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BiLiM ADAMıNıN 
SORUMLULUGU 

TUM OGRETIM UYELERI DERNEGt (TOD) KON
GRESI 13 MART 1976 CUMARTESI GUNU 
ANKARıl'DA YAPıLDı' KONGRE SONUCUNDA 
CEVAT GERAY YENIDEN DERNEK BAŞKANLI
GINA SEçILDı' KONGRE'YE DA VETLI OLARAK 
KATıLAN TIp GENEL BAŞKANı BEHlcE BO
RAN'IN YAPTıGı KONUŞMA YI OKUYUCULARI
MIZA SUNUYORUZ. 

öltretim üyelerinin akademik çalışmalar dışın
da bir örgütlenme ihtiyacı duymalan ve bu örgütlen
meyi gerçekleştinneleri olumlu, anlamlı bir gelişme
dir. 

Yakın zamanlara kadar egemen olan ve bugün de 
hayli yaygın bulunan bir bilim anlayışı vardır. Bu, bi
limi toplumun bütününden, bilimsel çalışmalat' in
san faaliyetlerinin bütününden koparan, soyutlayan 
bir anlayıştır. Bilim adamı "fildişi kule"ye kapanmış, 
gerçek yaşamın gidişPnden uzak, "saf bilim" çalışma
ları yapan kişidir. 

BILIM POLITIKADAN SOYUTLANMıŞ BIR 
UGRAŞ DEGILDIR 

çok yönlü bir ilişki yer almaktadır. 
Bunun için, bilim adamının toplumsal sorumlulu

ltu vardır. Dilter yandan bilim adamı, bilim adamı ol· 
madan önce insandır, yurttaştır. Bu sıfatları bilim 
adamı olma sıfatından önce gelir ve a!!ır basar, bunun 
için de bilim adamının toplumsal sorumluluAu vardır. 
Ama yakın zamanlara kadar bilim adamları genellikle, 
bilim adına savunulan toplumsal sorumsuzlu!!un ra
hatltltı içinde çalışmalarını sürdünnüşleıdir ve bugün 
de bu sorumsuz tutum hayli yaygındır. Bu sorumsuz
luk rahatlıltını şiddetlice silkeleyen olay İkinci Dünya 
Savaşında nükleer fiziAin gelişmesiyle oluşturulan 
atom bombasının patlatılması, yüzbinlerce sivil nüfu
sun bir anda yok edilişi olmuştur. "Oppenheimer 
Olayı" olarak tiyatro sahnelerine kadar yansıyan olay 
bunun Çarpıcı bir ömeAidir. Atom bombasının hangi 
yükseklikte patlarsa en etkin, en "verimli" sonuçlar 
verece!!i sorununu konuyla ilgili fizikçiler, sadece bir 
"bilimsel sorun" olarak gönnüşler ve sorunu bir bilim
sel merak ve heyecanla çözmüşlerdi. En etkin patlama 
yüksekliltinin hesaplanmasının, en çok sayıda insanın 
öldürülmesi demek oldu!!unu düşünmemişlerdi. Atom 
bombası üzerinde çalışan bilim adamları arasında bu
lunan Oppenheimer ancak her şey olup bittikte sonra 
bunun bilincine varır ve vicdan azabı çeker. İkinci 
Dünya Savaşından sonıadır ki hiç deAilse bir kısım 
bilim adamlan tennonükleer bombalara, silahlara kar
Şı tavır almışlardır. 

OBJEKTIFLIK, TARAF TUTMAMAK DEGILDIR 

Toplum bilimlerinde de durum aynıdır. Sosyolo-
Politika ile hiç bir ilişkisi olmayan, sırf bilimsel jide, etnolojide, sosyal psikolojide elite edilen bilgiler, 

düşünce ve metot düzeyinde oluşturulmuş gibi görü'- geliştirilen yöntemler tüketim toplumlarında tüketimi 
nen bu anlayış, aslında, politiktir: bilimin, teknoloji- yö�lendirip artırmada, mevcut kaynaklıırı iSJaf eden 
de, üretimde, askeri alanda ve sosyal politikada öne· gereksiz tüketim mallarını halka kabul ettirmede, kit-
minin, yararlı!!ının giderek arttlAı kapitalist toplum- leleri kapitalizmin yaşamını sürdünnesini saAlayacak 
da, egemen sınıf burjuvazinin bilimsel bulguları, so- yönde şartlandınnada, ordu içi yönetim ve askeri ha-
nuçları kendi çıkarları ve politikası açısından diledi!!i rekatta kullanılmaktadır. Bunun da çarpıcı bir ömel!i 
gibi kullanabilme k için oluşturdu!!u ve kabul ettirdi!!i 1960'ların başında Amerika'da Pentagon'un ·savunma 
bir bilim ve bilimsel çalışma anlayışıdır. Bu anlayışla bakanlı!!ının- KORgo kabileleri arasında büyücülük ko-
'çalışan bilim adamları ortaya çıkardıkları bulguların, nusunda araştırma yaptınnası olmuştur. Bu etnolojik 
sonuçların egemen güçler tarafından toplumda ve dış araştırmadan elde edilen bilgiler, Kongo'nun baAım-
ilişkilerde hangi maksatlar için ve ne biçimd� kulla- sızitAını kazanması sırasında çıkan iç savaşta Lu-
ntlmAı ile i1gilenmiyecekler, bu uygulamalara müdaha- mumba taraftarlarının hareketine karşı askeri amaç-
le etmeyeceklerdir. Uygulama, politikacılann, yönetı- larla kullanılmıştır. ABD savunma bütçesinde askeri 
cilerin işidir, bilim adamının deAil. Böylece bilim ada- maksatlara yönelik her çeşit bilimsel araştırmalar 
mı toplum karşısında sorumsuz bir konuma itilmek- için büyük fonlar ayrılmaktadır. Bunun nedeni sorul-
tedir. duAunda, Pentagon sözcüsü, "Bugün savaşlar sadece 

Oysa bilim, toplumsal f3aıiyetlerin diAer alanla- ateşli silahlar, bombalar vb. ile verilmemektedir, daha 
nndan kopuk, soyutlanmış bir faaliyet alanı deA i1- geniş bir alanı kapsamaktadır" şeklinde cevap venniş-
dir; burada ayrıntılı uzun, tahlillere girişmeden diye- tir. 
bilirim ki, bilimin hangi dallarının önem kazanıp ge- Bili�in ve bilim adamının toplumsal sorumsuz-
Iişece!!ini son tahlilde toplum belirler. Bilim adamla- IuAunu kanıtlama girişiminin bir başka yolu da bilim-
n farkında olsunlar olmasınıar, bilim, toplum geliş- sel objektinik konusunda yanlış bir görüşü yerleştir-
mesinin ortaya çıkardıl!ı sorunlar, çözümüne ihtiyaç me, savunma çabası olmuştur. Objektinikle taraf tut-
duydul!u sorunlar üzerinde çalışır. ömel!in, astrono- mama birbirine karıştınlmıştır. Bilimsel objektinik, 
minin ilk gelişen bilim dall�ndan oluşu ve denizci- gerçekliAi -realiteyi- olduAu gibi, subjektif önyargıla-
ilAin, dünyayı yeni keşfetme <"I'rının müdahalesine, etkisine olanak venneden sapta
faaliyetlerini,n hiLL çiliışm/Mlbher" maktır. Taraf tutmak başka şeydir. Bilim taraf tu
halde rastlantı de!!i1ffiP! Soıil'nıIltı'fu�ıaı.wlortaYıı' ç\ldl- tat: gerçe!!in, hakikatın tarafını, Bütün bilim tarıhı 
nı, bilim bunlar üzeriilde çdış'ir''Ve ,,'aıdllti1ııırııınrselhtt' getçeklerih, doltrulann saptanması ve kabul, ettiriI
çözümler toplumda dolaysıZ veya dolaylı yoııaıdari "mesi, yanlışların giderilmesi çabasının, mücadelesinin 
uygulamaya geçer. Toplumla bilim arasında böyl� tarihidir. Ve bu mücadelede bilim adamları bilim dışı 
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toplumsal güçlerle karşı karşıya gelmişler, zaman za
man şiddetli baskılara ultramışlardır. Galile'nın kato
lik kilisesi ile çatışması bunun herkesçe bilinen bir 
ömel!idir. 

, BILIM BUGüN, DAHA ÇOK PQLITIKAYA 
ILI şKINDIR 

Toplum bilimlerine geldil!imizde, toplumaal ger
çekliAin -realitenin- kendisinde "taraf"lar vardır. Bi· 
Iimsel, objektif metotla bu g�rçeklili inceleylp sap
tadı�ınızda bu "taraf "lar ve onların arasındaki gerçek 
ilişkiler, bu ilişkilerin nastl işledili ortaya Çıka!. Bu 
tesbitin kendisi, hiç bir yorum yapılm ... bile, Ister 
istemez bir taraf tutma anlamı taşır. Çünkü bu objek· 
tif tesbit bir tarafın işine gelir, öbür tarafın Işine gel· 
mez. Taranardan biri gerçe!!in, doAruIarın ortaya çık· 
masından, bilinmesinden yanadır, dileri delildlr. 
Böylece bilim adamı istemese, uzak durmaya çalıtsa 
dahi, tarafiar arasında objektif durumdan dolan 
anlaşmazlıl!a, çekişmeye, mücadeleye, dotaylı olarak 
katılmış olur. Kaldı ki, bilim adamı bilimiel çalıtma· 
larından çıkan sonuçları kabullenmek ve ona göre bır 
tavır almak durumundadır. Fikir dürüstllitü, blliııılel 
cesaret bunu gerektirir. 

Kısacası, bugün bilim her dönemden ziyade poU· 
tikaya ilişkindir. Türkiye'de üniversite özerklilinin 
sınırlanması, elden gelirse topyekün ortadan Dldt· 
nlması, ö�retimin ve bilimsel çal"mllann kontrol 
altına alınması, hükümetin ünivenitelere dolrudan' el 
koyması, istek ve girişimleri iktidardaki politlkacıJa
nn kişisel dar görüşlülüııü, gericiliııi, yobazlılı ile izah 
edilemez. Soruna yukardan beri açıklamaya çalıştıltm 
toplum-bilim ilişkisi açısından bakmak gerekir. Dı .. 
ba�ımlı, geri Türkiye kapitalizmi ve onun egemen sı· 
nıfı burjuvazi, demokratik özgürlükler ortamında, rı· 
kir, söz, bilimi öltrenme, öltretme ve yayma, serbestçe 
örgütienme, grev ve direniş gösterileri ve diler demok· 
ratik özgürlükler altında kapitalist sistemi ve kendı sı· 

, nıfsal egemenliklerini, çıkarıarım siirdünnede zorluk
larla karşılaşmakta, hatta bu sürdünneyi imkansız gör· 
mektediiler. Demokratik özgürlükler sorunu bu 
noktada dülümlemektedir: 

GüNCEL GöREV KAR Ş ıSıNDA 
öGRETIM üYELERI 

Demokratik hak ve özgürlüklerin savunulması ve 
giderek genişletilip geliştirilmesi bugün Türldye'de 
güiıcel, ivedi görevdir. Türkiye'nin emperyalizmln aul· 
tasından kurtulup balımsızlıla kavuşması, gerçek an· 

.Iamda sanayileşip kalkınması, daha özgür, daha ada· 
letli, daha müreffeh bir Türkıye dolrultusunda Ilerle
yebilmesi bir yandan da bu demokratik görevin yerı· 
ne getirilmesine baıııdır. Bu ise kendıııllnden yerıne 
gelecek delildir; bu ulurda bilinçli, tutarlı, ıarvlı top· 
lumsal mücadele verilmesini gerektirir. ışçi ve emekçi 
kitleler, demokratik örgütler ve kuruıu,lar bu ml\ca
deleyi veriyorlar, geUştlrlyorlar. ölretlm üyelerinin 

, böyle bir demek kurup' örgütlenmelerin! oıılanıı bu 
demokrasi mücadelesine kendı ııIanIarında lıatılaeUla· 
nnın ve deAerli katkılarda bu1l111�mn Itaret! 
olarak görüyor, bu inançla çllltmllannızda içten ba· 
,arılar diliyorum. ,. 
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üyelerinin akademik çalışmalar dışın
ihtiyacı duymalan ve bu örgütlen

gerçekleştinneleri olumlu, anlamlı bir gelişme

kadar egemen olan ve bugün de 
bir bilim anlayışı vardır. Bu, bi

bütününden, bilimsel çalışmalat' in
bütününden koparan, bütününden koparan, soyutlayan 
adamı "fildişi kule"ye kapanmış, 

gidişPnden uzak, "saf bilim" çalışma

POLITIKADAN SOYUTLANMıŞ BIR 
UGRAŞ DEGILDIR 

Olayı" olarak tiyatro sahnelerine kadar yansıyan olay 
bunun Çarpıcı bir ömeAidir. Atom bombasının hangi 
yükseklikte patlarsa en etkin, en "verimli" "verimli" sonuçlar 
verece!!i sorununu konuyla ilgili fizikçiler, sadece bir 
"bilimsel sorun" sorun" olarak gönnüşler ve sorunu bir bilim
sel merak ve heyecanla çözmüşlerdi. En etkin patlama 
yüksekliltinin hesaplanmasının, en çok sayıda insanın 
öldürülmesi demek oldu!!unu düşünmemişlerdi. Atom 
bombası üzerinde çalışan bilim adamları arasında bu
lunan Oppenheimer ancak her şey olup bittikte sonra 
bunun bilincine varır ve vicdan azabı çeker. İkinci 
Dünya Savaşından sonıadır ki hiç deAilse bir kısım 
bilim adamlan tennonükleer bombalara, silahlara kar
Şı tavır almışlardır. 

OBJEKTIFLIK, TARAF TUTMAMAK DEGILDIR 

Toplum bilimlerinde de durum aynıdır. Sosyolo-
ilişkisi olmayan, sırf bilimsel jide, etnolojide, sosyal sosyal psikolojide elite edilen bilgiler, 

düzeyinde oluşturulmuş gibi görü'- geliştirilen yöntemler yöntemler tüketim toplumlarında tüketimi 
aslında, politiktir: bilimin, teknoloji- yö�lendirip artırmada, mevcut kaynaklıırı 

toplumlarında 
kaynaklıırı 

toplumlarında 
iSJaf eden 

alanda ve sosyal politikada öne· gereksiz tüketim mallarını halka kabul ettirmede, kit-
giderek arttlAı kapitalist toplum- leleri kapitalizmin yaşamını sürdünnesini saAlayacak 

burjuvazinin bilimsel bulguları, so- yönde şartlandınnada, ordu içi yönetim ve askeri ha-
ve politikası açısından açısından diledi!!i rekatta kullanılmaktadır. Bunun da çarpıcı bir ömel!i 
oluşturdu!!u ve kabul ettirdi!!i 1960'ların başında Amerika'da Pentagon'un ·savunma 

çalışma anlayışıdır. Bu anlayışla bakanlı!!ının- KORgo kabileleri arasında büyücülük ko-
ortaya çıkardıkları bulguların, nusunda araştırma yaptınnası olmuştur. Bu etnolojik 

güçler tarafından toplumda ve dış araştırmadan elde edilen bilgiler, Kongo'nun baAım-
maksatlar için ve ne biçimd� kulla- sızitAını kazanması sırasında çıkan iç savaşta Lu-

i1gilenmiyecekler, bu uygulamalara müdaha- mumba taraftarlarının hareketine karşı askeri amaç-
Uygulama, politikacılann, yönetı-yönetı- larla kullanılmıştır. ABD savunma bütçesinde askeri 

adamının deAil. Böylece bilim ada- maksatlara yönelik her çeşit bilimsel araştırmalar 
sorumsuz bir konuma itilmek- için büyük fonlar ayrılmaktadır. Bunun nedeni sorul-

duAunda, Pentagon sözcüsü, "Bugün savaşlar sadece 
toplumsal f3aıiyetlerin diAer alanla- ateşli silahlar, bombalar vb. ile verilmemektedir, daha 

soyutlanmış bir faaliyet alanı deA i1- geniş bir alanı kapsamaktadır" şeklinde cevap venniş-
uzun, tahlillere girişmeden diye- tir. 

hangi dallarının önem kazanıp ge- Bili�in ve bilim adamının toplumsal sorumsuz-
toplum belirler. Bilim adamla- IuAunu kanıtlama girişiminin bir başka yolu da bilim-

olmasınıar, bilim, toplum geliş- sel objektinik konusunda yanlış bir görüşü yerleştir-
çıkardıl!ı sorunlar, çözümüne ihtiyaç me, savunma çabası olmuştur. Objektinikle taraf tut-

üzerinde çalışır. ömel!in, astrono- mama birbirine karıştınlmıştır. Bilimsel objektinik, 
dall��ndan ndan oluşu oluşu ve denizci-denizci- gerçekliAi gerçekliAi -realiteyi--realiteyi- olduAu olduAu gibi, subjektif önyargıla-önyargıla-
yeni yeni 

�
yeni 

�
keşfetme keşfetme <"I'rının rının müdahalesine, müdahalesine, etkisine etkisine olanak olanak venneden saptasapta

çiliışmçiliışmçiliışm/Mlbhher" maktır. maktır. Taraf tutmak başka başka şeydir. şeydir. Bilim taraf tutu
rastlantı de!!i1ffiP! rastlantı de!!i1ffiP! Soıil'nıIltı'fu�ıaSoıil'nıIltı'fu�ıaSoıil'nıIltı'fu�ıaı.wı.w

çiliışm
ı.w
çiliışm

lortaYıı' lortaYıı' 
çiliışm

lortaYıı' 
çiliışmçiliışm

lortaYıı' 
çiliışm

ç\ldl-ç\ldl- tat: tat: gerçe!!in, hakikatın tarafını, gerçe!!in, hakikatın tarafını, Bütün Bütün bilim tarıhı 
üzeriilde çdış'ir''V'Ve ,,'aıdllt,,'aıdllti1ııırııınrsselhtt' getçeklerih, doltrulann doltrulann saptanması ve kabul, ettiriI

dolaysıZ veya dolaylı yoııaıdari yoııaıdari "mesi, yanlışların yanlışların giderilmesi çabasının, mücadelesinin 
Toplumla bilim bilim arasında böyl� böyl� tarihidir. Ve bu bu mücadelede bilim adamları bilim dışı dışı 
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istemez bir taraf tutma 
tif tesbit bir tarafın işine 
mez. Taranardan biri gerçe!!in, 
masından, bilinmesinden 
Böylece bilim adamı istemese, 
dahi, tarafiar arasında 
anlaşmazlıl!a, çekişmeye, 
katılmış olur. Kaldı ki, 
larından çıkan sonuçları 
tavır almak durumundadır. 
cesaret bunu gerektirir. 

Kısacası, bugün bilim 
tikaya ilişkindir. Türkiye'de 
sınırlanması, elden gelirse 
nlması, ö�retimin ve 
altına alınması, hükümetin 
koyması, istek ve girişimleri 
nn kişisel dar görüşlülüııü, gericiliııi, yobazlılı 
edilemez. Soruna edilemez. Soruna edilemez. yukardan 
toplum-bilim ilişkisi açısından 
ba�ımlı, geri Türkiye kapitalizmi 
nıfı burjuvazi, demokratik 
kir, söz, bilimi öltrenme, 
örgütienme, grev ve direniş 
ratik özgürlükler altında 

, nıfsal egemenliklerini, çıkarıarım 
larla karşılaşmakta, hatta 
mektediiler. Demokratik 
noktada dülümlemektedir: 

GüNCEL GöREV 
öGRETIM 

Demokratik hak ve 
giderek genişletilip geliştirilmesi 
güiıcel, ivedi görevdir. Türkiye'nin 
tasından kurtulup balımsızlıla 

.Iamda sanayileşip kalkınması, 
letli, daha müreffeh bir 
yebilmesi bir yandan da 
ne getirilmesine baıııdır. 
gelecek delildir; bu ulurda 
lumsal mücadele verilmesini 
kitleler, demokratik örgütler 
deleyi veriyorlar, geUştlrlyorlar. 

, böyle böyle bir demek kurup
demokrasi demokrasi mücadelesine 
nnın nnın ve deAerli katkılarda 
olarak olarak görüyor, bu bu inançla 
,arılar ,arılar diliyorum. diliyorum. ,. ,. 



isci 
- -

KUCUK BURJUVALAR 
-

YALÇIN ıroÇVK emekçi sınıfına i�leyecek bundan sonra zaman; saatin akrep ve yelko· 
vanı emekçinin geleceğine dönecek, tarihimiz emekçi adına yazıla· 
cak ... Şimdiden emekçi sınıfının ozanı, ressamı, romancısı, yazarı 

var. Ama bir şey daha var: ülkemizde emekçi sınıfının yazarı küçük burjuva· 
yı eleştirebilir; bunu anlarım. Sermaye sınıfına dayanıp da küçük burjuvayı 
hor görmek yok mu? Bakın işte bu çok ayıp bir iş oluyor." Bunları ı,han Sel· 
çuk yazıyor. ılhan Selçuk fazla nazik yazıyor. Çünkü sermayeye karşı bir tek 
söz etmeden devamlı olarak küçük burjuvaziyi eleştirrnek, yalnızca ayıp de· 
ğil, aynı zamanda hıyanet oluyor. 

Küçük burjuvazinin gerçek konumu üzerinde açıklığa sahip olmak ge· 
rek. Bunun için de önce, küçük burjuvaziye ait olmayan girişimler üzerinde 
açık olmak gerek. Sermayenin girişimlerine gözleri kör olanlar, büyük serma· 
yenin darbelerini de küçük burjuvazinin omuzlarına yükleme eğiliminde. Hı· 
yanetin kaynağı burada. Hıyaneti sevimli gösterebilmek için kullanılan kal· 
kan da Marx. 12 Mart'ı küçük burjuvazmin darbesi olarak gösterme uğraşı 
içindeler. Bunun için Bonapartizm kavramını kullanıyorlar. Kavram, Marx'a 
ait. Büyük Bonaparte'ın yeğeni Lui Bonaparte'ın, Cumhurbaşkanı iken darbe 
ile imparatorluğunu ilan etmesinden kaynaklanıyor. Büyük burjuvaziye yas· 
lanarak küçük burjuvaziyi eleştirenler, 12 Mart'ı bir küçük burjuva hareketi 
olarak görenler için, Marx'ın Bonapartizm kavramı, belli başlı dayanak olu· 
yor. 

Ama kulaktan dolma bilgilerle hareket ettikleri anlaşılıyor. Marx, 
Bonapartizm kavramını geliştirdi,ği "Lui Bonaparte'ın Onsekizinci Brumeri"n· 
de darbenin kaynağını hiç kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya 
koyuyor: " . . .  burjuvazinin parlamento dışı /ıütlesi .. . güçlü ve sınır tanımayan 
bir hükümetin koruyuculuğunun sağladığı eksiksiz güven içinde özel işlerini 
izleyebilmek amacıyla ve konuşan, yazan bölümünü, politikacılarını, yazarla· 
rını, kürsüsünü ve basınını bastırması ve yoketmesi için Bonaparte'ı davet 
etti". (Lui Bonaparte'ın Onsekizinci Brumeri, Seçme Yapıtlar, sayfa 160, 
Ingilizce). Bonaparte'ı davet edenlerin, mevcut parlamento ile işlerin yürütü· 
lemeyeceğine inanan burjuvazi olduğunda hiç kuşku yok. 

12 Mart, sermayenin, üstelik de büyük sermayenin bir girişimi olarak 
doğdu ve gelişti. Bu girişimden ümitlenen küçük burjuvalar ve küçük burjuva 
örgütleri oldu. Bu örgütlere karşı da, 12 Mart'ın bir büyük burjuva eylemi ol· 
duğunu, yalnızca Türkiye Işçi Partisi ortaya koydu. Çark·Başak'ın son sayı· 
sında 12 Mart'ın ilk günlerinde 12 Mart'a övgü düzen küçük burjuva ve örgütle· 
rinin demeçieri sergileniyor. Bu durum, kesinlikle, 12 Mart'ın bir küçük bur· 
juva eylemi olduğunu göstermiyor. Yalnızca küçük burjuvazinin genel eğili· 
minin, yanılgıdan kurtulmamak olduğunu belirliyor. I.şçi sınıfı ideolojisini, 
işçi sınıfı örgütünü rehber kabul etmediği sürece küçük burjuvazinin yanılgı· 
dan kurtulamayacağını gösteriyor. küçük burjuvazinin kendi sınıfsal kökeninden kaynaklanan özellikleri 

ayrı. Bunlar biliniyor. Bilinenlere ek olarak söylenecekler ise şunlar : 
Küçük burjuvazinin işçi sınıfı ideolojisini bir rehber olarak benimseye· 

bilmesi için işçi sınıfının bir sınıf olarak gelişmesi ve siyasal örgütünün güçlen· 
mesi gerekli. Bu koşullar geçerli değilse, küçük burjuvazinin atacağı her ileri 
adım, burjuvazi ve büyük burjuvazinin ekmeğine yağ sürer. Marx, başka bir 
yazısında, bunu şöyle formüle ediyor: "Her iki devrimde de (1648 Ingiliz ve 
1789 Fransız Devrimleri) harekete gerçekten liderlik edecek sınıf burjuvazi 
idi. Proletarya ve kent nüfusunun, burjuvazinin parçası olmayan, diğer bö· 
lümleri ya henüz burjuvaziden ayrı çıkarlara sahip değildi; ya da bağımsız 
olarak gelişmiş sınıf veya sınıflar içinde gruplar düzeyine erişmemişti. Bu 
yüzden, 1793 ve 1794 Fransası'nda olduğu gibi, burjuvaziye karşı çıktıkları 
yerlerde de, burjuvazi biçiminde (üslubunda) olmasa bile gerçekte burjuvazi. 
nin çıkarlarını gerçekleştirmek için savaşıyorlardı .  Bütün Fransız terörü, 
burjuvazinin düşmanlarıylo, mUtlakiyet, feodalizm ve bölgecilikle pleb biçi· 
minde uğraşmaktan başka bir şey değildi". (Burjuvazi ve Karşı Devrim, Si· 
yasal Yazılar, Cilt I, sayfa 192, lngilizce) 

Bugün Türkiye'de işçi sınıfı bağımsız bir sınıf düzeyine çoktan eriş. 
miş durumda. Örgütü, 12 Mart ile kesintiye uğrayan işçi sınıfı hareketi, bu 
kesintiyi çok geride bırakma aşamasında. Bütün bunlara ek olarak, tekelleşme 
eğilimi belirgin bir nitelikte .. �u yüzden, küçük burjuvazi, ekonomik olarak 
kaybeden bir kütleye dönüşüyor. Bu yüzden, ondokuzuncu yüzyılda burjuva. 

zinin ideolojisine sığınan küçük burjuvazi, şimdi, işçi sınıfı ideolojisine yatkın 
bir olgunluğa doğru yol alıyor. Bu yol alış, yeni durumların ortaya çıkmasına 
yol açıyor. 

"Rus Sosyal Demokrat Işçi Partisi'nin üçüncü Kongresi adına formüle 
ettiğimiz taktik sloganlar, demokratik-devrimci ve cumhuriyetçi burjuvazinin 
sloganlarıyla çakışmaktadır. Rusya'da bu burjuvazi ile küçük burjuvazi henüz 
büyük bir halk partisine dönüşmemiştir". Lenin,lki Taktik'te bunları yazdık· 
tan sonra bir dipnot düşüyor ve şöyle diyor: "Eylemlerinin nesnel anlamı, yal· 
nızca, devrimci ve cumhuriyetçi burjuvazinin amaçlarının gerçekleştirilmesine 
indirgenebilirse de Sosyalist Devrimciler, böyle bir partinin tohumundan daha 
çok, bir entellektüel terörist gruptur". Bu dipnottan sonra da şöyle devam 
ediyor: "Fakat sadece bugün Rusya'da nelerin olduğunun tümden cahilleri, 
böyle bir parti için gerekli ögelerin varlığından kuşku duyabilirler. Biz (eğer 
büyük Rus devrimi ilerleyecekse) yalnızca Sosyal Demokrat Parti'nin örgütle· 
diği proletaryaya değil, bizimle yan yana yürüme yeteneğine sahip küçük bur· 
juvaziye de yol göstereceğiz". (Iki Taktik, Seçme Yapıtlar, S. 483, Ingilizce) geçen hafta Ankara'da düzenlenen miting, bugünün somut koşulları 

içinde, küçük burjuvalarıti� ve bunlarıı:ı demokratik kütle örgütlerinin 
ulaştığı düz�yi göstermesi bakımından son derece anlamlı ve başarılı 

bir deneyim oldu. Bu mitingin hazırlanması uzun zaman aldı. Zaman, şu aşa· 
mada, küçük burjuvazi içinde azınlığa düş.müş olan ve büyük burjuvaziye kar· 
Şı çıktıklarını sanıp "pleb biçiminde" de olsa büyük burjuvaziye hizmet ede· 
ceklerini anlamayanların ayak sürçmeleri nedeniyle kaybediidi. Ama sonunda 
ellibini aşkın gerçek bir halk kütlesi, somut ve geçerli sloganlarla faşizmi ve 
Cephe Hükümeti'ni protesto etti. Ankara mitingi, 12 Mart sonrasında, Halk 
Partisi'nin dışındaki solun örgütlediği ilk büyük miting oldu: 

Büyük ölçüde işçilerin, memurların ve öğrencilerın katıldığı bu mi· 
tingin dışında kalanlar arasında DISK yöneticileri de var. DISK'li işçiler değil 
bazı DISK yöneticileri var. Işçi sınıfı içinde sosyalizmin hızla kök salmasını 
görüp de yerlerinden endişe duymaya başlayanlar var. Bu miting dolayısıyla 
DiSK yöneticilerinin bağlı sendikalara gönderdiği yazıda şunlar var: "Bütün 
bu nedenlerle, içinde bulunduğumuz koşullarda, DISK'in doğrudan düzenle· 
mediği ve doğrudan sorumluluğunu üstlenmediği, gerek duyduğu önlemleri 
almadığı kitlesel eylemlere ne DISK'in ne de DISK'e bağlı üye sendikaların 
ve bu sendikalarımızın alt birimlerinin katılmaması kararlaştırılmıştır". Has· 
ta olan Genel Sekreter Güzelce'nin yerine isim yazılmadan imzalanan bu has· 
talıklı genelgede ileri sürülen gerekçeler son derece ilginç. Birisi, işçi sınıfını 
"provokasyonlardan korumak". Diğeri ise şu: "Öte yandan işçi sınıfının be· 
lirleyici ağırlığını taşımayan bir cenaze töreni yurt çapında yapılması planlan· 
mış bir dizi kitlesel eylemi engellemiştir". Bu h;ıstalıklı mantığın arkasına 
sığınanlara, Türkiye'de demokrat ve sosyalistlerin, faşist kurşunlarıyla devrim· 
ci mücadeleden alıkonan arkadaşlarına son görevlerini yapmaktan hiç bir za· 
man geri kalmayacaklarını hatırlatmak gerekiyor. 

"Fransa'da küçük burjuvazi, normal olarak sanayi burjuvazisinin yap· 
mak zorunda olduklarını yapıyor; işçi, normal olarak küçük burjuvazinin gö· 
revlerini yerine getiriyor. Işçinin görevi, bunu kim yapıyor? Hiç kimse" 
(Marx, Fransa'da Sınıf Mücadeleleri 1848·1850, sayfa LOS, Ingilizce). Bugün 
Türkiye'de proletarya bir sınıf olarak ortaya çıktığı, sosyalist parti bir örgüt 
olarak belirlendiği için artık işçinin görevlerini kimin yapacağını sormaya ge. 
rek yok. Bugün Türkiye'de küçük burjuvazinin büyük bir bölümü, artık büyük 
burjuvazi yerine, işçi sınıfının yanında yer almak gereksinimini duyuyor. Fa· 
kat bütün bu gelişmelerle birlikte işçi liderlerinin bir bölümünün, kendine gü. 
ven duymamak, işçi sınıfına inanmamak, devamlı yalpalamak ve sosyalizm· 
den korkmak özellikleri ile belirlenen kuramsal ve tipolojik küçük burjuva 
tutumuna doğru yol aldıkları görülüyor. Kendilerinin bilecekleri bir iş. kendilerinin bilecekleri ve sosyalistlerin de sergileyecekleri bir iş. Sos· 

yalistlerin, bu tür davranışları sergilemekten vazgeçmeleri, ilerici ha· 
reket içinde geri adım ve oyunları görmezlikten gelmeleri mümkün 

değiL. Sosyalistlerin, "bölünmüşlUk" propagandasıyla, geri adım ve oyunlara 
göz yumrnaları olanaksız. Çünkü, "Devletle ilgili oportünist önyargılara karşı 
mücadele vermeden, emekçi kütleleri, genel olarak, burjuvazinin, özel olarak 
da, emperyalist burjuvazinin etkisinden kurtarma mücadelesi imkansızdır". 
(Devlet ve Ihtilal, önsöz, Ingilizce). Oportünist önyargılara karşı verilecek mü· 
cadeleyi ise yalnızca devlet anlayışına sığdırmak mümkün olamaz. 

gerçek açıklığa ge· 
önce, küçük burjuvaziye ait olmayan girişimler üzerinde 

Sermayenin girişimlerine gözleri kör olanlar, büyük serma· 
küçük burjuvazinin omuzlarına yükleme eğiliminde. Hı· 

burada. Hıyaneti sevimli gösterebilmek için kullanılan kal· 
Mart'ı küçük burjuvazmin darbesi olarak gösterme uğraşı 

Bonapartizm kavramını kullanıyorlar. Kavram, Marx'a 
Bonaparte'ın yeğeni Lui Bonaparte'ın, Cumhurbaşkanı iken darbe 

ilan etmesinden kaynaklanıyor. Büyük burjuvaziye yas· 
burjuvaziyi eleştirenler, 12 Mart'ı bir küçük burjuva hareketi 

Marx'ın Bonapartizm kavramı, belli başlı dayanak olu· 

kulaktan dolma bilgilerle hareket ettikleri anlaşılıyor. Marx, 
kavramını geliştirdi,ği "Lui Bonaparte'ın Onsekizinci Brumeri"n· 
kaynağını hiç kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde ortaya 
burjuvazinin parlamento dışı /ıütlesi .. . güçlü ve sınır tanımayan 
koruyuculuğunun sağladığı eksiksiz güven içinde özel işlerini 

amacıyla ve konuşan, yazan bölümünü, politikacılarını, yazarla· 
basınını bastırması ve yoketmesi için Bonaparte'ı davet 

Bonaparte'ın Onsekizinci Brumeri, Seçme Yapıtlar, sayfa 160, 
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içinde, küçük burjuvalarıti� ve bunlarıı:ı demokratik 
ulaştığı düz�yi göstermesi bakımından son derece 
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Büyük ölçüde işçilerin, memurların ve öğrencilerın 
tingin dışında kalanlar arasında DISK yöneticileri de 
bazı DISK yöneticileri var. Işçi sınıfı içinde sosyalizmin 
görüp de yerlerinden endişe duymaya başlayanlar var. 
DiSK yöneticilerinin bağlı sendikalara gönderdiği yazıda 
bu nedenlerle, içinde bulunduğumuz koşullarda, DISK'in 
mediği ve doğrudan sorumluluğunu üstlenmediği, gerek 
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lirleyici ağırlığını taşımayan bir cenaze töreni yurt çapında 
mış bir dizi kitlesel eylemi engellemiştir". Bu h;ıstalıklı 
sığınanlara, Türkiye'de demokrat ve sosyalistlerin, faşist 
ci mücadeleden alıkonan arkadaşlarına son görevlerini 
man geri kalmayacaklarını hatırlatmak gerekiyor. 

"Fransa'da küçük burjuvazi, normal olarak sanayi 
mak zorunda olduklarını yapıyor; işçi, normal olarak 
revlerini yerine getiriyor. Işçinin görevi, bunu kim 
(Marx, Fransa'da Sınıf Mücadeleleri 1848·1850, sayfa 
Türkiye'de proletarya bir sınıf olarak ortaya çıktığı, 
olarak belirlendiği için artık işçinin görevlerini kimin 
rek yok. Bugün Türkiye'de küçük burjuvazinin büyük 
burjuvazi yerine, işçi sınıfının yanında yer almak ger
kat bütün bu gelişmelerle birlikte işçi liderlerinin bir 
ven duymamak, işçi sınıfına inanmamak, devamlı yalpalamak 
den korkmak özellikleri ile belirlenen kuramsal ve 
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değiL. Sosyalistlerin, "bölünmüşlUk" propagandasıyla, 
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HEDEF = DEMOKRASi 
"- Çalışma mevzuatımız başlangıç

tan beri daima tek yanlı ve işçi yararına 
düşüncelerle düzenlenmiştir ... " . 

Sözlerin sahibi, Türkiye Işveren 
Sendikaları Konfederasyonu Genel Sek
reteri Rafet Ibrahimogıu idi ve yönetici
si oldugu konfederasyonun 2 Nisan günü 
toplanacak olan genel kuruluna sunula
cak olan raporun ana hatlarını açıklıyor· 
du. 

Herhalde raporun belkemigini de 
yukardaki sözler oluşturuyordu. 

Siyasal düzeyde faşist tırmanışın 
hangi ekonomik yapıdan kaynaklandı· 
ğını göstermesi bakımından "hür teşeb· 
büs" düşüncesi yeni bir şey getirmiyor· 
sa da, içinde bulundugumuz günlerin ge· 
lişmelerini vurgulaması bakımından el-
bette ilginçtir. 

. 

ATıŞ TALlMI 

Büyük sermaye sözcüleri işçi ücret· 
lerinin dondurulmasından söz eder. SÜ· 

BOVÜK TÜRKiyt. 
ıçiN ÇAlıŞıYORUZ 

-----:� 

Türkiye'de tekelci büyük sermaye· 
nin rüyalarını bölen ve işçi sınıfının sö· 
mürüye karşı elinde bulundurdugu tek 

. yasal silah olan grev hakkına tahammül· 
süzlügü belgeleyen bu sözler "Çalışma 
barışı", "Kalkınma" ve benzeri süsle· 
melerle birlikte tekrarlanıyordu. 

"Hür teşebbüs" sözcüsü, son iki yıl· 
da meydana gelen grevlerden yakınıyor, 
1974 ve 1975 yıllarına ilişkin grev sayı· 
ları veriyor, kaybolan işgünü sayısına ha· 
yıflanıyordu. 

Açık açık sıkıyönetim reçetesi yaz· 
ma anlamına gelen "Hür teşebbüs" görü· 
şü, ıtalya ve ırlanda'dan da örnekler ve· 
riyor, akıldanelikse, neredeyse iş, reçete 
ihracatına bile vardı. rılıyordu ... ıtalya ve 
ırlanda'da da siyasal ve sosyal çalkantı· 
lar olmuş ve oralarda da bir hayli işgünü 
kaybolmuştu! .. 

. SUÇLU : ANA YASA 

Ibrahimogıu 1961 Anayasası ve 
onunla birlikte gelen ve özünde işçi sı· 
nıfının uzun mücadele yıllarının ürünle. 
rini saklayan demokratik hak ve özgür. 
lüklere de çıkartma yapmaktan kaçınmı. 
yordu. 

Şöyle diyordu � 
". Toplu sözleşme reJımının yürur

lüge girdiği 1963 yılından bu yana işçi 
ücretlerindeki artışlar her zama.n için fi· 
yatların üstünde olmuştur ... " 

"Hür teşebbüs" adına gerÇ'eklerin 
çarpıtılması, verimlilik artışında "emek 
verimliliğinin değil, organizasyon, sevk 
ve idare ve modern teknoloji gibi di1ter 
raktörlerin rol oynadığı" şeklinde de· 
,am ediyor ve "Bu sorun, toplu sözleş· 
ne düzeni ile düzeleceği yerde aksine 
)ir gerileme göstermiş ve ekonominin 
)37.1 branşlarını dar bugazlara getirmiş· 
.ir" şeklinde noktalanıyordu ... 
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leyman Demirel, memleketi idare etmek 
için başka bir anayasaya özlem duyar· 
ken ve Türkiye'de terör, şiddet ve baskı 
uygulamaları her gün daha yeni boyut· 
lar kazanırken elbette bunlar belli bir 
amacın zincirleme halkalarını oluştur
maktadır ... 

Dışa bağımlı geri ve çarpık Türkiye 
kapitalizmi, sistemin özünü ,yansıtan ve 
el sürçmesiyle açığa çıkan rüşvel ve yol· 
suzluk olaylarının yarattığı tepkiyi bir 
yandan bastırmaya çalışırken bir yan· 
dan da tehditlerde bulunmaktadır. 

Bu bir alış talimidir: Temelde işçi 
sınıfını hedef alan, tüm emekçi kitlele· 
rin, demokratik hak ve özgürlüklerin 
bağrına yönelik atış talimi. .. 

Büyük sermaye şimdi, ülkenin her 
köşesini silahlandırdığı sürüler eliyle atış 
talimi alanına çevirmiştir. 

Geçtiğimiz haftanın başlarında, 
başkentteki Sile Öğrenci Yurdu'ndan 
gelen sesleri misafir gilti�i evden duyan 
CHP Balıkesir Milletvekili Necati Ce be 
olayı Cumhurbaşkanı Fahri Kurutürk'e 
telgraf çekerek iletti. 

Cebe, sa!!cı öğrencilerin barındığı 
Site Öğrenci Yurdu yakınında bir eve 
konuk olarak gilmişli. Saal 22 sularıydı 
ve silah sesleri yükselmeye başladı. Du· 
rumu yadırgayan Necati mera· 
kını ev sahibi giderdi. 

". Alış talimi yapıyorlar, dedi, her 
zamanki gibi. .. " 

Ev sahibi alışmıştı, bir anlamda da 
Necati Cebe'nin merakıııı yadırgamıştı .. 

TıP· SSK ıŞÇILERI 
VE BASKıLAR ... 

Faşizan uygulamayı olal!anlaştır· 
maya yönelik terör ve şiddet olayları 
her gün biraz daha yoğunlaşmaktadır. 

Geride bıraktığımız haftanın başın· 
da TIp Kadıköy Ilçe yöneticilerine ve 
parti sempatizanlarına yapılan polis bas· 
kısı, demokrasinin hangi alanlara kaydı· 
rılıp hapsedilme heveslerini yansıtmakta· 
dır. 

TIp Kadıköy Ilçe Yönetim Kurulu, 
MC iktidarının işçi·memur ayınmına 
karşı iki buçuk aydır direnen SSK işçi· 
lerini desteklemek ve çadırlarda yaşayan 
işçilere maddi katkı sağlayabilmek ama· -
cıyla, iskelede bildiri dagıtma ve bağış 
toplama kararı aldı ve uygulamaya giriş· 
ti. 

Ancak girişim polis duvarına çarptı, 
Bildiri dağıtan ve maddi yardım topla. 
yan beş partili ve iki sempatizan ı. Şu. 
be görevlilerince göz altına alındılar. 

Göz altına alınan Yüksel Birdal, 
Mustafa Koca, ıbrahim Semirtaş, Meh· 
met Selahattin Yazıcı, Cafer Akarsu, 
Suat özergün ve Ali Şeker uzun süre 
ı. Şube'de tutuldular. Kendilerine bas· 
kı ve tehditlerde bulunuldu. 

Elektrikçi Cafer Akarsu 'nun üze· 
rinde bulunan basit bir elektrik krokisi 
polis tarafından "Elektrik kontağı ile 
sabotaj" planı olarak kabul ettirilrnek 
istendi. Bu kabul edilmediği takdirde 
işkence tehditleri savruldu. 

Amaç, SSK işçilerine destek ÇalıŞ' 
masının engellenmesiydi, nitekim gözal· 
tına alınan TIP'liler daha sonra serbest 
bırakıldılar. 

TIp Istanbul il Merkezi durumu bir 
açıklama yaparak protesto etti ve "Bu 
baskı ve tehditleri sürdürenler bilmelidir· 
ler ki, hiçbir komplo ve baskı Tlp'i yıl· 
dıramaz. Partimizin bağımsızlık, demok· 
rasi ve sosyalizm mücadelesi durmaya· 
caktır" dedi. .. 

OYUN ıÇINDE OYUN 

Aynı günlerde ise başkentte SSK 
işçileri üzerinde kumar oynanıyordu. 

SSK Genel Müdürü Mustafa Mut, 

SSK ifç"inin luılı'ı dinnifi 

ızmir 2. Iş Mahkemesi'nin işçi·memur 
ayırımı konusunda verdigi bir karann 
Yargıtay'ca onaylanması üzerine sayı· 
lan 26 bine varan SSK işçisinin memur' 
yapılması için intibak hazırlıklarına baş. 
landığını açıklıyordu. 

Basına yansıtıldığı kadarıyla güya 
SSK Genel Müdürü Mut "Hükümet kara· 
rına rağmen" bu yolda hareket etmişti 
ve görevinden alınması bekleniyordu ... 

Bu konuda görüşünü açıklayan Sos· 
yal Güvenlik Bakanı Mahir Ablum ise 
"Olayı radyodan öğrendigini, SSK Ge· 
nel Müdürü'nün uygulamaları hakkın· 

� SAVI: 49 lSMART1976 

"Halk Partisi'ndeki son gelişmenin, kişileri de aşan Işlevi, serın� 
güvence vermek ... Şimdilik görülen, Mülkiye Cuntası'nın ııörevden aynlmuı. 
Cephe hükümetinin saılandıııı ve zorlandlaı bir zamanda, Halk Partisi'nin yenl 
bir hükümet- denemesinin gündemde olduau bir zamanda, sermaye yenl bır 
güvence almış oluyor, 

Karadeniz Cuntası'nın, sınıflar karşısındaki durumu oldukça açık. Faz. 
la söz gerektirmiyor. Ali Topuz grubu, sermayeye yatkın. Yer yer sermayeyle 
organik ba�lara sahip ... " 

VANKI, 15 MART 1976 

Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Hallt Narin: 
"Kuruluşlarda zaman zaman topluma hizmette revizyonist olma IhUya. 

cı duyuluyor. Bu CHP içinde de kendini gösterdi. Millete hızmet etmede de. 
�işik bir anlayış arandı. Kanımca Baykal · Ecevit hemnkir olma durumunday. 
dı ama muhalefete geçildikten sonra Ecevit, Eyüboıııu 'nun nkirlerlne katıldı. 
Bu..,daha iyi muhalefet yapma ihtiyacından do�du. Milli menCuUer açısından 
otokritik ve l�zumlu operasyonların yapılması modem çaııımızın bır anlayı,ı 
olarak kabul edilmelidir. Ve her kuruluş bunu hizmet verme ve bünyesinlD 

sıhhati ve ıık sık " 

BOVÜK TÜRKiyt. 
ıçiN ÇAlıŞıYORUZ 

-----:� 
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da tahkikat açtırdı�ını" söylüyordu ... 
Tamamen önceden tasarlanmış bir 

oyun oynanıyordu. 
Cephebaşı aylar önce, bir genelge 

yayınlayarak hiç bir işçinin' memur ya· 
pılmamasını emrediyor, bakan "evet" 
diyor ama bu arada' SSK Genel Müdürü 
İzmir'de elinden dilekçe alarak memur 
yaptı!!ı bir işçiye, "Tekrar işçi olmak is· 
tiyorum" şeklinde müracaat yaptırıp işi 
mahkemeye götürüyordu. 

Panayır açıkgözlülüklerine rahmet 
okutan mizansen işçileri köre be yerine 
koymakla sürdürülüyordu ... Cephe'den 
kademe kademe inen tezgah SSK Genel 
Müdürü'nün masasında dü!!ümleniyordu. 

CEPHE'DE KlUfLENME ... 

önümüzdeki hafta yaşını doldura· 
cak olan cephe yönetimi her yönden ki· 
Iitlenrniş bir noktayı yaşamaktadır. YÖ· 
netim terör ve şiddetten öte varlı�ını 
duyuracak olanak bulamamaktadır. 

Ustalıkla gizlenmesine ra�men AP 
derin biriç bunal1nıgeçirmektedir. Genel 
Başkanlan ve temsilcisi olunan siyasal, 
.osyal felsefe derin yaralar almıştır. Cep· 
he'deki en küçük ortak bunalımın kan 
ve şiddetle genelleştirilmesinin yanı sıra 
AP'deki gerginli�i ilgiyle izlemektedir. 
Tekelci büyük sermayenin finanse etti�i 
ve yedekledi�i küçük ortak şiddet yo· 
luyla kitle tabanı oluşturmaya çalışır· 
ken, tekelci sermaye ile arzuladı�ı dü
zeyde ilişkiler kuramamaktan yakınan 
MSP de AP'nin iç bunalımını dikkatle 
izlemektedir. 

Muvazaalı transferle Mecliste grup 
bütünlü�ünü koruyan di�er cepheci 
ortak ise giyece�i kostümün rengini seç
me kle meşguldür ... 

AP'DEKI KARAMSARLIK 

Cephe 'nin gelece�i konusunda ön· 
ceki haftalara kadar iyimserliklerini ko
ruyan AP çevreleri şimdi karamsardır
Iar. Genel Başkanları kımıldadıkça bat
maktadır. 

Bunun için bir takım taktikler dü
şünülmüş fakat formüle edilmesi müm
kün olmamıştır. 

AP taktisyenlerinin, genel başkanla· 
rını kurtarmak için buldukları formül 
baştan şuydu: 

Madem ki, bu Yahya Demirel olayı 
ile üzerlerine çok gelinmiştir, müdafaa
ya geçmek yerine hücuma kalkmak dü
şünülemez miydi? örne�in Yahya Demi
rel'e vergi iadesi uygulayan CHP·MSP 
koalisyon hükümetinin Maliye Bakanı 

'Deniz Baykal hakkında bir Meclis soruş
turması verilemez miydi?. 

CHP'ye "Biz koskoca genel başka
nın ye�enini feda ettik, sen de eski bir 
bakanını feda et bakalım" denemez 
miydi?. 

Böylece kamuoyunda iyi bir gösteri 
yapmak mümkün olmaz mıydı?. 

Ancak hemen bunun sonunda işler 
çatallaşiyordu. 

Ya, Bülent Ecevit kalkar da "Mali
ye Bakanının bir yolsuzlu�u varsa, o, 
onunla birlikte be!'i de i1gilendirir. Yü
ce Divan'a sevkimi istiyorum" derse?. 
Ama iş bu kadarla bitmiyordu. Ecevit 
daha da devam edip, "Ben eski bir baş
bakan olarak Yüce Divan'a gidiyorum, 
Demirel de gelsin, hodri meydan!.." 
derse n'olacaktı?. 

AP taktisyenlerinin ellerini ayakları
nı ba�layan "olasılık" işte buydu ve de 
kuvvetli bir "olasılıktı" bu ... 

AP'liIer burada sorulan "Eee olsun 
ikisi de gitsinler, ak koyun kara koyun 
belli olsun" sorusuna cevap olarak şunu 
söylüyorlardı: 

"- Bizim o�lan, Anayasa Mahkeme
si'nde takılır .. " 

Aynı şeyin balyozcu Erim tarafın
dan Demirel'e söylendi�i naklediliyor· 

HALIT NARIN'IN ıŞÇiLERE HEDIYESI 

Narin Mensucat, İstanbul dışında, Çerkezköy'de bir işyeri. Narin Men· 
sucat'ın patronu da ünlü bir isim. Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu 
Başkanı, işçi düşmanı, Halit Narin. 

1 Mart günü, Narin Mensucat'ta çalışan işçileri fabrikaya taşıyan servis 
otobüsü trenle çarpışıy.or. Kaza sonucunda 10 işçi derhal öıüyor. Bir çoi:u da 
a�ır yaralı olarak halen hastahanede bulunuyor. 

Olayın evveliyatı var. İşveren'in servis için kiraladığ .. otobüslerin taşıma 
kurallarına uygun olmadı�ı konusunda işveren, işçiler tarafından sürekli ola· 
rak uyarılıyor. Üstelik yetersiz sayıda araba kiralanması yüzünden işçiler ade· 
ta balık istifi biçiminde taşınmaktadır fabrikaya. Girişimlerin sonuç verme· 
mesi üzerine işçiler iki günlük bir direnişe geçiyorlar. Bu direniş sonucunda 
arabalar de�iştirildi, ama sayılan artırılmadı. Öyle ki, kazanın oldu�u zaman 
fabrikada 700 işçi çalışırken, servis arabalarının sayısı çok az. Bunun sonu
cunda 32 kişUlk otobüslerde 97 kişinin·taşındı�ı sık sık görülüyor. 

Kazaya u�rayan otobüste 67 kişi bulunmaktaydı. Bu otobüsün kapasi
tesi ise azami 40 kişi. ölü sayısının artışında kar hırsına dayalı bu pintili�in 
taşıdı!!ı önem çok büyük. 

İşverenlerin tutumu bununla da kalmıyor. Kazanın duyulması üzerine 
işbaşı yapmak istemeyen işçiler zorla çalıştırılmak isteniyor. Tabii bu sökmü
yor. Ertesi gün ise kazada ölen arkadaşlarının cenaze törenine katılmak iste
yen Işçiler yine işveren tarafından engellenmek isteniyor. Gerekçe de, işveren 
tarafından şöyle �ıklanıyor: "Fabrikanın bir gün çalışmaması, milyonlarca 
lira zarar deme ktir. " 

HAFTANIN . FiSKOSU 

PROF. TURAN GüNEŞ: 

"FALAN GAZETEYE FALAN LAFı FA
LAN SIZDIRDI. 

HA BAK TURAN GüNEŞ, ABDI ıPEKÇı 
ILE GÖRüŞME YAPMıŞ. TAMAM BU SÖ
ZüYLE FILANI VURMA Y A ÇALIŞTI, 
DIYECEKLER ... " 

NE KONUŞUYORLAR, DERSINIZ?? 

du, Erim "Süleyman Bey, git Yüce Di· 
van 'a, ver hesabını, aklan" demişti bir 
zamanlar, ama Demirel başını saUamıştl: 

"-Nihat Bey, demişti. Bu hukukçu
lara güvenilmez ... " 

AP kulislerinde bunlar konuşulu
yordu. Genel Başkanlarının suçsuzlu�u
na inanıyorlardı inanmasına ama "ah şu 
hukukçular olmasaydı! .. " 

DEMOKRASININ GELECECI 

Tıkanıklı�ın Cephebaşında odak· 
laşması bir gerçektir ama aslında tıka
nıklık genel çerçeveye de egemendir. 
Büyük sermaye, .. ekonomik, iç ve dış 
politik ortamın çizdi�i koşullar önünde 
bir tıkanma noktasına gelip dayanmış-

tır. 
MC'nin gelip dayandı!!ı bu sınırda 

CHP ise merkez yönetiminde yaptı�ı 
operasyonla büyük sermayeye güvence 
vermekle meşguldÜl. Demokrasinin, des
te�i sa�lanan kitleler önünde en azın
dan tutarlı ve dirençli politikalarla sa
vunulması gerekirken, parti humma ate
şine bırakılmıştır. CHP 'de olup bitenler 
bir raslantı sonucu de�i1. Büyük serma
yenin hem de yo�un bir arayış dönemi
ne denk düşmesi, CHP'de olanlara ras
lantı şansı vermiyor. "hakiki solcu" ol
dukları iddia edenlerden hakiki kolcu'
lara kadar uzanan ateşli nöbet sebepsiz 
de�i1 ... 

Ama elbette demokrasi de sahipsiz 
de�i1 ... 

Peki, işveren kendi açık Ihmal ve haslsli!!1 yüzünden canlarını kaybeden 
10 Işçinin ölümünü hiç ml önemsememektedir? Evet, hiç önemli de�i1dlr bu 
işveren için. Bu yalnızca Halit Narin ve çevresinin de�i1. tüm işverenlerin 
ortak özelli�ldir. Onlar için önemli olan, yalnızca karlandır. "ölen ölür, kar
lar yine bizimdir" 
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Böylece kamuoyunda iyi bir gösteri 
yapmak mümkün olmaz mıydı?. 

Ancak hemen bunun sonunda işler 
çatallaşiyordu. 

Ya, Bülent Ecevit kalkar da "Mali
ye Bakanının bir yolsuzlu�u varsa, o, 
onunla birlikte be!'i de i1gilendirir. Yü
ce Divan'a sevkimi istiyorum" derse?. 
Ama iş bu kadarla bitmiyordu. Ecevit 
daha da devam edip, "Ben eski bir baş
bakan olarak Yüce Divan'a gidiyorum, 
Demirel de gelsin, hodri meydan!.." 
derse n'olacaktı?. 

AP taktisyenlerinin ellerini ayakları
nı ba�layan "olasılık" işte buydu ve de 
kuvvetli bir "olasılıktı" bu ... 

AP'liIer burada sorulan "Eee olsun 
ikisi de gitsinler, ak koyun kara koyun 
belli olsun" sorusuna cevap olarak şunu 
söylüyorlardı: 

"- Bizim o�lan, Anayasa Mahkeme
si'nde takılır .. " 

Aynı şeyin balyozcu Erim tarafın
dan Demirel'e söylendi�i naklediliyor· 

ıŞÇiLERE HEDIYESI 

Mensucat, İstanbul dışında, Çerkezköy'de bir işyeri. Narin Men· 
ünlü bir isim. Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu 

düşmanı, Halit Narin. 
Narin Mensucat'ta çalışan işçileri fabrikaya taşıyan servis 

çarpışıy.or. Kaza sonucunda 10 işçi derhal öıüyor. Bir çoi:u da 
yaralı olarak halen hastahanede bulunuyor. bulunuyor. 

evveliyatı var. İşveren'in servis için kiraladığ .. otobüslerin taşıma 
olmadı�ı konusunda işveren, işçiler tarafından sürekli ola· 

Üstelik yetersiz sayıda araba kiralanması yüzünden işçiler ade· 
biçiminde taşınmaktadır taşınmaktadır fabrikaya. Girişimlerin sonuç verme· 

iki günlük bir direnişe geçiyorlar. Bu direniş sonucunda 
ama sayılan artırılmadı. Öyle ki, kazanın oldu�u zaman 

çalışırken, servis arabalarının sayısı çok az. Bunun sonu
otobüslerde 97 kişinin·taşındı�ı sık sık görülüyor. 

u�rayan otobüste 67 kişi bulunmaktaydı. Bu otobüsün kapasi

NE KONUŞUYORLAR, DERSINIZ?? 

du, Erim "Süleyman Bey, git Yüce Di· 
van 'a, ver hesabını, aklan" demişti bir 
zamanlar, ama Demirel başını saUamıştl: 

"-Nihat Bey, demişti. Bu hukukçu
lara güvenilmez ... " 

AP kulislerinde bunlar konuşulu
yordu. Genel Başkanlarının suçsuzlu�u
na inanıyorlardı inanmasına ama "ah şu 
hukukçular olmasaydı! .. " 

DEMOKRASININ GELECECI 

Tıkanıklı�ın Cephebaşında odak· 
laşması bir gerçektir ama aslında tıka
nıklık genel çerçeveye de egemendir. 
Büyük sermaye, .. ekonomik, iç ve dış 
politik ortamın çizdi�i koşullar önünde 
bir tıkanma noktasına gelip dayanmış-

tır. 
MC'nin 

CHP ise 
operasyonla 
vermekle 
te�i sa�lanan 
dan tutarlı 
vunulması 
şine bırakılmıştır. 
bir raslantı 
yenin hem 
ne denk 
lantı şansı 
dukları iddia 
lara kadar 
de�i1 ... 

Ama 
de�i1 ... 



Bu ..... işçileri uyan,k 

Yapmın tüm ilericilerin önüne getirip dayattığı 
demokrasi mücadelesi, demokratik hak ve özgürlük
lerin korunup geliştirilmesi mücadelesi, tarihi olarak 
haklı ve mutlaka başarı ya ulaşxak bir mücadeledir. 
Kapitalizmden sosyalizme geçiş ç.ağının yaşandığı 
içinde bulunduğumuz dönemde--bunun aksi zaten 
mümkün değil. Toplumsal gelişmeyi durdurup ülkeyi 
tam bir karanlığa gömmek, işçi sınıfının ve demokra
tik güçlerin direnci ni uzun süre baskı altında tutmak 
zor bir iş. 

8unıuı1 ... beraber unutulmaması gereken bir nokta 
Vilr. Dışa bağımlı, geri kapitalizmin qerinleşen buna
lımı ve iktidar olmada her geçen gün daha da aciz du
ruma düşmesi, çağımızda demokrasiden yana olması 
söz konusu olmayan burjuvaziyi daha gözü dönmüş 
duruma getiriyor ve faşist yönetim biçimleri gündeme 
giriyor. Bu onun acizliğinin, güçsüzlüğünün sonucu ol
makla beraber, aynı zamanda, onun için bir çıkış yo
ludur da. Baş;ı.rılı olabildiği oranda, belli ölçü ve süre
ler için de olsa, sorunlarının üstesinden bu yolla gele
bilmektedir. 

Unutulmaması gereken diğer bir nokta ise, fa
şizmi ,iezgatiiama girişiminin, anti·demokratik baskı 
ve ııygulamaların sallece burjuvazinin iradesine bağlı 
bir durum cıfmadığıdır. Burjuvazi faşizmi yerleştirme 
konUfUnda, "ben istiyorum ve yapacağım" deme 
"özpllljüne" sahip değildir. Burjuvazinin bütün gü
cünü bu yönde kullanacağı ve kullandığı, acizliğinden 
gelen saldırganlığını her geçen gün artırmak istediği ve 
artırdığı açıktır. Ama 'u da açıktır ki, sonucu, son 
tahlilde, işçi sınıfının ve demokratik güçlerin kararlı 
direnişleri, onların örgütlü kitlesel mücadelesi tayin 
edecektir. Tarihi deneyler bunu şaşmaz bir doğru 
olarak gösteriyor! Bu yüzdendir ki, demokrast'müca
delesinin itici giJcuJ esas gIIcü ve giW�hcesi işçi sınıfı· 
dır ve faşizme geçıt vermey�cek de demokratilt güç-
lerin kendisidir. . j", 

DEMOKRAsı 
MÜCADELESINDE 

ıKl TEHLİKELİ YANI� 
Tekrarlanmalıdır ki, demokrasi mücadelesi çeşitli 

nedenlerden, soyut bir mücadele değildir. Demokrasi 
,..QQdelesi, "demokrasi ve özgürlük aşkına", "kötüye 
klorŞI iyinin kazanması için" yürütülen bir mücadele 
değildir. Bu mücadele, anti-demokratik eğilim ve uy
gulamaların kaynağı olan sınıfları ve onların ekono
mik ve politik gücünü de hedef almak zorundadır. Ya
ni bu mücadele, bir sınıf mücadelesidir. Öte yandan, 
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demokrasi mücadelesi ile bağımsızlık mücadelesi bir
birine sıkı sıkıya bağlıdır. Emperyalizm, kendine ba
ğımlı ve kendi ile bütünleşen ülkelerin demokratikleş
mesine kesin olarak karşıdır ve bu yöndeki gelişmeleri 
şu veya bu noktada, şu veya bu biçimde boğmak eği
limindedir. 

Ama demokrasi mücadelesi bir başka bakımdan 
da soyut bir mücadele değildir. Bu mücadele, aynı za
manda, kazanılmış demokratik hak ve özgürlüklerin, 
toplumun çeşitli kesim ve kurumlarında elde tutulan 
demokratik mevziler in somut olarak, teker teker, her 
hal ve şartta savunularak yürütüldüğü bir mücadeledir, 
böyle olmak zorundadır. Toplumun demokratikleşti
rilmesi yolunda ileri adımlar ancak bu şekilde atılabi
lir. Tutarlı bir demokrasi mücadelesinde, ne "Aman 
ha!"cı pasifist eğilimlere ne de "Nerede hareket orada 
bereket"ci goşist çizgilere yer vardır. Kazanılmış de
mokratik mevzileri akılsızca politika ve eylemlerle 
kaybetmek, buna sebep olmak, veya siyasi kariyerleri 
korumak hastalığına teslim olarak bu mevzileri çeşit
li dar grupçu hesaplarla terketmek asla bağışlanmaya- -
cak ve hesabının mutlaka so�ulması gereken bir tu
tumdur . 

BURJUVAZıNıN ASIL HEDEFI 

Içinde bulunduğumuz dönemde, diğerlerinin ya
nında işçi sınıfının kazandığı ekonomik ve sosyal hak
ların ve ilerici sendikal hareketin elde tuttuğu mevzi
lerin korunması özel bir önem taşımaktadır. 

Burjuvazi, üretimde yaratılan değerin daha büyük 
bir bölümüne doğrudan el koymanın, artı değeri daha 
da yükseltmenin hesabını yapıyor, bunun yollarını arı
yor. SSK ile başlayan ve yüzbinlerce işçinin memur 
sayılarak toplu sözleşme, sendikalaşma, grev gibi hak 
ve silahlardan yoksun bırakılmak istenmelerinin bu 
yüzden olduğu defalarca söylendi, yazıldı. Yüzbinler
ce işçinin memur sayılarak siyasi partilere girme ve 
çalışma haklarının ellerinden alınması da burjuvazinin 
diğer bir amacı. 

Öte yandan bir büyük hesap da DISK üzerinde 
yapılmaktadır. 

Partiler üstü sendikacılık teraneleriyle tezgah la
nan Amerikan tipi sendikacılık ve bunun örgütü 
TüRK-l Ş artık işçi sınıfını burjuva politik sınırlar 
içinde hapsetme görevini tam göremez hale gelmiştir. 
Işçi sınıfı bu çemberi kırıyor ve sosyalistlerin, yıllar
dır savundukları ve mücadelesini verdikleri ilkeleri, 
sendikacılık anlayışını benimsiyor ve ilerici sendikal 
hareketin örgütü DISK'e koşuyor. "Daha iyi bir ücret 
artışı", "daha iyi sosyal haklar" için başlayan bir yö
neliş, artık bu sınırları aşmış ve işçiler DISK'i, ilerici 
ve sosyalist bir örgüt olarak gördükleri için seçmeye 
başlamışlardır. Burjuvazi bakımından umursanmıya
cak bir durum değildir bu. 

DISK ÜZERINDEKI HESAPLAR 

Burjuvazinin DISK üzerindeki hesapları, görün
düğü kadarıyle, iki düzeyde geliştirilmektedir. Birinci· 
si: DISK'in bütünüyle "ehlileştirilmesi" ve özellikle 
bazı sendikaların "ehlileşmiş" bu yapıya ve çizgiye 
uygun hale getirilmesidir. Ikincisi: belli hedefler seçi
lerek, ilerici sendikal örgütlenmelerin tasfiyesi, seçilen 
bazı iş kollarında ve işyerlerinde ilerici sendikal örgüt
lenmesinin her ne pahasına olursa olsun geriye püskür. 
tülmesi, bu mevzilerde sökülüp atılmasıdır. Bunun sağ
lanması için her türlü sahtecilik, yalan-dolan sonuna 
kadar kullanılıyor, işçiler arasında faşist örgütlenme. 
lere gidiliyor ve bunlar geliştirilmeye çalışılıyor. ileri
ci ve sosyalist işçilerin hayatlarına kastediliyor, bazı 
yerel güvenlik görevlilerinin açık desteği altında haıta 
yönetiminde azgın komando sürüleri işçilerin üzerine 

TUT ARLı BıR DEMOKllASI 

SINDE, NE "AMAN HA"CI 

LİMLERE NE DE "NEREDE 

ORADA BEREKET"çı GOŞIST 

RE YER VARDıR. KAZANıLMıŞ DE1�IOI� 

RATIK MEVZıLERı AKıLSıZCA POLİTıKA 

VE EYLEMLERLE KAYBETMEK. BUNA 

SEBEP OLMAK, VEYA SıY Ası KARlYER

LERI KORUMAK HASTALIGINA TESLllt 

OLARAK BU MEVZILERı ÇEGlTLl D� 

GRUPÇU HESAPLAR LA TERKETME 

ASLA BAGIŞLANMA YACAK VE 

NIN MUTLAKA SORU Ll\IASI 
TUTUMDUR. 

Seydişehir 'de .on aCiz henüz aCiylenmedi. 

yürüyor. Işçi sınıfına başlatılan dolaylı saldırı son ay
larda böyle doğrudan bir saldırı halini almıştır ve bu
nun son örneği Seydişehir'dir. Her şeyin bitip bitme
diği henüz belli değildir, fakat Seydişehir'de ilerici 
sendikal hareketin tasfiyesi yolunda faşist bir darbe 
gerçekleştirilmiştir. 

SıRADA BURSA VAR 

Seydişehir, burjuvazinin bu saldırısının bir örne
ğidir ama gerici, faşist sendikaların yöneldiği başka 
hedefler de vardır. Kimilerinin demokrasi için işbirli
ği yapılmasını önerdikleri TORK-I Ş 'e bağlı Türk Me
tal Sendikasının yayın organında "Seydişehir'den 
sonra sıra Bursa'da" denilmekıe ve bu slogan gazete
nin kapağına çıkarılmaktadır. 

Bursa'daki gelişmeler üzerinde dikkatle durmak 
gerekmektedir. 

Bursa'nın gerici mahalli basınında geçtiğimiz ay 
içinde TIp ve DISK aleyhinde yalana dolana ve uy
durma haberlere dayanan bir kampanya başlatıldı. 
4 Şubat 1976 tarihli "Bursanın Sesi" gazetesinde 
"Çağdaş Metaı-Iş'in Maden-Iş Sendikası ile birleşme
sini tasvip etmeyen 196 işçi Sendikadan istifa etti" 

Bu ..... işçileri uyan,k 

ilericilerin önüne getirip dayattığı 
mücadelesi, mücadelesi, demokratik demokratik hak ve özgürlüközgürlük

geliştirilmesi mücadelesi, tarihi olarak olarak 
başarı ya ulaşxak bir mücadeledir. mücadeledir. 

sosyalizme geçiş ç.ağının yaşandığı yaşandığı 
bulunduğumuz dönemde--bunun aksi zaten zaten 

Toplumsal gelişmeyi durdurup ülkeyi ülkeyi 
gömmek, işçi sınıfının ve demokrademokra

uzun süre süre baskı baskı altında altında tutmak tutmak 

unutulmaması gereken bir nokta 
geri kapitalizmin qerinleşen bunabuna

olmada her geçen gün daha da aciz dudu
düşmesi, çağımızda demokrasiden yana olması olması 

olmayan burjuvaziyi daha gözü dönmüş dönmüş 
faşist yönetim biçimleri gündeme gündeme 

acizliğinin, güçsüzlüğünün sonucu olol
zamanda, onun için bir çıkış yoyo

olabildiği oranda, belli ölçü ve süresüre
sorunlarının üstesinden bu yolla yolla gelegele

gereken diğer bir nokta ise, ise, fafa
girişiminin, anti·demokratik baskı baskı 
sallece burjuvazinin iradesine bağlı bağlı 

cıfmadığıdır. Burjuvazi faşizmi yerleştirme 
istiyorum ve yapacağım" deme deme 

değildir. Burjuvazinin bütün gübütün gü
kullanacağı ve kullandığı, acizliğinden acizliğinden 

her geçen gün artırmak istediği ve ve 
Ama 'u da açıktır ki, sonucu, son son 

sınıfının ve demokratik güçlerin kararlı kararlı 
örgütlü kitlesel mücadelesi tayin mücadelesi tayin 

deneyler deneyler bunu şaşmaz şaşmaz bir doğru doğru 
Bu yüzdendir ki, demokrast'müca

esas gIIcü ve giW�hcesi işçi sınıfı· 
vermey�cek de demokratilt güç-

j", 
güç-

j", 
güç-
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mokratik mevzileri akılsızca politika mokratik mevzileri akılsızca politika ve eylemlerle eylemlerle 
kaybetmek, kaybetmek, buna sebep olmak, veya siyasi kariyerleri kariyerleri 
korumak korumak hastalığına teslim olarak bu mevzileri çeşitçeşit
li li dar grupçu hesaplarla terketmek asla bağışlanmaya-bağışlanmaya- -
cak cak ve hesabının mutlaka so�ulması so�ulması gereken bir tutu
tumdur . 

BURJUVAZıNıN ASIL HEDEFI 

Içinde bulunduğumuz dönemde, diğerlerinin ya
nında nında işçi işçi sınıfının kazandığı ekonomik sınıfının kazandığı ekonomik ve ve sosyal sosyal hak
ların ların ve ilerici sendikal hareketin elde tuttuğu tuttuğu mevzi
lerin lerin korunması özel bir önem taşımaktadır. taşımaktadır. 

Burjuvazi, Burjuvazi, üretimde yaratılan yaratılan değerin daha daha büyük büyük 
bir bölümüne bölümüne doğrudan el koymanın, artı değeri daha daha 
da da yükseltmenin hesabını yapıyor, bunun yollarını arıarı
yor. yor. SSK ile başlayan ve yüzbinlerce işçinin memur memur 
sayılarak sayılarak toplu sözleşme, sendikalaşma, grev gibi hak hak 
ve ve silahlardan yoksun bırakılmak istenmelerinin bu bu 
yüzden olduğu yüzden olduğu defalarca söylendi, yazıldı. YüzbinlerYüzbinler
ce ce işçinin memur sayılarak siyasi partilere girme ve ve 
çalışma çalışma haklarının ellerinden alınması da burjuvazinin burjuvazinin 
diğer bir amacı. 

Öte yandan bir büyük hesap da DISK üzerinde 
yapılmaktadır. 

Partiler Partiler üstü üstü sendikacılık sendikacılık teraneleriyle teraneleriyle tezgah tezgah lala
nan Amerikan tipi sendikacılık ve bunun örgütü örgütü 
TüRK-l TüRK-l Ş artık işçi sınıfını burjuva politik sınırlar sınırlar 
içinde içinde hapsetme görevini tam göremez hale gelmiştir. gelmiştir. 
Işçi Işçi sınıfı bu çemberi kırıyor ve sosyalistlerin, yıllaryıllar
dır dır savundukları ve mücadelesini verdikleri ilkeleri, ilkeleri, 
sendikacılık sendikacılık anlayışını benimsiyor ve ilerici sendikal sendikal 
hareketin hareketin örgütü DISK'e koşuyor. "Daha iyi bir ücret ücret 
artışı", artışı", "daha iyi sosyal haklar" için başlayan bir yöyö
neliş, neliş, artık bu sınırları aşmış ve işçiler DISK'i, ilerici ilerici 
ve ve sosyalist bir örgüt olarak gördükleri için seçmeye seçmeye 
başlamışlardır. başlamışlardır. Burjuvazi bakımından umursanmıyaumursanmıya
cak bir durum değildir bu. 

DISK ÜZERINDEKI HESAPLAR 

Burjuvazinin Burjuvazinin DISK DISK üzerindeki hesapları, görüngörün
düğü düğü kadarıyle, iki düzeyde geliştirilmektedir. Birinci· Birinci· 
si: si: DISK'in bütünüyle "ehlileştirilmesi" "ehlileştirilmesi" ve özellikle özellikle 
bazı bazı sendikaların "ehlileşmiş" "ehlileşmiş" bu yapıya ve çizgiye çizgiye 
uygun uygun hale getirilmesidir. Ikincisi: belli hedefler seçiseçi
lerek, lerek, ilerici sendikal örgütlenmelerin tasfiyesi, seçilen seçilen 
bazı bazı iş kollarında ve işyerlerinde ilerici sendikal örgütörgüt

Seydişehir 

yürüyor. Işçi sınıfına 
larda böyle doğrudan 
nun son örneği Seydişehir'dir. 
diği henüz belli değildir, 
sendikal hareketin 
gerçekleştirilmiştir. 

SıRADA 

Seydişehir, burjuvazinin 
ğidir ama gerici, faşist sendikaların 
hedefler de vardır. Kimilerinin 
ği yapılmasını önerdikleri 
tal Sendikasının 
sonra sıra Bursa'da" 
nin kapağına çıkarılmaktadır. 



MÜCADELESi V E  iLERi 
HAREKET 
başlığı altında şu haber verildi: "Istifa eden işçiler, 
DISK'in üst kademel.ri CHP paralelinde olmalarına 
rağmen Bursa Maden-Iş Sendikası yöneticileri Türki
ye Işçi Partisi mensubudurlar_ Türkiye işçi Partisi 
Iı Yönetim Kurulu üyeleri işçi temsilcisi olarak fab
rikalara verildi ler_ Bunlar devamlı olarak işçi Partisi
nin propagandasını yaparak bizi kendi paralellerinc 
çekmek istemektedirler_ Ayrıca Işçi Partisine baskı 
yolu ile para topluyorlar_ Onun için istifa ediyoruz 
demişlerdiL" 

DiSK'in üst kademelerinin hangi paralelde olduk
ları DISK'in üst kademelerini ilgilendirir. Maden-iş'in 
Bursa temsilciliğinde Türkiye Işçi Partililerin bulun
duğu ise, doğrudur. Ama I ı  Yönetim Kurulu üyeleri: 
nin fabrikalara temsilci olarak verilmeleri kökten bir 
yalandır, çünkü temsilciler, sendikaların kendi iç 
işleyiş ilkelerine göre seçimle belirlenirler ve bu kişi
ler Parti üyesi olmadan hatta Bursa'da Parti örgütü ku
rulmadan önce işyeri temsilcisi ve baş temsilci seçil
mişlerdi. Baskı yolu ile para .toplamak ise herkesi ken
dileri gibi sanmalarının sonucudur. Şimdi, durum bu 
iken ve yukarıda aktarılan başlıkla alakası olmayan 
böyle uydurma bir haber neden verilmektedir? 
Çağdaş Metal-Iş Sendikasının Madeıi-iş ile birleşme
den önce ektiği anti-DiSK tohumların sonucu olan 
istifalar neden böyle bir gerekçeye dayandırılmak is
tenmektedir? 

Başka bir örnek: 12 Şubat 1976 da ToRK-i ş'e 
bağlı 1 1  şube yöneticisi ise yayınladıkları ortak bildi
ride şöyle diyorlardı: "Bursalı işçi kardeşlerimiz: Son 
zamanlarda sizi yanıltmak, badirelere sürüklemek, 
parçalamak ve kendi ideolojilerine alet etmek isteyen 
DISK yöneticilerinin amaçları, işçiye �izmet olma
yıp dün Anayasa Mahkemesi tarafından ATATüRK 
Devrimlerine, ulusa ihanet etme suçlarıyla kapatılan, 
bugün aynı kişiler tarafından kurulan Türkiye Işçi 
Partisi'ne sizleri üye yapma çabası içerisinde bulunan 
ve alın terinizden kesilen aidatlarla sözde CHP eğili
minde görünüp Işçi Partisi'ni besleyen onlardır. Esas
ta jSzgürlükçü demokrasiye ve sosyal devlet kavramına 
inanmış bulunan partilerimiz DISK'in amaç ve pren
siplerini benimsememektedirler ..... (Bursa Hakimiyet, 
1 2.2.1975) 

Bursa mahalli basınında aynı ay içinde bu tür saf
sataları tekrarlayan daha bir çok haber ve yazı çıktı. 
Aynı gazetelerde şöyle dendi: "Maden-Iş Sendikası 
genel merkezi, sendikaSının Bursa Bölgesi başında bu
lunan Türkiye Işçi Partili yöneticilerini değiştirme 
kararı almıştır. Iık olarak Maden-Iş Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı Selim Mahmutoğlu görevden alın
mıştır ... Sendikasının diğer fabrikalarındaki işçi tem
silcilerinin çoğu da Türkiye Işçi Partisi üyesidirler. 
Genel Merkezden gelecek yeni başkanın Tlp'li tem
silcileri de değiştireceği ümit edilmektedir." (Bursa
nın Sesi, 25 Şubat 1976) 

IKI CİNS KOMANDO 

20 Şubat 1976 tarihinde MISK'in Bursa'da 7. 
Bölge telnsilcili�lni açtığPgörüldU. c 

Bürsa'da çevrilmek istenen bu kirli oyunlarda bir 
kısım yerel buriuva politikacılarının kendi burjuva 
partileri içindeki hesaplaşmalarda bazı CHP'li işçileri 
de alet ederek güç kazanmaya çalışmalarının yanı sıra 
Maocu provokatörlerin burjuvazinin değirmenine su 
taşıyan, gericilerle, faşistlerle aynı parelelde ve aynı 
saftaki eylemleri, örneği diğer bir çok olayda görüldü
ğü gibi gözler önüne serilmektedir. Bursa'nın gerici ba
sınında yer alan haberleri, bunlar da kendi yayın or
ganiarında "bir okuyucu", "bir işçi" imzasıyla yayın
layıp duruyorlar. Açıkça provokasyon yapıyorlar. 
Mektupçuya "Biz Maden-Iş'e üye olduk. TIP'e üye 
olmadık. Bunlar sendikaları kendi partileri gibi görü
yoriaL Sendikayı Moskova'ya dayamaya çalışıyorlar. 

Oyunlann yöneldiği baş hedef: Bursa işçileri. 

'Bizim Radyo'nun söylediği şeyleri gelip aynen bize 
anlatıyorlar. Kastro'dan, Brejnev'denı söz ediyorlar. 
'Maocuları' köıülüyorlar" dedirtiyorlar. Bursa bölgesi 
temsilcisi Selim Mahmutoğlu ile 6. bölge temsilcisi 
Hikmet Arslan'ın "ek görevle" başka bir yere gönde
rilmeleri üzerine bayram yapıyorlar. 

Bütün bunlar bile Bursa'da gericiler, faşist se�di
kalar ve Maocu provokatörler tarafından kaynatılma
ya çalışılan cad i kazanının nelere dayandırılmak isten- . 
diğini göstermeye yeter. Ne yapılmak istendiğini de .. 
Çünkü Bursa'da ilerici sendikal hareketin örgütlenme
si şu anda mevcut bilinçli kadroların önderliğinde, çe
tin mücadelelerle gerçekleştirilmiştir. Bu kadroların 
büyük bir çoğunluğu Türkiye işçi Partisi üyesidirieL ' 
Bursa'nın gerici mahalli basını, gerici Türk-Iş yönetici
leri ve Maocu provokatörler ne derse desin, sosyalist 
işçiler sendikal mücadele ile politik mücadelenin far
kının ve diyalektik bütünıÜğünün bil incindedirier. Ile
rici sendikal hareketin ve sosyalist mücadelenin yöre
lerinde gelişip güçlenmesi için en önde, yiğitçe görev
lerini yapıyorlar. Işçi sınıfının kitle örgütleri olan sen
dikaların örgütsel bağımsızlığını dikkate alıyor, bunu 
koruyor ve bu örgütlerin iç işleyiş i lkelerine uyu Ima
sını savunuyorlar. Kitle örgütlerinin geniş kitleleri ku
caklamasını ve üyelerinin birliğini sağlamayı bir Parti 
görevi biliyorlar. Bu yüzden de. bu kadroların ve öncü 
işçilerin çeşitli oyunlarla etkisiz kılınması, ilerici sen
dikal hareketin Bursa'dan, bu kazanılmış mevziden 
sökülüp atılmaSı,nın ilk adımı 'llarak görülmektedir. 

BAŞKA- IŞYERLE�I DE... • Ll si ı l l  . 
i. J .  " ki, bugün Bursa'da ilerici sendikal hareket, 

madeni eşya işkolunun dışında da yeni ve güçlü örgüt
lenmenin temel taşlarını döşemektedir. Özellikle 
tekstil işkolıında bu çok açık bir şekilde görülmekte
dir. Santral Dikiş Fabrikası, Sifaş gibi 1200 işçinin 
çalıştığı bu işkolundaki büyük fabrikalardaki işçiler 
ToRK-I Ş 'e bağlı gerici Teksif Sendikasını bırakıp, 
DISK'e bağlı Tekstil Sendikasında örgütlenmeye baş
lamışlardır. Merinos gibi diğer büyük işyerleri de fıkır 
fıkır kaynıyor, buralardan da sosyalist işçiler politik 
hareket içinde yerlerini almaya başlıyor ve bu fabri
kaların ilerici sendikal hareketin yıkılmaz birer kalesi 
haline gelmesinin ön koşulları oluşuyor. 

Bursa, ılerici sendikal harekete yöiıeltilen saldırı-

nın böyle yeni bir örneğidir. Burjuvazinin saldırısı, 
işte böyle çeşitli kollardan geliştirilmektedir. Bursa'
daki sosyalist işçiler diğer ilerici işçilere, sosyal de
mokrat işçilere bu gerçekleri devamlı anlatıyor ve 
gerici faşist senui\..dldrın yapmak istediklerini şimdi
den sergiliyorlar. Işçi sınıfının birliği, işyeri düzeyin
den başlatılır ve geliştirilir. Bunu unutmadan diğer 
ilerici işçilere sınıf kardeşi gözü ile bakıyor ve yapı
lan yeni işyeri temsilcisi seçimlerinde diğer ilerici iş
çi lerle dayanışarak, beraber davranarak yönetimlerini 
yeniliyor ve güçlendiriyorlar. Ilerici hareketin Borsa'
d� kazandığı mevzileri korumayı,  onları her hal ve 
şart ta savunmayı ve geliştirmeyi baş görev biliyorlar. 

SAFLAR DAHA DA BELlRGİNLEŞIYOR. 

Yazının başında, demokrasi mücadelesi, kaza
nılmış demokratik hak ve özgürlüklerin, toplumun 
çeşitli kesim ve kurumlarında elde tutulan demokra
tik mevzilerin somut olarak teker teker ve her hal ve 
şartta savunularak yürütüldüğü bir mücadeledir, de
miştik. Bu mücadelede işçi sınıfının gücü, onun doğru 
çizgide geliştirilen eylem birliğine, işçi sınıfının her 
düzeydeki birliğine bağlıdır. Bu birliği sağlamak ve 
geliştirmek, birliğin, iç inde bulunulan mücadelenin 
gerekli klldl�1ı �uhte)(il6la oluşmasına gayret etmek 
tüm f !!ı;�icilerm.ıfI�!T'q�lLarın, fI s.q�alistlerin göre
vidirr2 Saflar IıJıI!,ipj e Iııyda gözlere ba

ı Re\i'linlı;ş"!.e \pılir. tWkes safını açıkça 
seçmek, yarılış politikaları düzeltmek ve doğru tavrı 
almak zorundadır. 

Burjuvazinin toplumun çeşitli kesimlerine, özel 
olarak işçi sınıfının ilerici sendikal hareketine yönelt
tiği anti-demokratik saldırı, işçi sınıfının ve demokra
tik güçlerin kararlı ve örgütlü kitlesel direnişiyle 
göğüslenebilir. Ilerici güçlerin dayanışması, işçi sınıfı
nın bilinçli ve örgütlü gücü ve birliği, burjuvazinin sal
dırısı nerede ve hangi düzeydeyse orada somut olarak 
gösterilmelidir. Faşist tırmanışın durdurulması ve ge
riletilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin korunup 
geliştirilmesi, toplumun demokratikleştirilmesi yolun
da mesafe alınması böyle bir mücadeleyi gerekli kıl
maktadır. Bu gerçekleştirildiği ölçüde, faşizme geçit 
verilmeyecektir. 
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istenen bu kirli oyunlarda bir 
politikacılarının kendi burjuva burjuva 

hesaplaşmalarda bazı CHP'li işçileri işçileri 
kazanmaya çalışmalarının yanı sıra sıra 

burjuvazinin değirmenine su su 
faşistlerle aynı parelelde ve aynı aynı 

Oyunlann yöneldiği baş hedef: Bursa işçileri. 

'Bizim 'Bizim Radyo'nun söylediği Radyo'nun söylediği şeyleri şeyleri gelip gelip aynen bize bize 
anlatıyorlar. anlatıyorlar. Kastro'dan, Brejnev'denı söz ediyorlar. ediyorlar. 
'Maocuları' 'Maocuları' köıülüyorlar" dedirtiyorlar. Bursa bölgesi bölgesi 
temsilcisi Selim temsilcisi Selim Mahmutoğlu ile 6. bölge temsilcisi temsilcisi 
Hikmet Hikmet Arslan'ın Arslan'ın "ek "ek görevle" görevle" başka başka bir bir yere göndeyere gönde
rilmeleri üzerine bayram yapıyorlar. 

Bütün bunlar bile Bursa'da gericiler, faşist se�di
kalar kalar ve Maocu Maocu provokatörler provokatörler tarafından tarafından kaynatılmakaynatılma
ya ya çalışılan cad i kazanının nelere dayandırılmak isten-isten- . 
diğini diğini göstermeye yeter. Ne yapılmak istendiğini de .. de .. 
Çünkü Çünkü Bursa'da ilerici sendikal hareketin örgütlenmeörgütlenme
si şu si şu anda mevcut bilinçli kadroların önderliğinde, çeçe
tin tin mücadelelerle gerçekleştirilmiştir. Bu kadroların kadroların 
büyük büyük bir çoğunluğu Türkiye işçi Partisi üyesidirieLsidirieL ' 
Bursa'nın Bursa'nın gerici mahalli basını, gerici Türk-Iş yöneticiyönetici
leri leri ve Maocu provokatörler ne derse desin, sosyalist sosyalist 
işçiler işçiler sendikal sendikal mücadele ile politik mücadelenin farfar
kının kının ve diyalektik bütünıÜğünün bil incindedirier. IleIle
rici rici sendikal hareketin ve sosyalist mücadelenin yöreyöre
lerinde gelişip güçlenmesi için en önde, yiğitçe görevgörev
lerini lerini yapıyorlar. Işçi sınıfının kitle örgütleri olan senörgütleri olan sen
dikaların dikaların örgütsel bağımsızlığını dikkate alıyor, bunu alıyor, bunu 
koruyor koruyor ve bu örgütlerin iç işleyiş i lkelerine uyu ImaImauyu Imauyu 
sını sını sasavunuyorlar. vunuyorlar. Kitle Kitle örgörgütlerinin ütlerinin geniş geniş kitleleri kitleleri kuku
caklamasını caklamasını ve üyelerinin birliğini üyelerinin birliğini sağlamayı sağlamayı bir bir Parti Parti 
görevi görevi biliyorlar. Bu yüzden de. bu kadroların ve öncü öncü 
işçilerin işçilerin çeşitli 
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sökülüp atılmaSı,nın ilk adımı 'llarak görülmektedir. 

BAŞKA- IŞYERLE�I DE... • Ll si ı l l  . 
i. J .  " ki, bugün Bursa'da ilerici i. ilerici i. sendikal hareket, 
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çalıştığı çalıştığı bu bu işkolundaki işkolundaki büyük büyük fabrikalardaki fabrikalardaki işçiler işçiler 
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BURDUR MILLETVEKILI ALI SANLI, TE
KERLEK LASTICI KONUSUNDA MEC
LlS'E VERDICI SORUŞTURMA öNERGE
SINDE: BAŞBAKAN, MILLI SAVUNMA 
BAKANı VE DIGER Üç BAKAN'IN YÜCE 
DIVANA SEVKINI ISTEDı' TEKER.LEK 
LASTICI SANAYIININ KURULMASıYLA 
I LGILI BELGELER, SAVUNMA BAKANı 
MELEN'IN, PLAN VE PROGRAMA AYKıRı 
OLARAK "GOODYEAR TESISLERININ 
TEVSU" ıÇiN I LGILI KURUMLARDAN 
TAVASSUT ISTEDICINI ORTAYA KOVU
YOR. LASTIK SANAYIININ YABANCI 
SERMAYENIN ELlNı:. GEÇECECI VE BU
NUN TÜRKIYE'NIN Çı KARLARıNA TERS 
DOŞTtlGO RESMI RAPORLARLA BEL
GELENIYOR. GOODYEAR, YATIRIM 
YAPTıGl ÜLKELERDE RÜŞVET DACIT
TICINI ABD SENATOSUNDA KABUL
LENMIŞTl. 

KARI$TI 
BELGE ı 

LASTIK PIYASASINI PAYLAŞMAK ıçIN 
�ARIŞAN OÇ YABANCI SERMAYELI 
FIRI'ttANIN ARASıNA SABANCı'NIN LAS
LA'SININ DA KATı LMAK ISTEMESI, SA
BANCI'NIN MHEN'E "MILLIYETÇi LIK" 
DERSI VERMESI SONUCUJIlU DOCURDU. 
ANCAK, YABANCI SERMAYENIN Y ANıN
DA YERLI SERMAYEYI DE GÖZDEN Çl
KARAMA YAN BAKAN'IN, YASA BOŞ
LUKLARıNDAN YARAR LANARA K  LAS
SA'YA DA TAAHHÜTTE BULUNDUCU 
ÖNE SOROLOYOR. 

CHP Burdur milletvekili Ali Sanıı, geçtiğimiz Pa· 
zartesi günü, MC hükümetinin kuruluşundan beri ba· 
sında yansıyan "Lastik sanayii" oyununu Başbakan 
ve bazı bakanlar hakkında bir soruşturma önergesi ha· 
linde Meclis'e getirdi. "Lastik dosyası" adıyla anılan 
önerge şu istemle bitiyordu: 

"Başbakan Süleyman Demirel, Milli Savunma Ba· 
kanı Ferit Melen, Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol, plan ve program gerekleri· 
ni yerine getirmeyerek, ülke çıkarlarına aykırı olarak, 
özel ve yabancı şirketlere çıkar sağlamışlardır. 

Bu fiilleri TC Yasası'nın 210 ve 228, 240'ıncı 
maddelerine uymaktadır. 

Bu nedenlerle TBMM Birleşik Toplantı Iç Tüzü· 
ğü'nün 1 2. maddesi gereğince Meclis Soruşturması 
açılmasını, iddiaları mız ın geçerlik kazanması halinde 
Yüce Divan 'a sevkine karar verilmesini dileriz." 

PEŞKEŞIN ARKA PLANI 

"Lastik sanayii" oyunu, Türkiye'de tekerlek las· 
tiği taleoinin iç üretimle kaı.�ılanması için, bu talebin 
hangi işletmeler tarafından karşılanacağı konusunda, 
ilgili bakanlann, yetkilerini yabancı ve yerli özel şir· 
ketlerin lehine kullanmaları şeklinde ortaya çıkmak· 
tadır. 

Ancak, Üçüncü 5 yıllık planda "lastik tekerlek 
fabrikalarının tevsileri yanında mu öncülüğü ile yeni 
bir kapasitenin gerçekleştirilmesinin öngörülmekte" 
olmasına ve bu konuda gerekli yetkinin DPT tarafın· 
dan Petkim. Petrokimya A.Ş.'ne verilmesine rağmen, 
ilgili bakanlıklar tarafından bunun için gerekli onayın 
verilmemiş olması, konuyu bir "yasa ihliili" durumu
na da sokmuştur. 

Bu arada, 1974 ırılı programına konan bir proje 
ile çalışmalarına başlayan Petkim ile fir.ansman or· 
taklığını kabul eden Ordu Yardımlaşma Kurumu, 
daha sonra bundan vazgeçmiş ve Tü�kiye'deki 3 ya· 

• T. C. 
MILLI SA VUNMA BAKANLlGı 

ANKARA 

KOMP: 6048-5-75 KOORDJI OL 8 Nisan J 913 
KONU: Uça" Lastikleri 

DEVLET PLANLAMA TEŞKILATı 
M VSTEŞARLlGINA 

1. Savunma Sanayii politillasına yardımcı olmak 
gayesiyle, Hava Kuvvetlerinin ihtiyac! olan uçak las
tiklerinbı yurdumuzda imaUni sağlamall için Ordu 
Yardımlaşma Kurumu ile Goodyear Tire and Rubber 
Company arasında bir önanlaşma imzalanmıştır. 

2. Yapılan bu arılaşma ile, Hava Kuvvetleriııbı u
çalz las�ikleril1in ilk defa yurdumuzda yapımı sağlana
cak, aynı zamanda yine Silahlı Kuvvetlerimizin kara 
na"il araçlarına ait lastik ilıtiyaçları ile Ordu Yardım· 
laşma Kurumu 'nun OTOMOTIV sek töründeki kuru
luşlarına ait çeşitli ebattaki lastik talepleri de karşı· 
lanmış olacaktır. 

3. Ordu Yardımlaşma Kurumu ile Goodyear Şir-

PETKıM KARARNAMESI "UYUTULUYOR" 

öte yandan, 5 yıllık planda öngörülen "kamu ön· 
cülüğünde bir kapasite yaratılması" yetkisı Petkim'e, 

_ DPT tarafından 17.9.1973 gün ve IPD: Sek·533/3.30. 
3.7-4·73·6916 sayılı yazılarla verilmiştir. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 5 Şubat ve 5 Mart 
1975 tarihli yazılarıyla, proje ile ilgili çalışmaların ive· 
dilikle sonuçlandırılması talimatı söz konusu kuruluşa 
verilmiştir. Petkim de, 9 Mayıs 1975'te ReLNo: 1 1 1 1  
PL·425 no'lu yazıyla projenin son durumunu DPT 
Müsteşarlığı'na bildirmiş ve yeni kurulacak şirkete or· 
tak olacak TC Emekli Sandığı ile Devlet Malzeme Ofi· 
si 'nin katılmalarına olanak verecek kararnamelerin Çı' 

bancı sermayeli firmadan .. biri oljll\tCoo<J.yIlN·:ileı or· .'.ml i· . , ı  
taklığı kabul etmiştir. OY AK yetkilileri, böylece, 
"uçak liistiklerinin Türkiye'de yapılmasının ilk defa" 
mümkün olacağını ileri siirn;ıüşlerdir. Yetkililerin, 
Goodyear şirketine bu konudaki tesisi genişletme o· 
Ianağının en kısa zamanda verilmesi konusunda Milli 
Savunma (lakanlıl!ı'nda girişimde bulundu kları, çeşit· 
ii bel�elerden anlaşılmaktadır. 

OY AK'ın Goodyear'la söz konusu anlaşmayı ger· 
ç�kleştirdilli, Kurum'un Yönetim Kurulu Başkanı 
Tümgeneral Nazmi Yavuzalp tarafından yapılan bir 
açıklamaya dayanılarak, 27 Mart 1975 tarihli gazete. 
lerde yer almıştır. Bundan ı ı gün, ve MC hükümetinin 
güvenoyu almasından sadece 8 gün sonra Milli Savun· 
ma Bakanı Melen tarafından bazı bakanlıklara gönde. 
rilen bir yazı, soru�turma önergesindeki isteme gerek· 
çe olmaktadır. 

YVRVYVŞ - 23 MART 1976 - L O  

keti arasında yapılan b u  anlaşmanın uçak lastikleri 
ile ilgili olan maddesine göre, şirket, Silahlı Kuvvet
lerimizin (Kara, Deniz, Hava) ihtiyacı bulunan uçak 
lastiklerinin Türkiye 'de imalini, halen tekemmül Baf
hasında bulunan tevsi programına dahil etmeyi de 
kabul etmiştir. Bu imalat Silahlı Kuvvetlerimizin lal
min edici satınalma taahhütlerine müslenit olacaktır. 

4. Ayrıca, Ordu Yardımlaşma Kurumu Milli Sa
vaş Endüstrisiııi" öncülüğünü devam ettirmek ve diğer 
ihtiyaçları", da karşılamak için Goodyear'daki ortak
lık hissesini '1'0 7 'den % 23. 0 7 'ye çıkartarak şirket te 
ilıinci orlak durumuna gelmiş tir. 

5. Yine, protokol metnine göre uçak lastiği ima· 
latı, halen tel,emmül safhasında olan ve üretimi yılda 
520.000 adelten 1 . 250.000 adete çıkarmayı öngören 
tevsi programı ile yakından ilgili bulunmaktadır. 

6. Yukarda açıklanan önanlaşma ve protokol 
esasları gözönüne alınarak çıkarılacak Bakanlar Kuru
lu Kararnamesinde uçak lastiği imalatının yapılacağı 
maddesine yer verilmesini ve imalat için tevsi progra
mının mümkün olan &üratle çıkarılması hususunda la
vassutlarınızı arz ederim. 

Imza 
Ferit MELEN 

Milli Savunma Bakanı 

karııması için müsteşarlığın tavassutunu istemiştir. Bu 
istem MC iktidan tarafından bir yıla yakın süredir as
kıda tutulmaktadır. önce Maliye Bakanı Ergenekon 
tarafından bekletilen kararname, daba sonra da Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kılıç tarafından imzalan· 
mamıştır. 

Bu arada Sabancı Holding'in Lassa'sının da piya· 
saya talip olması, hükümetin kolunu Iyice baıılam .. , 
böylece Petkim 'in kararnamesinin önüne bir engel 
daba çıkmıştır. Lassa, kendi projesinin, Petkim'in· 
kinden farklı olmadığını ileri sürmektedir. 

Gerekli kararnamelerin çıkanlmaması üzerine 
10 Temmuz'da Petkim DPT'ye yeni bir yazı yazmlf, 
bu yazıda uçak lastiği konusuna da' yer verilmiştir. 
Yazı, daba önce Melen tarafından DPT 'ye yazılan ya. 
zıdaki bilgileri de çürütrnektedir. 

lET- .  

YABANCI SERMAYENIN Y ANıN
SERMAYEYI DE GÖZDEN Çl
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BELGE II 

PETKıM PETROMKIMYA A.Ş. 
REF, NO: 1 1 1/PL·662 10 Temmuz 1 9 75 

Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkildtı 
Müsteşarlığı 
Ankara 

Ilgi : 3. 7. 19 75 tarih ve IPD: Sek·31 0/3.30.3. 7·3· 
75·3918 sayılı yazınız. 

Tekerlek Lastiği projemize ilişkili olarak, ilgili 
yazınızla aydınlahlması istenen hususlar aşağıda açık' 
lanmışhr: 

1. Kamu öncülüğünde kuruıması öngörülmüş bu· 
lunan, Tekerlek Lastiği projemizi gerçekleştirecek, 
Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne 
T.C.Emekli Sandığı ve Devlet Malzeme Ofisi 'nin işti· 
raki"; sağlııyacak Kararnamenin hazırlanarak, Rakan· 
lar Kurulu 'na .evki için adı geçen kuruluşlarca Mali· 
ye Bakanlığı 'na müracaat edilmiştir. Şirketimizee de 
bu konuda, Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunarak, söz konusu kararnamenin biran önce çıka
rılmasında görülen yararlar bildirilmiştir. Ayrrca, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'ndan bu konuda 
tavassu tta bulunması şifahi ve yazılı olarak talep edil· 
miştir. ' 

Adı geçen kuruluşların Şirket'e iştirakini sağla· 
yacak Kararname"in çıkarılmaması, bu kuruluşların 
kurulacak Şirkete ortak olamama sonucu doğuracak' 
hr. Bu durumda, iki kuruluşun sermayeye katılma 
payları da Şirketimizce üstlenilerek projenin gerçek
leştirilme yolları araştırılacaktır. Halen, yatırımda 
herhangi bir gecikme olmaması için lisansör firmalarla 
temaslara devam edilmektedir. 

2. Tiirk Silahlı Kuvvetleri ve Tiirk Hava Yollannın 
uçak lastiği talebinin az miktar olması nedeniyle pro· 
jemiz de dikkate alınmamışhr. Ancak, bu lastiklerin 
imalah özel bir teknoloji gerektirmemekte ve bugün 
bile yurdumuzda imali mümkün görünmektedir. Uçak 
/astili imalindeki en önemli husus, imal edilen lastik· 
lerin tutlerinin yapılmasıdır. Bu testler için kullanıla· 
cak makina ve techizahn yurdumuzda bulunması, 
imalahn sürekliliği ve Milli Güvenliğimiz açılarından 
gerekli görülmektedir. Yerli sermayeli kuruluşlarca, 
uçak lastiklerinin üretim süresinin, imal ve testler de 
dahil olmak üzere, tümüyle yurdumuzda yapılması her 
yönden yararlı bulunmaktadır. Gerekli görüldüğü tak· 
dirde, uçak /astiği üretimi de projemize ithal edilebi· 
tecektir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
Saygı/arımızla 

PETKıM PETROKIMYA A.Ş. 

Imza 
Fuat Karakaş 

Planlama Müdürü 

GENEL MVDVRLV(;V 
Imza 

Kazım Canat",n 
Genel Müdür Muavini 

GOODYEAR'IN TEVSil 
ULUSAL ÇlKARLARA AYKıRı 

öte yandan, Goodyear tevsii projesinin "milli 
ekonomiye ters düştüğü" Dn tarafından hazırlanan 
bir raporda belirtilmektedir. Raporda, projenin reddi 
önerilmekte ve bunun için şu nedenler .belirtilmekte· 
dir: 

" 1 )  Tevsii sonrası üretilecek mal gruplarının kap· 
samı geniş tutulmuştur. Halen, Türkiye'nin bisiklet ve 
motosiklet lastikleri talebi yerli üretimle karşılandı· 
ğından bu tip lastiklerin ürün listesinden çıkartılması 
zorunludur. 

2) Yeni başlayacak "FULDA" marka lastik üre· 
timi için istenen patentin karşılığında Goodyear Tire 
and Rubber Company'ye bir ödeme yapılacaktır. An· 
cak, diğer yabancı sennayeli lastik tekerlek firmalan 
gibi, Goodyear'ın da Maliye Bakanlığı ile 1980 yılına 
kadar uzayan bir "Teknik Bilgi Anlaşması" mevcut· 
tur. Bu anlaşmada artan üretime karşılık teknik bilgi 
ödeme payı giderek azalır. Diğer finnalann kapasite 
artışlannda bu oran % 0,5'e düşerken Goodyear'da 
% 3'e sıçrayarak bir artış kaydetmektedir. Bu duru· 
mun kabulü diğer iki firmaya karşı tutumumuza ve 
milli ekonomiye ters düşmektedir. 

3) Sennaye artırımı için, talep edilen 82 milyon 
TL 'sının 2/3 ü yabancı ve 1/3 ü yerli ortaklarca karşı' 
lanacaktır. Böylece, mevcut sennaye da�ılımının de· 
vamı istenmektedir. Bu durumda Goodyear firması di· 
ğer lastik fabrikalan arasında yabancı sennaye payı en 
yüksek şirket durumunda kalacaktır. (Goodyear % 67 
yabancı, Pirelli % 51 yabancı, Uniroyal % 60 yabancı) 

MALATYA VAlisi VE KIZILTEPE KAYMAKAMINDAN SONRA: 

HALKA SALDıRAN 
KAYMAKAM 

Seydi,ehir 'de cereyan eden olaylar hep biliniyor. Seydişehir 'in, Tiirk· 
Metal Iş tarafından kullanılan komandolar tarafından faşizmin kale.i ha· 
line getirilme çabalanna kimlerin katkıda bulunduğu da yavaş yavaş daha 
açık bir biçimde ortaya çıkıyor. 

Malatya valiıi ve Kızıltepe kaymakamının "girişimlerinden " daha önce 
bahsetmittik. Bu kez Seyditehir kaymakamının, Seydişehir ve havaliıine 
yönelik çallfmalanndan bir örnek vermek iıtiyoruz. 

Taraşc� Seyditehir ilçe.ine yakın bir kasaba. Taraşcı belediye başkanı, 
Muharrem Can. Başkan Can 3 Mart 1 9 76 tarihinde Seydişehir kaymakamı 
Hasan Çakır tarafından kaymakamlık makamına çağrılıyor. Kaymakam, Be· 
lediye Ba,kanı ile belirli "konularda " konuşacaktır. 

4 )  Yatırım finansmanı için toplam olarak 406 
milyon gerekli olup bu paranın 306 milyonu öz kay· 
naklardan, geri kalan 1 84.580.000 liralık kısmı ise 
iç ve dış kredi olarak düşünülmüştür. Kredi faizleri 
toplamı 57.135.000 lira olup yapılacak sabit yatırım 
tutarının % l l 'ine ulaşmaktadır. 

5) Goodyear firmasına verilen ilk müsaade çok 
geniş kapsamlıdır. Amerika'da ana firma tarafından 
yapılan her türlü üretimin Türkiye'de yapımına ola· 
nak sa�layan bir esnekli�e sahip olan ilk müsaadenin, 
mümkünse sınırlandırılması, uzun dönemde firmaca 
yapılacak teklineri önleme açısından önem taşımak· 
tadır. 

6) Goodyear fabrikası, kurulu üç lastik tekerlek 
fabrikası içinde kapasitesi en düşük düzeyde olan, 
emek yo�un, eski teknoloji ve düşük rantabilite 
ile çalışan bir tesislir. Bu aefaki tevsi yatırımı fabrika 
açısından 

-
yeni tip lastik üretimini başlatacal:ından, 

adeta yeni bir fabrika yatırımı olarak mütalaa edilebi· 
lir. Yeni bir fabrika için ise uygun kapasite 1 .250.000 
adetlyıl dış lastik üretimidir. Yapılacak levsi ile ekle· 
necek dış lastik kapasitesi ise 7 30.000 adetıyıl'dır. 

7) Tevsi sonucunda Goodyear finnasınca herhan· 
gi bir ihracat düşünillmemektedir. Firma ihracat 
yapma olanaılının bulunmayacağını ifade etmekle ve 
sadece iç pazar için üretimi düşünmektedir. 

8) Goodyear firmasının tevsii halinde, Petkim ta· 
rafından projelendirilen lastik tekerlek fabrikasımn 
kurulması olanağı ortadan kalkacaktır. 

III. B.Y.K.P.'nın uygulanmasına olumsuz etkisi 
ve piyasanın yabancı sennayeli firmalarca tu tulması· 
nın sakıncalan açısından da konu önem taşımaktadır. 

Projenin kabulü ile tevsiine izin verilmesi sakınca· 
lı görülmektedir. 

"HEDIYE VAR MI? 

Sadece bu belgeler, Goodyear'ın tevsii için diller 
bakanlıklardan ve kuruluşlardan . "tavassu"'" isteyen 
Ferit Melen'in, Petkim'in kuracağı şirketle ilgili �arar. 
nameyi halil imZalamayan Bakanların ve Başbakanın, 
ulusal çıkarlara aykırı ve yabancı ve yerli tekellerden 
yana bir tutum içinde olduğunu kanıtlamaktadır. Ba· 
kanlık koltuğuna oturduğunun daha sekizinci günün· 
de "tavassut" isteyen yazıyı yazan Milli Savunma Ba· 
kanı 'nın bilmesi gereken bir başka nokta da, Burdur 
milletvekili Ali Sanlı'nın soruşturma önergesinde şöy· 
le belirtiliyor: "Goodyear çok ulustu bir ABD tekeli· 
dir. ABD Senatosunda yatırım yaptığı ülkelerde rüş· 
vet dağıttığı nı kabullenmiştir. " 

Bu durum, lastik dosyasının arasına bir "hediye" 
karışıp kanşmadığı sorusunu da ortaya atmaktadır. 
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Kaymakam konuya hemen giriyor. Vlkü Ocakları Derneği, Taraşçı ka· 
.ablUında şube açmak istemektedir ve kaymakam, Taraşcı belediye başka· 
nından açıkça bu yöndeki çallfmalara yardımcı olmasını istemektedir 
Belediye başkanı böyle bir girişime hiç bir şekilde yardımcı olmayacaılını 
açıklayınca da kaymakam.at tehditler başlıyor. Şöyle diyor kaymakam Ça· 
kır: "Vlkü ocakları her ne pahasına olu/'8a olsun Taraşcı 'da örgüt/enecektir, 
bunu engellemek iıteyenlerin başına çok şey gelebilir. Gerekirse jandarma 
kuvvetiyle başaracağlZ bu işi" 

Harekatta, Taraşcı kasabası halkına ateş tle açılıyor. Kasaba halkının 
beyanlarına göre, kaymakam ve jandarma yüzbaşısı bütün bu olaylarda fiilen 
yönetici durumundalar. 

Ilçe jandarma komutanı yüzbaşı Ferhat Seçilir de tehditte kaymakam· 
dan geri kalmıyor. "Vtkü Ocakları 'nın faaliyetlerini deBteklemek zorunda 
oldullunu " belediye başkanı Muharrem Can 'a "lisanı münasiple " hatırlatıyor. 

Kaymakam ve jandarma yüzbaşısı konuşmadan memnun kalmamış ola· 
caklar ki, aynı gün Taraşcı kasabasına bir de baskın düzenliyorlar. Taraşçı 'ya 
düzenlenen saldırı ve ku,atma harekatıııda jandarmalarla birlikte Vlkü Ocak· 
lı komandolar da katılıyorlar. 

Olup bitenler üzerine olayın failleri hakkında Taraşcı halkı dava açıyor. 
B Mart tarihinde Seydişehi- Cumhuriyet Savcılığına yapılan müracaatın 
Sonucu merakla bekleniyor ' 

Açılan davada, sanık listesiıı4lı, kaymakam ve yüzbaşıya ek olarak MHP 
Seydişehir ilçe başkanı, Beyşehir Ulkü Ocakları başkanı, Seydişehir Vlkü 
Ocakları başkanı ve Seydişehir'de daha önce işçilere karşı girişilen saldırıla,.. 
da rol alan başkaları da vardır. Açılan davada, 6 kişi hariç tüm Taraşcı halkı 
da ,ahillik içiıı müracaat etmiştir. 

Davanın .onucu ne olur, bugüııden biliıımez. Ancak VUR UYVŞ 'ün daha 
önce Main/ya valisi içiıı söyledi/ıleri Seydişehir Kaymakamı ve avanesi için 
de geçerli. Size sağlıklar dileriz, er-geç soruşturma önüne çıkacakBınız, çıkı· 
yorsunuz ve yapl,klarınızın hesabını birer birer vereceksiniz. 
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tedir. 
Kuvvetleri ve Tiirk Tiirk Tii Hava Yollannın 

miktar olması nedeniyle pro· 
alınmamışhr. Ancak, bu lastiklerin 

gerektirmemekte ve bugün 
mümkün görünmektedir. Uçak 

husus, imal edilen lastik· 
Bu testler için kullanıla· 

yurdumuzda bulunması, 
Milli Güvenliğimiz açılarından 

sermayeli kuruluşlarca, 
süresinin, imal ve testler de 

yurdumuzda yapılması her 
aktadır. Gerekli görüldüğü tak· 

de projemize ithal edilebi· 

Saygı/arımızla 
PETKıM PETROKIMYA A.Ş. 

GENEL MVDVRLV(;V 
Imza 

Kazım Canat",n 
Genel Müdür Muavini 

motosiklet lastikleri talebi yerli üretimle karşılandı· 
ğından bu tip lastiklerin ürün listesinden çıkartılması 
zorunludur. 

2) Yeni başlayacak "FULDA" marka lastik üre· 
timi için istenen patentin karşılığında Goodyear Tire 
and Rubber Company'ye bir ödeme yapılacaktır. An· 
cak, diğer yabancı sennayeli lastik tekerlek firmalan 
gibi, Goodyear'ın da Maliye Bakanlığı ile 1980 yılına 
kadar uzayan bir "Teknik Bilgi Anlaşması" mevcut· 
tur. Bu anlaşmada artan üretime karşılık teknik bilgi 
ödeme payı giderek azalır. Diğer finnalann kapasite 
artışlannda bu oran % 0,5'e düşerken Goodyear'da 
% 3'e sıçrayarak bir artış kaydetmektedir. Bu duru· 
mun kabulü diğer iki firmaya karşı tutumumuza ve 
milli ekonomiye ters düşmektedir. 

3) Sennaye artırımı için, talep edilen 82 milyon 
TL 'sının 2/3 ü yabancı ve 1/3 ü yerli ortaklarca karşı' 
lanacaktır. Böylece, mevcut sennaye da�ılımının de· 
vamı istenmektedir. Bu durumda Goodyear firması di· 
ğer lastik fabrikalan arasında yabancı sennaye payı en 
yüksek şirket durumunda kalacaktır. (Goodyear % 67 
yabancı, Pirelli % 51 yabancı, Uniroyal % 60 yabancı) 

TEPE KAYMAKAMINDAN SONRA: 

LKA SALDıRAN 
KAYMAKAM 

cereyan eden olaylar hep biliniyor. Seydişehir 'in, Tiirk· 
kullanılan komandolar tarafından tarafından taraf faşizmin kale.i ha· 

kimlerin katkıda bulunduğu da yavaş yavaş daha 
çıkıyor. 

Kızıltepe kaymakamının "girişimlerinden " daha önce 
Seyditehir kaymakamının, Seydişehir ve havaliıine 
bir örnek vermek iıtiyoruz. 
ilçe.ine yakın bir kasaba. Taraşcı Taraşcı Tar belediye başkanı, 
Can 3 Mart 1 9 76 tarihinde Seydişehir kaymakamı 
kaymakamlık makamına çağrılıyor. Kaymakam, Be· 
"konularda " konuşacaktır. 

nın sakıncalan açısından 
Projenin kabulü ile tevsiine 

lı görülmektedir. 

"HEDIYE 

Sadece bu belgeler, Goodyear'ın 
bakanlıklardan ve kurulu
Ferit Melen'in, Petkim'in 
nameyi halil imZalamayan 
ulusal çıkarlara aykırı ve 
yana bir tutum içinde olduğunu 
kanlık koltuğuna oturdu
de "tavassut" isteyen yazıyı 
kanı 'nın bilmesi gereken 
milletvekili Ali Sanlı'nın soruşturma 
le belirtiliyor: "Goodyear 
dir. ABD Senatosunda yatırım 
vet dağıttığı nı kabullenmiştir.

Bu durum, lastik dosyası
karışıp kanşmadığı sorusunu 
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hemen giriyor. Vlkü Ocakları Derneği, Taraşçı Taraşçı Tar ka· 
istemektedir ve kaymakam, Taraşcı belediye başka· 

nından açıkça bu yöndeki çallfmalara yardımcı olmasını istemektedir 
bir girişime hiç bir şekilde yardımcı olmayacaılını 

kaymakam.at tehditler başlıyor. Şöyle diyor kaymakam Ça· 
ne pahasına olu/'8a olsun Taraşcı 'da örgüt/enecektir, örgüt/enecektir, ör

iıteyenlerin başına çok şey gelebilir. Gerekirse jandarma 

Harekatta, Taraşcı kasabası halkına ateş tle açılıyor. 
beyanlarına göre, kaymakam ve jandarma yüzbaşısı bütün 
yönetici durumundalar. 

Olup bitenler üzerine olayın failleri hakkında hakkında hakkınd Taraşcı 
B Mart tarihinde Seydişehi- Cumhuriyet Savcılığına yapılan 
Sonucu merakla bekleniyor ' 

Açılan davada, sanık listesiıı4lı, kaymakam ve yüzbaşıya 



SOSYAıizm yoıunA liiRiımEDEn 

DEmOHRAsi 
HORunAmAZ 
ALVARO CUNHAL'IN SBKP 2S. KONGRESINDEKI 

KONUŞMASıNıN ÖZETI: 

Portekiz Komünist Partisi Genel 
Sekreteri A1varo Cunhal, SBKP'nin 25. 
Kongresinde bir konuşma yapmış ve 
Portekiz'deki durumu, PKP'nin bu 
konudaki politikasını açıklamıştı. Bu 
konuşmaru" geniş bir özetini veriyoruz. 

Cunhal, konuşmasında, Porteki.z'
deki gelişmeler üzerinde durmadan ön
ce, bundan önceki Kongre'de temsil e
dilen PKP'nin i llegal bir parti olduııunu, 
,imdi ise Parti heyetinin SBKP'ye de
mokratik Portekiz'den selam getirdi!!ini 
hatırlatmaktadır. Daha .sonra SBKP 25. 
Kongresinin "komünizmin inşası yolun
da önemli bir aşama" olaca!!ına delıinen 
CunhaJ, "insanın insan tarafından sömü
riilmesİnin yokedilmesi temeli üzerinde i 

kişi özgürlülıünün ve gerçek eşitli!!in so
mutta yankılandıııını" belirtmektedir. 

Cunhal, Sovyetler Birliııi'nin Porte
iris halkıyla olan köklü dayanışmasının 
tüm Portekiz devrimcilerinde derin şük
ran uyandırdı'ını belirttikten sonra, 
Portekiz'deki durumun çözümlenmesine 
:t�� girmektedir: 

. GERI DÖNüLMEZ 
'. DÖNüŞüMLER

' 

"Y oIdaıılar! Pürüzlü, düzensiz gidi
şine rallmen, bizzat iktidar organIann
daki ikirciklenme ve çelişkilere raltmen 
Portekiz devrimi 2 yıl içinde önemli ba
şarılar elde etmi§tir. 

Geniş özgürlüklerin ele geçirilme
sının, sömürge sava.,lannın sona erme
sinde önemli rolü olmuştur. PKP daha 
önce Portekiz sömürge boyundurultu 
altında bulunan halkların baltırnsızlık 
ır.valanna olumlu katkılarda bulun
mu,tur. Emekçilerin Y"'lam koşullan 
daha iyi hale getirilmiştir. Bankalar, 
sanayinin belli başlı dallarıyla taşıma, 
dnletleştirilmiştir. Yüzlerce işletmede 
i,çi denetimi ve gerçek emekçi yöneti
mi kurulınuştur. ülkemizin engin top
raklarında tarım reformu gerçekleşmeye 
başlamıştır. Buralarda tarım emekçileri 
ve küçük toprak sahipler!,eskiden toprak 
ataJannın elinde bulunan 1 milyon hek
tar topraııı yiltit bir mücadele sonucu ele 
reçirmiş ve bu topraklarda kollektif 
çiftlikler ve kooperatifler kurmuşlardır. 
Sömürü ve sömürgenlerin bulunmadılıı 
yeni temeller üzerinde, Portekiz tarımı
nı düzene koymanın yiııit adımlarını at
ml,lardır. 

Tüm bunlar, Portekiz halkının tarihi 
birer zaferidir. Tüm bunlar geri dönül
mez, derin, demokratik dönüşümlerdir. 

U LUSLARARASI GERICILIK 
VE ÇIN 

Evet, son yıllarda devrim sürecinin 
yolunda yeni güçlüklerin ve yeni tehlike' 
lerin doııduııu dolırudur. Emperyalizm 
ve uluslararası gericilik, ülkenin gerici 
güçlerini destekleyerek ve kışkırtarak, 
Portekiz devrimine karşı her türlü baskı, 
şantaj ve müdahalede bulunmaya çalış
maktadı. 

Çinli yöneticiler de, hükUmetine 
komünistlerin de girmesine raA'men de
mokratik Portekiz'le ilişki kurmayı a�u 
etmemekte, öte yandan gerici Demokra-
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tik Halk Partisi Genel Sekreteri 'ni ülke
lerine konuklulıa ça!!ırmakta ve -Porte
kiz'de do�rudan doııruya gericiliııin 
araçları olan maoist gruplara yardım et
mektedirler. 

PKP'YE SALDı RıLAR 
VE PARTININ TUTUMU 
İç ve uluslararası gericilik, özel bir 

güçle tüm saldınlarını Portekiz Komü
nist Partisi'ne yöneltiyorlar. Bu bir rast
lantı deııildir. PKP, Portekiz kapitalist 
Avrupa'da yer almış küçük bir ülke ol
masına ve NATO'ya üye bulunmasına 
ra�men, Portekiz halkımn, kendi irade
sine uygun bir sosyo-politik rejim seçme 
hakluna sahip olduııu ilkesine sımsıkı 
baıılıdır. 

Partimiz hakkında, bizim güya dev
rimci bir azınh�a dayanarak iktidarı ele 
geçirmek istediııimiz söylentilerini yay
dılar. Bu, biç kuşkusuz doııru deııildir. 
Biz ne blankistiz, ne de komplocu. Biz 
bilimsel sosyalizm yasalarından hareket 
ediyoruz ve geniş halk yıııınlannı görüş
lerimizin ve tutumumuzun doA'ruluA'una 
inandırmaya çalışıyoruz. Ama biz Porte
kiz'e faşizmi yeniden getirebilecek te
kelci kapitalist ve gerici yapının kalması
nı istemiyoruz. Halkımız faşist dik ta yıl
larında faşizmden yeterince çekmiştir 
ve onu sırtına bir kez daha çökertmek 
niyetinde delıildir. 

MACERACıUKTAN VE 
PROVOKASYONDAN 

YARARLANMA 

Gerici güçler, uluslararası gericililıin 
aktif desteğine dayanarak, ülkenin ana 
sorunlannda, kendi çıkarları doıırultu
sunda çözümler elde etmeye çalışıyor
lar. Sosyalist Parti yöneticilerinin salıcı
larla ittifaka girerek yürüttükleri politika 
da onların antikomünist yollarını temiz
liyor. Gericiler, maceracıhktan ve sahte 
devrimcilerin provokasyonlarından ya
rarlanmaktadırlar. Salı güçlerin bizzat 
kendileri, geçen yılın Kasım ayında or
dunun bir kesiminde görülen hareketi 
provoke etmişler, bununla da Silahlı 
Kuvvetler Hareketi'nin parçalanmasını, 
Ordu'daki 801 kanadın tasfiyesini .. Iıla
maya çalışmışlardır. 

Antikomünist kampanya -gitgide' 
daha çok saldırgan ve kuvvete başvurur 
bir karakter kazanmaktadır. Parti binala
rımız yakılmakta, bombalanmaktadır. 
Gericilerin siperlendikleri bazı bölgeler
de komünistler yarı legal veya iIIegal ça
lışmak zorunda kalmaktadırlar. 

Gericilik, devlet aparatında kendine 
zorla bir yer tutmaya çalışmakta, 
demokratik başanların'. ortadan kaldırıl
mUını istemekte ve bir diktatöryanın 
kurulması için gerekli koşulları yarat-
maya cabalamaktadır. � 

DEMOKRATLAR
'
IN 

ILERICILERIN BIRlıCı 
ZORUNLUDUR 

Ancak halk kitleleri gericiliııe karşı 
koyuyorlar ve insiyatifi yeniden 
ellerine alıyorlar. Durumun karmaş ıklı
ğına ve ağırlığına bakmaksızın, biz, Por-

tekiz halkının, demokratik sürecin daha 
da gelişmesini .. ıılayacaııına inanmakta 
devam ediyoruz. . 

Biz Silihlı Kuvvetler Hareketi 'nin 
tek vücut olması ve aynhkların önlenme
si için, demokrasinin ve ulusal ba�ımsız
lı�ın korumması adına silahlı kuvvetler
de birliııii saıılamak için elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz. 

İşçi ve halk kitlelerinin gelişmesi, 
sendikaların, köylü liglerinin güçlenme
si, geniş kitlelerin harekete geçirilmesi, 
ve tüm Portekiz antifaşistlerinin, de
mokratlarının, ilericilerinin birleşmesi 
için olanca gücümüzle çalışıyoruz. 

Biz, komünist ve sosyalistlerin bir
birlerine yaklaşmaları, karşılıklı anlayış 
göstermeleri ve ortak eylemde bulunma
larının son derece önemli oldu�una ina
nıyoruz. Son zamanlarda, sosyalist parti
nin bir kısım yöneticilerinin direnmesine 
raıımen bu durum çeşitli seviyelerde ge
lişme göstermektedir. 

DEMOKRASI TEKELLER 
EGEMENLlCININ YıKı LMASıNı 

GEREKTIRIR 

Bugün bizim en önde gelen görevi
miz, özgürlüklerin ve devrimin öteki ba
şarılarının korunması ve pekiştirilmesi
dir. Önceleri üzerlerinde işçi denetimle
rinin de kurulmuş olduııu, devletleşti
rilmiş ekonomik sektörlerde ve işletme
lerde büyük sermayeye dönülmesi, tarım 
reformunun ortadan kaldırılması : tüm 
bunlar bizzat özgürlüklerin, bizzat de
mokrasinin de orladan kaldırılması ve 
diktatörıü!iün . ihyası demek olurdu. 

Portekiz'de gerçek demokratik 
rejimin varlıı'ı, ülke ekonomisinin, 
tekellerin, büyük toprak aııalarının ve 
emperyalizmin egemenliııinden özgür 
olmasını gerektirmektedir. Portekiz'in 
koşullarında, özgürlük ve demokrasiyi 
korumak, güçlendirmek ve geliştirmek, 
tekelci sermayenin egemen olduııu öteki 
Batı Avrupa ülkelerindeki gibi rejimler 

ve "osyal sistemlerle deııil, ancak aoaya
lizme giden yolu tutmakla mümkündür. 
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komünist partisinin ulusal ekonominin 
tüm alanlarına ve bu arada hükümete ak
tif olarak katılmasıyla kurulabilir. 
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J.ponya işçi sınıfı, faşizmin deuamına yüzbinler halinde direniyor. 

Onlü Franaız ııazeteciai ve FKP üyesi Henri Al
ler'in t.panya'da fabrika ve sendikalarda yaptıltı bir 
röpon.; ııeçenlerde yayınlandı. Yüzbinlercesinin 
direnişiyle, Franko .faşizmini sürdÜlmeye çalışan Car· 
loa yönetiminin temellerini iyice sarsan Ispanya işçi 
ve emekçileri, röpon.;da sınıf dayanışmasının sıcak 
örneklerini veriyorlar. Henri Aller, "gildümlü" bir sen
dikanın toplantwndaki izlenimlerini şöyle aktarıyor: 

SIEMENS'TE KURŞUN ıŞÇısı 

" Barselona'nın işçi banliyösündeki Comella Sie
mens fabrikasında kurşun işçisi olarak çalışan Anto· 
nio Garci" Sanchez bana fabrikasının yakınlarında 
randevu vermişti. Iki arkadaşıyla birlikte orada kahve 
içtik. Toplantıya gitmeden önce bana birkaç tavsiye
de bulunmak istedi: "Yanında fotoltraf makinesi taşı
ma. Yoksa "Sosyal"dekiler ( "Sosyal ve politik tü
men"in polisleri) şıppadanak enseler. Önce ben gire
rim, sen arkadan gelirsin. Iki arkadaş seni sa10nda 
bekleyecek. Onların yanına oturursun." 

"GüDüMLü" SENDIKA 

Dikey sendikanın "güdümlü" bir toplantısına 
gidiyordum. Yıllar süren mücadelelerin sabrı ve cesa
tiyle, Comella işçileri ve onların işçi komisyonları 
sendikanın yönetimine kendilerinden birkaç kişiyi 
sakmayı başarmışlardı. "Alt kademelerde birkaç 
adım ahldı. Fakat yukarı doğru çıkıldıkça sendika 
gittikçe faşUıtleşiyor. " Yerel ya da bölgesel sendika 
birlikleri yasak. Bütün işçiler, aşaltıdan yukarıya dolı-' 
ru ve aynı korporasyonun içinde örgütlendiriliyor. 
Farklı sendika kolları arasında balılantı kurulması da 
yasaklanmış durumda, ve toplanmak isteyen sendika 
Borumlulan bunun için önce resmi emir çıkarmak zo· 
rundalar. 

TOPLANTı BAŞLIYOR 

Comella sendikası başkanı (Antonio Garcia), 
Bölgesel Sendika başkanı Ramos, ve "otoritenin yasal 
temsilcisi" (yani toplantı ve toplantıya katılanlar hak
kında resmi rapor verecek olan polis) yerlerini alıyor
lar. 

Çıplak ve donuk duvarlı salonda dört yüz işçi 
oturuyor. Gündem, Larorsa elektrik malzemesi fabri
kası işçilerinin durumu. Işten çıkartmalara karşı iki 
aydır grevde olan işçiler, Santa-Maria kilisesine rahi
bin rızasıyla sı!!ınmı.ş durumdalar. Polis binayı sarmış, 
ve işçilerle her türlü temas yasak. Kürsüye çıkan bir 
işçi şöyle konuşuyor: "Patron, işin hemen başlama
Bl şarhyla, çıkarhlan 40 işçiden 12 ',inin işe alınma
"nı kabul ettiklerini açıklade " 

"YA HEP, YA HıÇ!"  

Bir işçinin 'Todo, o nadie " (Ya hep, y a  hiç) 
diye haykırmasına bütün aa10n birlikte katılıyor. Ra
moı, "Me.ele yalnız Laforsa 'daki yoldaşlarla dayanış
mamlZı g6.termek değil, kendi kendimizi de 'auun· 
makı." diyor. Patronlar, yalnız Cornella'da de!!i1, 100 
bin ücretlinin Çalıştıltı tüm Llobregat bölgesinde işçi
leri işten atıYOrlar; Pirelü lastiklerinde 700 işçiden 

122'si, Soler-Amiral'de 700 işçiden 180'i, Elsa fabri
kasında 900 işçiden 300'ü, Garcia Moya'daki 150 iş
çi işinden atılmış durumda. Fama işçilerinin de duru
mu aynı. Serra'da ise haftada sadece bir gün çalışılı
yor." 

Bugün tüm Ispanya'da 800 bin işsiz var. OIke 
dışında yaşamaya çalışan bir milyon kişi, bunun dı· 
şında. Bunalım, acımaslZ. 

''Bundan kim sorumlu? Biz mi, patronlar mı? 
Biz mi, yoksa hükümet edenler ue patronların hizmeti
ne koşanlar mı?"  Kürsüdeki polis-r{portör, burnunu 
kağıtlarının arasına saklamaya çalışıyor. 

"HUELGA GENERAL" 

Ne yapmalı? "Huelga general! "  Bütün bölgede 
genel grev, gösteri ve Ayutamiento'nun (kentin oteli)  
önünde protesto mitingi! Ne zaman? "Hemen", hay
kırışlarına boğuluyor salon. Büyük çoğunluk alkışlı· 
yor. Ramos söz alıyor: 

"Yoldaşlar, duygusal olarak değil, sendikacı 
olarak düşünmeliyiz. KafamlZia, yalnız yüreğimizle 
değil. Bölgede daha bizimle aynı adımı atmamış olan 
başka işletmeler, daha onbinlerce işçi uar. Onlara da 
danışalım. Onlarla da tartışalım, sonra hep birlikte 
karar verelim ve yürüyelim. ,. 

YıLLARıN üRüNü 

Antonio Garcia bana şunları söylüyor. "Bunun 
her zaman böyle olduj!unu sanma. Comella bütün Ka
talonya değil ; Katalonya da bütün Ispanya dei!i1. 
Işler, burada bile her zaman böyle yürümez. Işçi Ko
misyonlarını kabul ettirmek, taban sendikalarda yer 
almak, işçilerin mücadeleciliııini geliştirmek ve örgüt
lemek için yıııarı geçmesi gerekti..." 

Antonio Garcia, neden söz etti�ini biliyor. Cor
nella'daki ilk işçi komisyonlarında görev alan Anto, 
nio Garcia, bu yüzden defalarca hapsi göze almış bir 
işçi. 

ISPANY A'NIN GüRBüZ IŞÇı SıNıFı 

ıspanyol işçileri, ücretlerinin yüzde 30 . 50 ka-
4iU'lm fazla mesai ile kazanmak zorundalar. Bu, Avru
pa'daki en düşük ücret düzeyini gösteriyor. Işte, çok 
uluslu şirketler ve Ispanya büyük burjuvazisi, 1 960'
dan sonra kapitalizmin hızlı gelişmesine kapıları böyle 
açtı. Ispanya'nın geleneksel "tarım ülkesi" görünümü 
değişti. Toplam nüfusun yüzde 50'sini oluşturan köy
lülerin oranı, 1950 'den 1974'e kadar dörtte bire düş
tü. 1�50'deki 2.5 milyondijn bugün 6 milyona sıçra
yan yeni bir işçi sınıfı do!!du. Daha yolıun, sayıca 
daha kabarık, gerek teknik nitelikleri gerekse siyasal 
davranışıyla gittikçe daha modern bir biçim alan bir 
işçi sınıCı bu. 

MüCADELENIN BAŞıNDA 
KOMÜNISTLER 

Mücadelelerin başında komünistlerin bulundu
ııunu herkes kabul ediyor. Komünistlerin saygınlılıı 

büyük. Kırk yıldan beri katliamlarm, hapisanelerin 
potasından geçen komüniıtler Ispanya halkının dire
nişini simgeler durumda. Fabrikalarda, işçilerin aömü
rü ve baskıya <karşı başkaldınşını sabırla onlar örgütle
diler. Işçi Komisyonlarının kurulmasında canalıcı rolü 
onlar oynadılar. Komünistleri ıspanya'nın siyasal ya
şamından atmaya kalkışmak, işçi sınıfını atmaya kal
kışmak anlamına geliyor . Yarın komünistlere oy ver
meyecek olan işçHer bile bunu böyle biliyor. Ispanya 
Komünist Partisi'ni kilitleme çab!Üarının muhalefet 
tarafından şiddetle reddedilmesi de bunu kanıtlıyor. 

FAŞIZMIN SAYFASI DüRüLüYOR 

Şu ana kadar, bazı antikomünist önyargıların 
direnmesine rağmen (özellikle eski Ispanya Sosyalist 
Işçi Partisi'nde; bu partiyi, Demokratik Cunta'nın 
kurulmasında yer alan Halkçı Sosyalist Parti 'yle ka
rıştırmamak gerekli ) ,  birlik güçlendirilmiş durumda. 
Komünistler, işçi sınıfıyla et ve tırnak gibiler. Fakat 
ö!!rencilerle, aydınlarla ve halkın di!!er tabakalarıyla 
olan ilişkileri de aynı ölçüde sa!!lam. 

Hristiyanlarla ilişkiler de büyük ölçüde geliş· 
tirilmiş durumda. Birçok hıristiyan IKP saflarında 
çarpışıyor. 

Bu durumda, Kadillo'nun mirasçılarının Ispan· 
ya Komünist Partisi'nin yasal varlıltına bu kadar ku· 
durganlıkla karşı çıkması şaşırtıcı de!!i!. 

Fakat artık çok geç! Faşizmin sayfası kaçırul
maz olarak dürülecek. İspanya halkı, tarihinde yeni 
bir bölüm başlatacak." 

Santa-Maria kilQe.inin öniinde, 

içerdeki işçilerle dayanışma için yapılan gösteri. 
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kırışlarına boğuluyor salon. Büyük Büyük çoğunluk alkışlı· 
yor. Ramos söz alıyor: 

"Yoldaşlar, duygusal olarak değil, sendikacı 
olarak düşünmeliyiz. KafamlZiKafamlZiKaf a, amlZia, amlZi yalnız yüreğimizle 
değil. Bölgede daha bizimle aynı adımı atmamış olan 
başka işletmeler, daha onbinlerce işçi uar. Onlara da 
danışalım. Onlarla da tartışalım, sonra hep birlikte 
karar verelim ve yürüyelim. ,. 

YıLLARıN üRüNü 

Antonio Garcia bana şunları söylüyor. "Bunun 
her zaman böyle olduj!unu sanma. Comella bütün Ka
talonya değil ; Katalonya da bütün Ispanya dei!i1. 
Işler, burada bile her zaman böyle yürümez. Işçi Ko
misyonlarını kabul ettirmek, taban sendikalarda yer 
almak, işçilerin mücadeleciliııini geliştirmek ve örgüt
lemek için yıııarı geçmesi gerekti..." ..." 

Antonio Garcia, neden söz etti�ini biliyor. Cor
nella'daki ilk işçi komisyonlarında görev alan Anto, 
nio Garcia, bu yüzden defalarca hapsi göze almış bir 
işçi. 

ISPANY A'NIN GüRBüZ IŞÇı SıNıFı 

ıspanyol işçileri, ücretlerinin yüzde 30 . 50 ka-
4iU'lm fazla mesai ile kazanmak zorundalar. Bu, Avru
pa'daki en düşük ücret düzeyini gösteriyor. Işte, çok 
uluslu şirketler ve Ispanya büyük burjuvazisi, 1 960'
dan sonra kapitalizmin hızlı gelişmesine kapıları böyle 
açtı. Ispanya'nın geleneksel "tarım ülkesi" görünümü 
değişti. Toplam nüfusun yüzde 50'sini oluşturan köy
lülerin oranı, 1950 'den 1974'e kadar dörtte bire düş
tü. 1�50'deki 2.5 milyondijn bugün 6 milyona sıçra
yan yeni bir işçi sınıfı do!!du. Daha yolıun, sayıca 
daha kabarık, gerek teknik nitelikleri gerekse siyasal 

Bu durumda, Kadillo'nun 
ya Komünist Partisi'nin yasal varlıltına 
durganlıkla karşı çıkması şaşırtıcı 

Fakat artık çok geç! 
maz olarak dürülecek. İspanya 
bir bölüm başlatacak." 



Işçi Kültür Derneği 'nin kurulmasını 
gerektiren koşullar neler oldu; Derneği
nizin amacı nedir, açıklar mısınız? 

Egemen sınıfların sömürü biçimleri, 

işçi ve diğer emekçiler üzerindeki bas· 

kı yöntemleri çok yörı1üdür. Olkemizde 

egemen sınıfların işçi sınıfı ve di�er 

emekçiler üzerinde uyguladıkları baskı 
biçimi de sadece ekonoinik ve politik 
baskı deliildir. Egemen sınıfların dura
gan olmayan işçi kültürü üzerınde onu 
_lIırlaştıran, ekonomik ve politik müca
delesi ile atbaşı gitmesini engelleyen bir 
b..ı..a. vardır. Bu baskının amacı işçi sı-

JAPONYA: 
PROTESTO MITINGI 

Japon emekçilerinin yerel iş ve yö
netici çevrelerinin Amerikan "Lock
heed" şirketiyle olan ve kamuoyunca bi· 
Iinen skandallı ilişkileri dolayısıyla dü
zenledikleri protesto mitingi Tokyo'da 
yapıldı. Japonya başkentinde 50 binden 
fazla kalabalık Meydzi parkında toplan· 
dılar ve Japonya'dan karlı siparişler elde 
eden Amerikan havacılık şirketi tarafın
dan bazı önemlı Japon devlet adamları
na rüşvet verilmesi konusunun ayrıntılı 
şekilde incelenmesini istediler. Mitinge 
katılanlar, Japonya ile ABD arasında 
mevcut olan ve Amerıkan şirketıerinin 
buna dayanarak np on tarafına savaş 
araçlan gönderdikleri ve "Lockheed" 
olayının gösterdil!i gibi, mallarının sü
rümünün arttınlması amacıyla kirli yön· 
temler kullandıkları askeri anlaşmayı 
kın�dılar. 
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Işçi Kültür Derneği Raşkam: OMER POLAT 

EGEMEN SıNıFLARıN 

TÜM SILAHLARıNA 

KARŞI DURMALIYIZ 

mf. ve di�er emekçilerin kültürlerinin 

gelişmesini, olgunlaşmasını engellemek; 

kendi sınıfsal kültürünü, dünya görüşünü 

ve anlayışını işçi sınıf. üzerinde egemen 

kılmak; onu ekonomik ve politik müca· 
delesinde bir yanı kırık bırakmaktır. 
Egemen sınıf ekonomik sömürüsünü sür· 
dürmede kültür sömürüsünü işçi smıfı ve 
diııer emekçilere karşı bir silah olarak 
kullanma mücadelesi içindedir. 

Işçi Kültür Dernegi 'nin kuruluş ne· 
deni yukarda anlattıııım durumun zorla
ması sonucu oldu. Nedir işçi kültürü? 
Bu kültür ülkemizde hangi düzeydedir? 

ISPANYA: BASK ÜLKESI 
MÜCADELE EDIYOR 

Emekçiler demokratik dei!işiklikler 
istiyorlar · Bask kentlerinin sokaklarında 
barikatlar kuruldu. 

Ispanya'dan gelen haberlere göre, 
ülkesinde "mücadele günü" alışılmamış 
ölçülerde gerçekleştirildi. Bask vilayeti 
emekçilerinin dörtte üçü il Mart'ta işe 
çıkmadılar. Vitoriya kentindeki gösteri
lere katılanlar, polisin yaptıAı canavarca 
baskıları protesto ettiler, ülkede demok
ratik reformlar yapılmasını, bütün poli· 
tik tutukluların serbest bırakılmasını, 
maddi durumun düzeltilmesini istediler. 

4 binden fazla insan, polisin gösterı· 
den önce 18 yaşındaki bir genci öldür
düj!ü Bilbao kentinin banliyösü olan 
Bassuri sokaklarında yürüdü. Göstericile
ri bu kez de takviye edilmiş polis müfre
zeleri karşıladılar ve karşı 
mermi ve gözyaşartıcı gaz kullandılar. 

ıŞÇı KÜLTÜR DERNECI ADıYLA YEN I BIR DERNEK KURU�DU 

Ankara'da Işçi Kültür Demelıi adıyla bır demek kurulmuştur. Kurucular 

arasında ömer Polat (Başkan), Mahmut Tali öngören (II. Ba,kan), Sevgl 
.. 
S«>Y· 

Nezih Danyal, Vecdi Sayar, Nevzat Şenol, çetin öner, YalÇI�. 
Kuçuk. 

Mumcu, Alpaslan ışıklı, özcan Kesgeç, Zeki KılıÇ, Erhan T�gor, ılhan 

Yener Aydın, Varlık özmenek, Miraç Çolak, Maksut Göks'J, Arif 

Nurhan Karadalı, Ulıur Okman, Hasan özgen, Mesut Odabqı, Ah�et 

Erşen Şansal, Haslet Soyöz, Onal Büyükokutan, Celal Metin, Mük· 

Barut, Gökhan Akçura, Neşe ÇulhaoAlu vardır. 
Işçi Kültür DemeAi amacını şöyle açıklamı,tır: 
Kapitalizmin işçi sınıfı ve tüm emekçi sınıflar üzerindeki bulusı çok !Ö�. 

ıüdür. Egemen güçler ekonomık ve politik alandaki yotun bulıılanm kültiir 
da yürütmektedırler. Olutmüta olan bır IdiltilJli ymı..tımıak, 

kültürü yönUnde bır &apmaya ,ötüımek amacını tatIYU bu 
günlerde a1ablldlAlne yotunlqllUftır. 

tUm emekçi güçlerln ekonomlk ve politik mUı:acle1elerlıılo 
kültürel ıniic:Dleleri kısır bImiIı&Idır. qçl Kültür DmıeII lfçl .e 

kültürUnUn olIlfDlllln& ve ..... -ı.ıe btlııda buhııuııaya 
Kültiir Demeli bu yilDde tıyatro, lhıema, 

ıııaftk-pı.1Ik _* ve 
......... tik 

Nasıl bir baskı altındadır, nasıl saptını· 

makta, nasıl başka sınıfların kültür bas

kısı altında tutulmak istenmektedir? 

Bütün bu sorulara cevap ve açıklık getir· 

mek amacı ile kuruldu Işçi Kültür Der· 
nelli. 

Olkemizde işçi sınıfının yanmda olan 

sendika ve demokratik kitle örgütleri, 

işçi sınıfının mücadelesinde ona omuz· 

daş olmaktadırlar. Ama bu örgütler, ge· 

rek işlevleri, gerek sosyal yapılan nedeni 
ile işçi kültürünün oluşumu, gelişimi mü
cadelesinde onu bir yerde yalnız bırak· 
maktadırlar. 

Göstericiler barikatlar kurdular ve 
polise karşı koydular. 

Gueço ve Santurse kentlerinde bir 
çok sokak barikatlarla örtüldü. Buralar· 
da aynı §ekilde polisi e göstericiler ara
sında çatışmalar oldu. 

BELÇIKA: 
GREVCILERIN ZAFERI 

Amerikan "Vesting.Haus" şirketi
ne ait olan "Vabko" fabrikasının işçile
rı, hemen hemen bir buçuk aydır devam 
eden grev sonucunda zafer kazandılar. 
Belçikalı emekçilerin azmi ve dayanıklı
lılıl, yöneticileri işten çıkarılan üç sendi
ka militanını yeniden işe alma zorunda 
bıraktı. Gent limanı Işçileri, yönetimin 
pek çok işçiyi işten çıkarma niyetine 
karşı protesto gösterisi yaptılar. Brügge 
kenti liman işçileri de istihdam ın saj!lan· 
ması istej!inde bulundular. 

ı,te Işçi Kültür Demelti bu ebildilti 
kapatmaya çalışmak, işçi kültürünün 
oluşumu ve gelişimini hızlandırmak, 
ekonomik mücadelesinde onu daha güç. 
lendirmek amacı ile kuruldu. Bu en 
önemli amacın dışında bir de ülkemizde, 
bugüne kadar namuslu ve onurlu müca· 
delesi olan, çeşitli dallarda ürün veren 
sanatçılan bir araya getirmek, onları bi
reysel çalışmalan yanında kollektif ça
lışmaya, işçi sınıfı ve diğer emekçilerle 
daha yakın baıılar kurmaya itmek daha 
çok yararlı olmalannı saıılamaya ÇalıŞ· 
mak söz konusudur. 

FRANSA 

9 Mart'ta Fransa'da posta dai!ıtıl
madı, ilkokuııar, liseler çalışmadı, bele
diye kuruluşları kapalıydı. Kamu sektö
ründen 4 milyon emekçinin katıldıi!ı 
bir günlük grev yapıldı. Elektrik santral
lerindeki ve gaz rabrikalanndaki işçiler, 
enerji dai!ıtımını kısa fasılalarla keserek 
greve katıldılar. 

Cumhuriyet Alanı'nda başlayan ve 
kamu sektöründeki emekçilerden başka, 
öi!retim koşuııannın düzeltilmesini iste
yen Paris bölgesi yüksek okul öi!rencile
rinin de katıldıi!ı gösteri, grevin en 
önemli anı oldu. 

Iş ücreti konusunda kadınlara yapı
lan farklı muamelenin s!lna erdirilmesi
ni isteyen Paris bölgesinden emekçi ka
dınlar, kalabalık bir miting yaptılar. 

Bugünkü grevlerin geniş boyutlan, 
Fransız emekçilerinin tekellerin ekono
mik krizle doi!an tüm masraflan emekçi 
halkın omuzlarına yıkma denemelerini 
bozma konusunda kesin kararlı oldukla· 
rını ifade etmektedir. Ekonomistler, 
Fransa'nın ekonomisini etkileyen krizin 
en alt noktasının henüz daha atlatılmak
tan uzak oldui!u düşüncesine vanyorlar. 

Dünya Emek Konfederasyonu'nun 
bildirdii!ine göre, Ocak ayında işsizierin 
sayısı yaklaşık olarak 1 ,5 milyonu bul
muştur ve üstelik bunlann yansı, işsiz
likte yardım parası da alamamıştır. Eko
nomik lşbirlii!i ve Gelişme drgütü eks
perleri, yılın sonuna dol!ru ülkedeki işsiz 
sayısının 200 bin kişi daha artacal!ını 
hesapladılar. 

Ilerici sendikalar, emekçilerin kri
zin küifetini erne kçi halkın omuzuna 
yıkmaya yönelik büyük sermaye politi
kasına karşı verdikleri mücadeleye baş
kanlık ediyorlar. 
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diııer emekçilere karşı bir silah olarak 
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MÜCADELE EDIYOR 

Emekçiler demokratik dei!işiklikler 
istiyorlar · Bask kentlerinin sokaklarında 
barikatlar kuruldu. 

Ispanya'dan gelen haberlere göre, 
ülkesinde "mücadele günü" alışılmamış 
ölçülerde gerçekleştirildi. Bask vilayeti 
emekçilerinin dörtte üçü il Mart'ta işe 
çıkmadılar. Vitoriya kentindeki gösteri
lere katılanlar, polisin yaptıAı canavarca 
baskıları protesto ettiler, ülkede demok
ratik reformlar yapılmasını, bütün poli· 
tik tutukluların serbest bırakılmasını, 

Bütün bu sorulara cevap ve açıklık getir· 

mek amacı ile kuruldu Işçi Kültür Der· 
nelli. 

Olkemizde işçi sınıfının yanmda olan 

sendika ve demokratik kitle örgütleri, 

işçi sınıfının mücadelesinde ona omuz· 
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rek işlevleri, gerek sosyal yapılan nedeni 
ile işçi kültürünün oluşumu, gelişimi mü
cadelesinde onu bir yerde yalnız bırak· 
maktadırlar. 

Göstericiler barikatlar kurdular ve 
polise karşı koydular. 

Gueço ve Santurse kentlerinde bir 
çok sokak barikatlarla örtüldü. Buralar· 
da aynı §ekilde polisi e göstericiler ara
sında çatışmalar oldu. 

BELÇIKA: 
GREVCILERIN ZAFERI 

Amerikan "Vesting.Haus" şirketi
ne ait olan "Vabko" fabrikasının işçile
rı, hemen hemen bir buçuk aydır devam 
eden grev sonucunda zafer kazandılar. 
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Derneğ in örgütlenme biçimi ve çalış
ma yöntemleri nasıldır? 

Işçi Kültür Der;'eAi kendi içinde altı 
ünileden oluşmaktadır. Bu ünit.eler ti· 
yatro, edebiyat, sinema·grafik·resim, 
eğitim ve müzik böıütnleridir. Her ünite· 
nin bir b�kanı vardtr. Her ünite kendi 
içinde çalışır, raporlar hazırlayarak yö· 
netim kuruluna öneriler getirir. Görü
nüşte ayrışmış gibi görünse de her ünite 
arasında sıkı sıkıya bir baa vardır. 

Oye olma durumumu7- da deAişik
tir. !.şçi Kültür Derne!!i üyelii!ine kabul 
edilen kişide aranacak i lk koşul, ünite
lerden herhangi birinde çalışma zorunlu
luğudur. Bu yüzden üyelik durumumuz 
dar kapsamlıdır. Çünkü Işçi Kültür Der
neai'nin amacı üye aidatına dayanarak 
yaşamak değil, üyelerin üniteler içinde
ki  çalışmaları sonucu verecekleri ÜTÜn
lerle yaşamaktır. Ama rahri üyelik duru· 
mu Derneğin yayılmasını sattıayacak ni
telikLedir. 

ürün verme, bu ürünleri yığınlara 
ulaştırma nası l olacaktır? Şu anda sürdü
rülen çalışmalar var m ıd ır? 

Sonıya çalışmalarımızdan giderek _ 

cevap vereceğim. Biliyorsunuz bundan 
az süre önce Pazarcık'ta Baysen-Iş'e ba�-
lı .. kizyüz işçi greve gitti. Karşısında Al
man işvereni vardı .  Ama yanında da Al
man işçisi, ıtalyan işçIsi ve onların işçi 
dayanışması. Aylarca direndiler, dayan·. 
dılar ve kazandıidI. Alman işvereni bu 
soylu direniş karşısında az da olsa dize 
geldi. 

İşte bu aylar süren onurlu mücadele
de bir yı ltın olaylar oldu. TiyatroslO� ya
pılacak olaylar, senaryosu yazılacak, si
neması yapılacak olaylar. Oradaki işçiler 
grev süresince acı çektiler, aç kaldılar, 
halay çektiler, türküler söylediler. 

Yu karıda da gÖrüldüi'ıü gibi Baysen
ı,'e baAIı işçilerin grevleri bizim derne-

iZMiR' OE 
SENDiKAL 

Vedal Pekel /zmir'den bildiriyor. 

1976 yıl ı ,  işçi harekeUeri açlOından, 
Ege Bölgesinde oldukça hareketli geçe
ceAe benziyor. Gerek D1S K ve gerekse 
TORK-I Ş 'e ba�1ı sendikalar, çok sayıda 
işçiyi kapsayan \.oplu sözleşme hazırlık
larını surdürüyorlar. ı 976'nın i lk ayla· 
randa uç grev kararı uygulamaya konul· 
du. Bunlardan ikisi DISK'e ba�1ı Maden
t, Sendikasınca yürütülüyor_ 60 işçinin 
ÇallŞtlAı özler Döküm ve 1 30 işçinin ça
IıŞtıiıl Tokez Keçe Sanayi işyerlerindeki 
grevler bir ayını doldurdu. öte yandan 
T O R K- I Ş 'e baAIı Olcyi. Sendikasınca 
başlatılan 1 9  işçinin çalıştı!!ı Atıf Kaf�
terya'daki grev ise 15 gündür devanı edi
yor. 

Maden-I, Sendikaııınca Manisa'cia 
kurulu 250 işçinin çalıştı!!ı Efe Tarım 
ve Kale Jant işyerlerinde alınmış olan 
,rev kararının uyıulamaya konulabilme· 
si için yasal wrenin dolması bekleniyor. 
Bu arada, bir sure önce DISK'e baglı Gı
da Iş Sendikasına geçen ve halen de bu 
sendikanın uyesi bulunan 500 kişinin 
çalıştlRı Piyale Makarna Fabrikasında 
yetki, akıı almaz bir beceri ksizllkle 
TORK- I Ş 'e baltlı Tek Gıda Iş Sendikası
na kaptırıldl.  Bu sendika tarafından 
yurutulen goruşmelerde anlaşma saAlana
madlAından lOzlaştırma kuruluna gidildi. 
Bu işyerinde de grev kararı alınması bek
lenmektedir. 

Ta!.ari 'lere ait Batı Tekstil Fabrika
sında ç al ışan ı 90 işçiden 40'ının iş akit
leri DISK'e baAIı Teksıil Sendikasına 
uye oldukları için feshedildi Bunun uze
rine işçiler direnişe geçliler_ Ilk kez sen
dikalaşma girişiminde bulunan ve ço
Aunluı!unu kadınların oluşturclu�u işçi
ler senelikalaşma haklarına ve seçtIkleri 
sendikaya saygı gOlLerilmesi ni i�tiyorlar. 

ğimizin bütün ünitelerine hammadde 
olacak zenginliktedir. Işte �imdi bütün 
üniteler bu konu ile ilgili çalışmalarını 
sürdürmektedirler. İ1erde o işçilerin 
oyunları oynanacak.  filimleri yapılacak, 
türküleri söylenecek.  Onlardan aldıkları· 
mız i daha da geliştirerek onlara götüre· 
ceğiz ve onların ekonomik mücadelele
rinin yanında kültürel mücadelelerini de 
hızlandıracağız. Ama karınca kararınca, 
gücümüzün yeıti�ince olacak. 

Ortaya çıkan ürünler, ilerici sendika
larla kurulan ilişkiler sonucu işçilere ve 
diğer emekçilere götürülecektir. 

Bu ürünleri işçi bir ücret ödeyerek 
mi iz leyecek? 

Hayır işçinin ba�1ı oldu�u sendika 
ile yapaca�ımız anlaşma ile, sendikadan 
aldığımız &7. bi� bağış karşılığı i�leye
cek. Bu bağış da bizim derneğin"ıizin 
maddi kaynaA'ınl meydana getirecektir. 
Yani İşçi, Kültür Derne�i'nin yaşaması 
onun ortaya koyacağı ürünlere bağlıdır. 
Bu çalışmalar ne kadar çok, nc. kadar 
sağl ıklı  oJursa Dernek o denli güçlene
cek, o denli yaygınla.şacak. 

Anlaşılan işçi  Kültür Dcrneiti birçok 
sanat dallarında çalışmalar yapacak. Pe
kiyi bu çalışmalara işçilerin katılma 
oranı ne olacak? 

Her ünitenin başkanı çalışaca�ı arka
daşlarını seçme özgürlü�ünc sahiptir. Bu 
aynı zamanda o ünitenin ve giderek Der-� 
neğin sağlıklı  çalışması açısından gerek
li. Yalnız ünite başkanı seçme yaparken, 
daha önceden bir ön çalışma yapmak 
zorunda. Bu ön çalışmayı da sendika
larla, demokratik kuruluşlarla yapması 
g�rekli .  Işte bu çalışmayı yaparken ken
di dalında çalışabilecek, o daıda kabili
yeti olan işçileri de arayıp bulacak ve 
çalışmalarına o işçiler de katılacak. Der
ne�in üyesi olacak. örneğin saz çaJan 

MUCADELE 
GELiŞiYO R  

Genel Iş Sendikası, yeni toplu söz
leşme tasla�ı hakkında bilgi vermek uze
re üyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantı
da bazı CHP'Ii büyük kent belediye baş
kanları, işçi sorunları karşısında takın· 
dı kları !.avır nedeniyle kıyasıya eı.,tiril
diler. Işçilerin, DISK'e katılma konu
sunda son derece i_Lekli oldukları gerek 
yapılan konuşmalardan ve gerekse bu 
konuşmalara gÖsLerilen ilgiden açıkça 
görüldü. Bunun üzerine, Geneı·ış Genel 
Başkan vekili Er!.an ı\ndaç, en geç Mart 
ayı sonunda veya Nisan ayı başlarında 
CISK'e kaLılacaklarınl söyledi. 

TORK-I Ş'e balılı Petrol-14 Sendika
sı t.arafından düzenlenen Bölge Konse
yine katılan ' 300 dolayında işçi TORK
I Ş ' i ,  Petrol Iş Sendikasını ve blO sendi
kanın ızmir Şube Başkanı Özcan Til
zun'u aAır bjy dille eleştirdiler. Sendika 
başkanı tarafından !.artaklanarak ... Ion
dan dışarı ç ıkartılan ve bir sure once 
direniş nedeniyle iş akli reshedilen 
Devilux Fabrikası eski işyeri başlem
silcisi, işçilerin oylarıyla lona alınarak 
konu,turu ldu. Bu işyerinde Işçiler, şim
di, aynı i,kolundaki DISK'. balı l ı  başka 
bir ",ndikada örgiitlenivorlar. 

GELEN BAHARA DEYIŞ 

behey be toprak ana 

behey bengi doğurgan 

kulunlarsIn baharı · düğün 

neymiş pranga bileğinde 

neymi� boynunda urgan 

bakışı göğün :  çocuk gibi 

y umuk bebek elleri tomurcuklar 

bakınız bulut yanaklarında gaınze 

kuşlar bebek ağlaya durmuş 
işte bahar · çocuklar 

behey be toprak ana 

behey bengi doğurgan 

kulunlarsm balıan · düğün 

neymiş pranga bileğinde 

neymiş boynunda urgan 

işçi, şiir yazan işçi, tiyatroya ilgisi olan 
i.ş<;-i kendi kültürünün oluşmasında kendi 
kültürünün emekçisi olarak çalışacak . 

Bütün bunların dışında, sizin ekleye
ceğiniz bir şey var mı? 

Evet, va.. Çok zor bir yükün altına 
girdiğimizi biliyoruz. Derne�imizin adı
nı bile söylemek zor geliyor_ Bizi çok 
zorlu bir mücadelenin bekJedi�inin bilin
cindeyiz. 

Yanlışlarımız olacaktır. Hem de çok 
olacaktır. Ama bir hatayı iki  kere yap-

SODA 

AHMETAKSOY 

mamaya çalışaeaAız. O ye arkadqlanmı
zın başka sorumlulukları ve çalışmaları 
dışında böyle bir uRr .. a girmey i  de ka
buUenmeleri gerçekten saygıyı deiler. 
Bu derne k  içindeki sorumlulukJanmızl 
biliyoruz. Bunun en iyi karutı da ileride 
ortaya koyacaAımız ürünler olacak tır. 

EAer ilerde Işçi Kültür DerneRi, i,çi 
ve tüm emekçilerin kültürlerinin olu,u
munda, gelişmesinde, başka bir kültüre 
karşı soylu direnmesinde kendiuaın 
urak bir katkısının olduRunu iörüne bu 
biz i mutlu etmeye yetecek ve artacaktır 
bile_ 

GREVDE 
EsaI Erkıı l Mersin 'den bildiriyor 

Mersin 'de kurulu Socla Sanayii A.Ş.  
işyerinde Petrol Kimya-Iş Sendikası 
1975 nısanında toplu iş sözleşmesi yet
kisini almış ve soda işvereni ile müzake
relere başlamıştı. On aydan beri devam 
eden görüşmeler neticesinde sonuç alı
namamış ve işverenin aşırı sömürü ahş
kah gı ndan' bir türlü vazgeçmemesi ve ta
leplerde bir yakınlaşma olmadılıından 
G R E V  kararı alınmıştı. 

1 1  Mart 1 976 Perşembe sabahı 
saat 03 sıralarında grev uygulamaya ko
nulmuş, işyerinde çalışan işçiler Işyeri
ni terk ederekgrevekatılmışlardır. Işçiler 
davul zurna ile fabrika önünde halay 
çekmeye başlamışlar, grevin başladı�ını 
gören ve vardiya de�iştirmeye gelen iş
çiler de oldullu gibi grev� iştirak etmiş
lerdir. Coşku içinde davulla zurna ile 
oyunlar oynanırken saat 10 a kadar rab
rika önunde 65Q işçi toplanmış ve tümü 
greve katılmıştır_ " ii . II) Petrol Kimya-Iş Genel rı 
Hüsamellin BAKAN bir konuşma ya
parak, grevi n işçi sınıfı çıkarları do�
rultusunda sürdürülece!!ini ve yasal yol
ların dışına çıkılmıyaca�ını, kitlenin tek 
yumruk şeklinde hareket etmesi gerekti
j!ini ve soda işçisinin bu bilinçte oldu
lıunu ve örgüt disiplini açısından soda iş
çisine son derece güvendi�ini, devrimci 
bir sendikaya yaraşır onurlu bir Grev 
yapmalarını belirterek başarılar dile
mi�tir. Daha sonra sendika genel başkan 
vekili Yılmaz öZDEMIR de grevcl işçi
lere başarı dileklerini bildirerek grevin 

işçiler için en kutsal bir mücadele yön
temi oldul!unu sözlerine eklemi,Ur. 

Bundan sonra grev çadırlan kunıl
muş ve oyunlar oynayıp eRlenen soda 
işçileri, birlik ve beraberll!!in verdlll se-
9inç içindegrevlerine devam etmlşlerdlr_ 
Grevln üçüncü günü soda sanayıının bır 
eklentisi olan kalker sahasına gıdıımı" 
oradaki işçilere grevin önemi anl.blmı,
tır. Kalker sahasında çalış.n I,çller ken
di aralarında para tophyarak grevdeki 
kardeşlerine bir koç alarak grev yerine 
getirmişl.r ve birlikte keserek onlann 
yanında olduklannı söylemişler ve bir
likte yemek yemişlerdır. 

Çukurova bölgesinde ilk dera dev
rimci bir sendi kanın sürdürdüRü grev ye
rine Anadolu Cam Sanayii işçileri, Çl
tos-I, Sendikası' Maden-I, Sen

üyeleri ve 
çelenkler 

gönd �estekl ve 10-
da yan/haa olduklannı belirten 
pankartiar asmışlardır. 

Mersin ve Adana Bölgeıinde çeşiUI 
işyerlerinde çalışan işçiler paydos saa
tinden sonra servis arabatan ile grevcl 
işçileri ziyarete gelerek onlarla oyun oy
nayıp mücadelelerini destekliyeceklerini 
belirtiyorlar. 

Bugün grevin yedinci gününU dol
durmasına ralımen aynı coşku, heyecan 
ve bayram havası devam etmektedIr_ 
Ayda 270 saat fazla mesai yaptınl.n 1'
çiler bu işyeri açıldı açılalı ilk der. &ii
neş yüzü gördüklerini belirtmektedirler, 
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Karşısında Al

yanında da Al
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Oradaki işçiler 
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R' OE 
AL 
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da bazı CHP'Ii büyük kent belediye baş
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ccHAKiKi KOC ! • •  

ÖTESi 
önceki haftanın sonuda Anka Ajans 

muhabirine demeç veren bir CHP millet· 
vekili şöyle dedi: 

lt. GerÇek anlamda so/cu biziz ue 
solu temsil ederek örgüte kendimizi bu 
şekilde tanıtıyoruz ... " 

Türkiye'de öteden beri otobüs işlet
meciliiti rekabetinde, "Hakiki Jet", 
"Hakiki Koç" vs. deyimler kullaruldıııı 
malum. 

Aynı rekabet alışkanlıklannın bur
juva politikasında da sık sık sürdürüldü- ' 
ııünü tekrarlamaita gerek yok. Sıcak bir 
örnek almak gerekirse CHP'de son gün
lerde olup bitenleı;/' bakmak yetecek. 

Isterseniz, "gerçek solcu" CHP'1i 
parlamenterin demecinde yer alan diııer 
bölümleri de okuyaJım: 

"- CHP 'de merkezciler ue sol kanat 
uardır. Biz 801 kanadı temsil ediyoruz .. .  

Şimdi kurultaya demokratik müca
dele ile gidiyoruz. Biz 801 olarak girece
ğiz . . _ 

Biz, solcu olarak CHP yönetimine 
talibiz . . .  " 

L1DERLlCE!._  BIR, iKi... 

Sol, sol, sol... Hem de "Gerçek an
lamda !. ."  

Demecin sahibi CHP Aydın millet
vekili Şükrü Koç. 

Koç, önceki haftanın başında CHP 
merkez yönetiminde meydana gelen de
itişiklikle ilgili olarak kendisinden görüş 
isteyen muhabire bunları söylüyor. Ve 
"Eyüboltlıı ile Baykal arasında solculuk 
yöniır_den fark olmadıılını" belirtiyor. 

Biz burada Orh:ın Eyüboğlu ile De
niz Baykal arasında solculuk yönünden 
fark olup olmadığını söz konusu etme
yeceltiz. Ancak Şükrü Koç'un "solculu
iıu" üzerinde birazcık durmakta yarar 
var sanırız. \ 

Durmakta yarar var i zira Koç 'un 
adı, CHP'nin "Demokratik sol" olarak 
adlandırılan kanadında müstakbel lider
le� arasında geçiyor... Böyle olunca, 
böylesine iddialı bir zatın geçmişine 
bakmak ve geleee!!i konusunda merak 
duyanlılra ışık tutmak gerek .. .  

ESKI DEFTERLER __ . 

Ister istemez bu konuda eski DP'
nin Milli Eititim bakanlarından Tevfik 
lleri'nin, sa� kolu hizmetini görmüş eski 
bir faşistin yazılanndan almblar yapmak 
gerekiyor. 1960'ler döneminde Milli 
E!!itim Bal<anlı!!mda Bakanlık müfettişi 
olarak, öitretmenler üzerine yapılan bas
kılarda ve kıyımda başrolü oynamış olan 
Ali Uygur'un 1963 yılında Türk Yurdu 
dergisinde yayınlanan bir yazısında Şük
rü Koç'tan şöyle .öz ediliyor: 

"- Şükrü Koç Kızılçul/u Köy Ensti
tüsünden Emin Soysal 'ın müdürlü#ü za
manında mezun olmuş, oradan Haıan· 
o#lan Yüksek Köy En8ti!üsünc öjirenci 
olarak geçmiş, Hasanoğlan 'daki mücade
le {aaliyetine kahimışh . . .  " 

Sözü edilen "mücadele faaliyeti" in
sanı düşündürüyor. Ne mücadelesi ve bu 
mücadeleyi kimler ne yönde yürüttü? 

Tevfik Ileri'nin bakanlık müfettişi 
Uygur, bunu da anlatıyor: 

"- Hakkı Tonguç ue o zamanın 
o/ful idarecilerinin tutumundan aciz ka
larak ne{.i bunalan ue en 80n çareyi 
TBMM v. o zamanın M.cliı Başkanı rah
melli Kazım Karabekir'e bir mU{08Ial ra
porla müraeaaat etmekte! arayan müco-

deleci gençlerin {aaliyetini şükrü Koç 
bilmektedir. 

Bunların TBMM'ne bu müracaalları 
üzerinedir Id, Milli Eğitimde ueldl cleği
şikliili yapılmış, Toııguç uazi{esiııden 
uzaklaştırılmıştır ... " 

Ali Uygur'un sözünü ettigi "Müca
deleci gençler" arasında Koç var mı,  
yok mu? . 

1960'lerin Milli E!!itim Bakanlığın
da öA'retmenler üzerinde amansız baskı 
ve kıyımlan yürüten makinantn ba�ında 
bulunan ve elinde zengin belgeler bulun
durdu(!u anlaşılan Ali Uygur bu soruya 
şöyle cevap veriyor: 

"Eğer Şükrü Koç isterse, bu söyle
diklerimizin doğru olduğu hakkında o 
zamanki arkadaşlarından ve halen bir vi
layetle Milli Eğitim Müdürü olan Hüse
yili A tmaca 'yı (şimdi CHP Denizli sena
törü) konuşturmak mümkündür. Hüse
yin Atmaca bugün her ne kadar köy ens
titülülerin, "çıkhğın yuvaya ihanet edi
yorsu n "  />ask181 altında katiyen konuş
mamak kararında ise de bizim onu yazı 
ve raporlarıyla konuşturmak irpkan�mız 
mevcuttur . . . . .  

1 946 YılıYDı'" 

Burada durup, 1946 yılında Hasan
aitlan Yüksek Köy Enstitüsünde meyda
na gelen bir olayı hatırlayalım. 

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsün
de özellikle, daha sonraları CHP millet
vekili ol�ak meclise giren ve partinin fa
şist kadrosu içinde yer alan Emjn Soy
saI 'ın müdürlü!!ünü yaptı!!ı KızJçullu 
Köy Enstitüsünden gelen bir grup sağcı 
ö[trenci, soleu olduklarmı iddia ettikleri 
arkadaşlarını ihbar e�tiler. "Sayın Türk 
Emniyetine" diye başlayan ihbar mek
tubu "Sayın Türk Emniyeti" ile birlikte 
Meclis Başkanıru da haıekete geçirdi ve 
olaylar Milli Ei!itim Bakanı Hasan Ali 
Yücel'in ve Köy Enstitülerinin kurucusu 
Ilköitretim Genel Müdürü Isma� Hakkı 
Tonguç'un deitiştirilmeleri yönünde ge
lişti. _ .  

Muhbirler, ihbar mektubunun sonu· 
na 20 öıırencinin adlarını da eklemişler
di. 

1948 yılında, yani ihbar mektubu
nun yazıldıitı tarihten iki yıl sonra muh
birlerle birlikte ihbar edilenler de mezun 
oldular. 

İhbar edilenlerin başlanna gelenler 
ilginç olmasa gerek! Hemen tamamı ye
deksubay okulunda çavuşa çıkarıldılar. 
Daha sonraki yıllarda da sürgünden, kı
yımdan, baskı ve takipten kurtulamadı
lar. 

Ama okuldan mezun olduktan son
ra şansı yaver gidenler vardı .  Şükrü Koç 
ve Cemal Yıldırım adlı iki arkadaş, ba
kanlıkça Londra'ya tahsile gönderildiler. 
Hüseyin Atmaca çiçeııi burnunda Milli 
Egitim Müdürlültüne atandı .  Diııerlerinin 
isimlerini sıralamaya gerek yok. Ancak 
içlerinde bır de Arif Gelen vardır ki, 
o da şimdi Anka Ajans muhabiridir. 

Bu konuda ayrıntıya girmeden şim
dinin "Hakiki Bolcıı"su Şükrü Koç'n 
dönelim. Koç , iki yıllık Londra tahsi
linden sonra yurda döndü ve İlkÖğre
tim müfettişliklerinde bulundu. Bu ara
da zaman zaman eski fikir ve alışkanlık
larından vazgeçtiğine ilişkin örnekler 
yaratmayı da ihmal etmedi. Demokrat 
Parti iktidarıyla arası bozuldu. Bir ara 
meslekten istifa ederek Demokrat ıZmir 
gazetesinde yazılar yazdı. Derken 27 
Mayıs oldu ve gene şansı yaver gitti. 
öi!retmen Okulları Genel Müdürlüğü 
Şube MüdürlüRüne getirildi. Hatta bu 

arada Kurucu Meclis'e !eç;"ldi fakat bir 
takım formalite eksiklikleri yüzünden 
mazbatası iVtal olundu. 

KOÇ MU KOÇ!._ 

Ama yıldızı parladı. 1962'de Türki
ye öitretmen Dernekleri Milli Federas
yonu başkanı seçildi. CHP ile iyi ilişki
ler pekiştirmeye yaradı bu başkanlık. 
1964 yılında Federasyonun Eskişehir 
Kongresinde kendisine rakip olan listeyi 
yenerken demeci de patlattı:  

"- Sivri uçlar ka"l'şımızda birleşti. . ." 
CHP'yi okşayan sözlerdi bunlar. 

1965 'de CHP Aydın milletvekili olarak 
meclise girdi. Meclisteki parlamenterlik 
fa.,ıiyetleri arasında Söke Kaymakamı 
Mehmet Can (şimdi CHP Adana millet
vekili ve parti meclisi üyesi) hakkında 
zamanın Içişleri Bakanı Faruk Sükan'a 

� soru önergesi verdi. Koç t büyük toprak 
sahiplerinin şiddetini çeken Mehmet 
Can hakkında sÇlruşturma 
istiyordu. 

Eski huy gene depreşmişti. .. O yıl
larda Söke'nin büyük toprak zenginle
rinin hücumuna u�rayan Savcı Saadettİn 
Demirayak 1973'lerde meslekten istifa 
ederek CHP Aydın IL Başkanı o�acak, 
ancak 14 Ekim seçiml.rinden sonra ilk 
merkez yönetimine girecek olan Şükrü 
Koç 'un önerisiyle tı  yönetimi fcshedi
lecektir . . .  

BELGELER VE INSANLAR 

"Hakiki soleu" Koç'un serüveni 
uzun ve de dallı budakıl. 

Şimdi gelelim şu ihbar mektubuna. 

"Sayın Türk Emniyetine, 
Hasaııo/llaıı Köy Enstitüsiincle milli 

bir cinayetin {eci ue trojik hazırlıMarı 
yapıtmalıtadır. Komünizm propagandas, 
ısmet ınönü 'Ilil" en çok bel balladılı 
köy Iıalkuıma davasının perdesi orhasm
da bir takım gizli ue mü/rit unsurlar oy
nayacalllorı rolün korkunç netayiciyle 

Şükrü Koç.- Geçmife bir gezi 

meşguldürler_ Ank/II'Gda ölretmen, ö,· 
r.nci olarak bulunon baz • •  oIcular ile #ıj.., 
kümetçe mIIlum komii";'t tenuıyüllii .Ie
b.aş.kır ve llIIJliyetin yazı, ,iii' lif< /ıibJp .  
gibi uoıııtakırla de.t.ıı/eyicüidirkr. 1- Sa· 
bahattin AI� Adnan Cemgil, Behice Bo
ran, Niyazi Berke., Mediha Beme. gibi 
öğretmenlerle Dil Tarih ve Colrafya Fa
!<ültesinden 801 temayüllü birçok ölren
ciler v. ısmetpaşa Kız EnıtilÜ6iinde ö#
renci Ş.A. 'nin �erdikleri kitRp, dergi ve 
basılmamış olarak Bursa hapWıane.in
den temin edilen Nazım Hikme t 'in şiir
leriyle beslenen bu {aaliyet hayli muvaf
{ak olmaktadır. Böylece birçok öğrenci
ler gerçek göreu ue yollarından sapıhl
maktadır. 2- Bugün yirmiden {azla köy 
çocuğu okunması ue basılması kanunen 
men edilen birçok kitap ve yazılardan 
başka Komünist Partisi Mani{e.tini de 
bu kaynaklardan temin ederek elden ele 
dolaştırmaktadırlar. 3- Hareketleri, dü
şünüşleri, söz ve duygulariyle Türk re
jimi aleyhtarlığı propagandasına girişilen 
bu yirmiyi aşan genç {aaliyetlerini yal
nız okul içinde bırakmayıp vazi{eli ola
rak gönderildikleri köylerde de aynı yol
da çalışmalıtadırlar. Nal/ıhan Kayma
kamlığının bu şekilde bir hadiseden ha
beri uardır. 4- Son günlerde gizli eller
den temin edilen komünist beyanna� 
ıııesi Enstitü içinde teksir edilen nüs
halarından biri elde edilerek gönderil
miş tir. Esasen bütüıı bu çalışmaların kö
kü J 942 'de Emniyet. akseden Eskişe
hir Çi{telerdeıı gelmekıedir. Türk .Ana
yasasına, inhılabma, cemiyetine. Kema
lizmin ruhuna zehirli bir yılan olarak 
sohHlmak istenen �e konıijnist temayül
lerinin vicdan/arlnılZda /&usule getirdiği 
bir tepkisi olarak bu haberi uerirken 
hem de bir vatandaşlık vazifesiııi yerine 
getirdiğimiz için seuiniyoruz. " 

CHP Aydın M illetvekili Şükrü Koç, 
CHP Denizli Senatörü Hüseyin Atmaca, 
OrtadoRu Teknik Universitesi Profesörü 
Cemal Yıldırım ve Anka Ajans muhabiri 
Arif Gelen ! Yukardaki mektubu hatır
lıyor musunuz? , . .  

merkezciler ue sol kanat 
temsil ediyoruz .. .  
demokratik müca

Biz 801 olarak girece

CHP yönetimine 

BIR, iKi... 

de "Gerçek an

CHP Aydın millet

önceki haftanın başında CHP 
merkez yönetiminde meydana gelen de

kendisinden görüş 
muhabire bunları söylüyor. Ve 

arasında solculuk 
olmadıılını" belirtiyor. 

Eyüboğlu ile De
solculuk yönünden 

söz konusu etme
Koç'un "solculu

birazcık durmakta yarar 
\ 

var i zira Koç 'un 
"Demokratik sol" olarak 

müstakbel lider
Böyle olunca, 

bir zatın geçmişine 
geleee!!i konusunda merak 

gerek .. .  

DEFTERLER __ . 

konuda eski DP'
bakanlarından Tevfik 
hizmetini görmüş eski 

almblar yapmak 
döneminde Milli 

Bakanlık müfettişi 
üzerine yapılan bas

kıyımda başrolü oynamış olan 
yılında Türk Yurdu 

bir yazısında Şük
ediliyor: 

Kızılçul/u Köy Ensti
'ın müdürlü#ü za

olmuş, oradan Haıan· 
En8ti!üsünc öjirenci 

noğlan 'daki mücade
. . .  " 

"mücadele faaliyeti" in
Ne mücadelesi ve bu 

yönde yürüttü? 
Ileri'nin bakanlık müfettişi 

anlatıyor: 

törü) konuşturmak mümkündür. Hüse
yin Atmaca bugün her ne kadar köy ens
titülülerin, "çıkhğın yuvaya ihanet edi
yorsu n "  />ask181 altında katiyen konuş
mamak kararında ise de bizim onu yazı 
ve raporlarıyla konuşturmak irpkan�mız konuşturmak irpkan�mız konuşturmak irpkan�mı
mevcuttur . . . . .  mevcuttur . . . . .  mevcuttur 

1 946 YılıYDı'" 

Burada durup, 1946 yılında Hasan
aitlan Yüksek Köy Enstitüsünde meyda
na gelen bir olayı hatırlayalım. 

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsün
de özellikle, daha sonraları CHP millet
vekili ol�ak 

özellikle, 
ol�ak 

özellikle, 
meclise giren ve partinin fa

şist kadrosu içinde yer alan Emjn Soy
saI 'ın müdürlü!!ünü yaptı!!ı KızJçullu 
Köy Enstitüsünden gelen bir grup sağcı 
ö[trenci, soleu olduklarmı iddia ettikleri 
arkadaşlarını ihbar e�tiler. "Sayın Türk 
Emniyetine" diye başlayan ihbar mek
tubu "Sayın Türk Emniyeti" ile birlikte 
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deksubay okulunda çavuşa çıkarıldılar. 
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lar. 

Ama okuldan mezun olduktan son
ra şansı yaver gidenler vardı .  Şükrü Koç 
ve Cemal Yıldırım adlı iki arkadaş, ba
kanlıkça Londra'ya tahsile gönderildiler. 
Hüseyin Atmaca çiçeııi burnunda Milli 
Egitim Müdürlültüne atandı .  Diııerlerinin 
isimlerini sıralamaya gerek yok. Ancak 
içlerinde bır de Arif Gelen vardır ki, 
o da şimdi Anka Ajans muhabiridir. 

Bu konuda ayrıntıya girmeden şim
dinin "Hakiki Bolcıı"su Şükrü Koç'n 
dönelim. Koç , iki yıllık Londra tahsi
linden sonra yurda döndü ve İlkÖğre
tim müfettişliklerinde bulundu. Bu ara
da zaman zaman eski fikir ve alışkanlık
larından vazgeçtiğine ilişkin örnekler 
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yonu başkanı seçildi. CHP ile iyi ilişki
ler pekiştirmeye yaradı bu başkanlık. 
1964 yılında Federasyonun Eskişehir 
Kongresinde kendisine rakip olan listeyi 
yenerken demeci de patlattı:  

"- Sivri uçlar ka"l'şımızda birleşti. . ." 
CHP'yi okşayan sözlerdi bunlar. 

1965 'de CHP Aydın milletvekili olarak 
meclise girdi. Meclisteki parlamenterlik 
fa.,ıiyetleri arasında Söke Kaymakamı 
Mehmet Can (şimdi CHP Adana millet
vekili ve parti meclisi üyesi) hakkında 
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sahiplerinin şiddetini çeken Mehmet 
Can hakkında sÇlruşturma 
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Şimdi gelelim şu ihbar mektubuna. 
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