, BakarıltAın tavrı ayrı bır konu. 

IM-DER 'in durumu hakkmda bilgi verir mi-
siniz? 

tM-DER oı8rak esas amacımız Iş teftişinin 
etkili bır biçimde yapılmasıdır. Çalışanlann yual 
haklarının ger�1 gibi korunmasıdır. ı. hayatuıın 
etkili biçimde denetlenmesi Iş mifettl,lerinln hukuki 
durumunun gerçekleşmesiyle mümkündlk. Bu • 
maçla, bugün 219 iş müfettlşlııden. 20S'I tM·DER'e 
üye olmuştur. tkl yılı aşan bır ul.... sonunda I' 
müfettlşlerlnln kamuoyunda belH bır yeri olmuştur. 
Ancak, Iş müfettişIIRinin tarafsızıllına gÖlee düşüren 
müfettlşlerln tM·DER'den çıkanlması ıçın de gerekl 
girişimlerde bulunacaRız. 

tM·DER kunılana kadar Iş mifettl,lerl, Bölge 
Çalışma Müdürlerinin emrinde ça1ışmışlar. İş müfet· 
tlşlerl sadece raporlarını vertn1,ler veya Işyerlerinde 
gerekli denetım yapılmamış, geneıııkle 14 75 .. yılı 
yasada belırtılen !ortasiye noksanlan, kaydedilmiştlr. 
Bugün dahi müfettişierin nasıl Inceleme yapacakları 
açık deRildir. 1ş müfettişieri kendı bölgelerınde, ça
lışma müdürlerinin emrinde çalışmak zorunda bırakıl
mışiardır. Sadece parasal yöne dönük blZı çatlak 
sesler çıkmıştır. Oysa tM-DER konuyu parasal yön
den ele almamış, iş hayatının etkln biçimde denet
lenmesi ve bunun ıçın de iş müfettişierine özgür 
denetim yapma olan�ı saglanması yönünden yaklaş
mıştır. Ve bu hukuki statü bugün gerçekleşmiş ve 
bunun sonucunda, müfettlşler devamlı yevmiye 
almışlardır. Ancak gelen yöneticiler bu hukuki sta
tüyü uygulamamışlardır. MC döneminde de bunu 
beklemek olanaksızdır. 

Sonuç olarak görülüyor ki, MC döneminde iş 
müfettişieri üzerinde oynanan oyunlar, aslında it
çiler ve sendikalar üzerinde oynanan oyunlardır. 
MC hükümetinin Çalışma Bakanı da bu amaçla iş 
müfettişieri konusuna el atmış, kendi siyasal doğru}. 
tusundaki kişileri yönetime getirmek istemektedir. 
Böyle bir yönetirnde iş hayatma huzur getirilerneye
ceği açıktır. 

BAS ARI ışçi SIN
HEDEF ALıYOR 

ruun iş hayatı ve bunu denetleme 
rriif ettişleri konusundaki tavrı ne . 

döneminde iş müfettişierine yapılan bash 
son olarak Seydişehir'de çalışan 

sendikaya gerçek üye olduklannın 
ortaya çıkmıştır. Hiçbir dönemde 

uygulama MC döneminde yapılmıştır. 
6 iş müfettişi arkadaşımız görev

Seydişehir'de sendihların yetki 
ortaya çıktı�ında, Mevilit Can 

müfettişi arkadaşımız daha on gün evvel 
Konya'ya 9iriilmüşken ve hiçbit hizmet 

Elazı�'a gönderilmiştir. DiRer iki 
grup başkanlıRı tarafından resmen 

halde, bunlar daha sonra inceleme 
edilmemiştlr. Ayrıca di�r üç 

konuda hiçbir görev verilmetn1ştir. 
önemli husus bakanlıRın 10 iş müfettişini 

'ya göndermesidır. Bakanlık bu on 
doRrultusunda karar verdl�ek ıçın 

Oraya giden bir müfettişle Bakanlıjtın 
görüşmesi yapması, bunu kanıtlamak
sahte üye fişleri konusunda yapılacak 
ilgili çalışmalar on müfettlşin başın.

Dönmez tarafından engellenmiştir. Bu, 
bizim ilkelerimize ters düşmektedir. 

amacımız, yan tutmadan, objektif inceleme 
müfettişi n gönderiımesi, tamamen 

başka birşey de�ildir ve hiçbir dönem· 
müfettiş gönderilmemiştir. 1ncele
iş müfettişieri yetkilidir. Buradan 

bilir, ancak bu, oradaki 6 müfet
!akviye mahiyetinde olur, sonra

müfettiş oradaki 6 müfettişle birlikte 
bilirdi. Bunun bir örneiti 1974 'te 

döneminde olmuş, İskenderun Demir-Çelik 'te 
yetki için üç arkadaşımız Adana 'ya 

kanlıRın kendi dojtrÜltusunda karar a1dırmakta güç
lük çekti!!ini göstermektedir. Bu nedenle, Bakarılık 
iş müfettişli!!i yardımcılıjtına girebilmek için gerekli 
okul mezunlarının beDrtildiRi yönetmeH�i LS Şubat 
1976 tarihinde deRiştirmiştir. Yeni yönetmenkte, 
sadece Fakülte, yüksek okul ve muadeleti onanmış 
okul mezunları öngörülmektedir. Yaş sının da 30 
yaşından 35 yaşına çıkartılmıştır. Bundan amaç, 
kanımca , kendi istedikleri kişilerin iş müfettlşnRI
ne getirilmesi ve böylece de kararları Istedikleri şe
kilde aldırabilmektir. Bunun Seydişehir dışında 
örnekleri de vardır. ömeRin iki müfettiş 
arkadaşımız bir işyerini incelemeye gittiklerinde, 
işveren arkadaşlanmıza arkadaşlanmıza arka inceleme yaptırmamış. "Ba
kan MSP'!i ben de MSP'liyim şimdi telefon eder 
sizi sürdürürüm" diyerek tehdit etmiş. Arkadaşlar 
bu yönde rapor verdikleri ve konunun savcıltAa 
intikal ettirilmesini önerdikleri halde, bu konuda 
herbangi bır Işlem yapılmamıştır. tş müfettlşnRine 
parti mintanlarının getirilmesi, iş hayatında huzur
suzluklara neden olacaktır. 

Toplu sözleşme yapma yetkisinin hangi sendi
kaya ait oldu�u ve klmin gerçekten hangi sendikaya 
üye buiunduRu konusunda, biz iş müfettişieri ola
rak referandumu benimsemekteyiz. Yargıtay genel 
kurulu kararına r�men, referandumun bugün de 
uygulanabileceiti görüşündeyiz. Şöyle ki, 275 sayılı 
yasaya göre, toplu sözleşme yetkisi bölge çalışma 
müdürlü�ünce verilmektedir. Ancak incelerneyi bölge 
çalışma mUdüriüRü yapmamakta, evraklar iş müfetmüfetmüf
tişlerine intikal etmekte, gerekli incelerneyi onlar 
yapmaktadır. Bu konuda iş müfettişierine �ırlıklı 
görev düşmektedir. Konu Iş müfettişierine geldikten 
sonra, sendikaların ibraz edec�i üye kayıt fişleri ve 
di!!er belgeler üzerinde gerekli incelerneyi yaparlar. 
Bunun sonucunda, sa�lıklı bır sonuca varamayacak
ları ortaya çıkarsa, müfettişler Iş yerinde referandum 
gibi bir oylamaya gidebilirier. Buna mahkeme ka
rarian da imkan vermektedir. Bir mahkeme kararında 

her tiirli tahkikatı yaparlar. 
\ere tek tek hangi sendikaya 
bilecekleri gibi, bır sandık 
usulüyle bir referandum 
yöntem bugün Için uygulanabilir 
olarak 1975 Şubatmda 
labilec�ine karar verdik. 
yapılmıştır, fakat Işverenler 
daha sonra mahkeme 
Bakarılık bu konuda 
Işyerlerinde bu şekilde 
tabii, BakarıltAın tavrı 

IM-DER 'in durumu 
siniz? 

tM-DER oı8rak 
etkili bır biçimde yapılmasıdır. 
haklarının ger�1 gibi korunmasıdır. 
etkili biçimde denetlenmesi 
durumunun gerçekleşmesiyle gerçekleşmesiyle ger
maçla, bugün 219 iş 
üye olmuştur. tkl yılı 
müfettlşlerlnln kamuoyunda 
Ancak, Iş müfettişIIR
müfettlşlerln tM·DER'den 
girişimlerde bulunacaR

tM·DER kunılana 
Çalışma Müdürlerinin 
tlşlerl sadece raporlarını 
gerekli denetım yapılmamış, 
yasada belırtılen !ortasiye 
Bugün dahi müfettişierin 
açık deRildir. 1ş müfettişieri kendı 
lışma müdürlerinin emrinde çalışmak zorunda bırakıl
mışiardır. Sadece parasal 
sesler çıkmıştır. Oysa 
den ele almamış, iş 
lenmesi ve bunun ıçın 
denetim yapma olan�ı 
mıştır. Ve bu hukuki 
bunun sonucunda, müfettlşler devamlı 
almışlardır. Ancak gelen yöneticiler 
tüyü uygulamamışlardır. 
beklemek olanaksızdır. 

Sonuç olarak görülüyor 




