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CIA VE AP 
YALÇiN KOÇOK 

YüRüYüŞ'ün geçen sayısında Ahmet Kardeş'i" bir yazısı yer aldı. 
"Aydınlar ve Faşizm" başlığını taşıyor. Bir film için yapılan eleştirileri ko
nu alıyor. Eleştirileri yazan ilerici aydınların, ikincil özellikler üzerinde durup, 
temel noktaları gözden kaçırdıklarını yazıyor. Bazı özellikler abartılırken te
mel özellikler göderden uzak tutuluyor. Bu tutum ise, etkisi ölçüsünde, sağ
lıksız bilinçlemelere yol açıyor. Yazıda "kötü niyeı" aramak söz konusu de· 
ğil. Kimse "kötü niyet" ile suçlanmıyor. Ama kötü niyet olmadan da sağlık
sız, eksik ve eksik olduğu kadar da zararlı görüşlerin ortaya çıktığı belirtili· 
yor. 

Bu değerlendirmeyi genişletrnek gerekli. Güncel örnekleri var. isma
il Cem'i" Çağlayangil ile yaptığı görüşmeleri açıklamasıyla başlayan ve 12 
Mart çözümlemesiyle sürdürülen tartışma, güncel örnekler arasında. Burada 
hemen şunu söyleme� gerekli. Bir gazeteci olarak Cem 'in yaptıklarını kınama
ya kimsenin hakkı olmamalı. Türkiye'de geçerli basının çalışma yöntemi, 
kimseye, bu hakkı vermiyor. Bu yüzden.Cem'in yaptığı yayını gazetecilik açı
sından eleştirmek mümkün değiL. Ama ideolojik açıdan eleştirmek mümkün. 
üstelik çok da gerekli. Çünkü açıklamaların seçiliş biçimi, boşlukların doldu
rulmaması, sağlıksız ve pratik karşısında çürümüş bazı görüşlerin tazelenmesi
ne yol açacak nitelikte. 

Cem 'in başlattığı ve yazılarının dışına taşan, bir yanda Amerika Bir
leşik Devletleri ve CIA, diğer yanda, Adalet Partisi ilişkileri üzerine, en açıkça 
söylenebilecek olan şu: Çağlayangil ve Adalet Partisi, bu açıklamalardan çok 
hoşnut olmalı. Amerika Birleşik Devletleri'ne üslerle ilgili yeni bir anlaşma 
yapmak üzere gitmeden hemen önce, Adalet Partisi'ni ve Dışişleri Bakanını, 
CIA ve Amerika Birleşik Devletleri'nden "şikayetçi" göstermek, bulunur ni· 
met değiL. Çağlayangil'i, Amerika'nın baskılarına karşı Türkiye'nin ulusal Çı
karlarını koruyan birisi olarak tanıtmak, her halde unutulmaz bir katkı olma
lı. Bu katkının zamanı çok şanssız. Kissinger'in, Türkiye'nin iç pazarı için pi
yasaya sürdüğü belli olan "ah paltomu kurtarsam" türünden hokkabazlıkları 
bu şanssızlığı tamamlıyor. Bu tür kokteyl parti oyunları eksik, saptırıcı ve ya· 
nılııcı açıklamalarla bütünleşiYor. Cem'e "kötü niyet" yüklemeye kimsenin 
hakkı yok. Ama açıklamaları ile Kissinger'in."Mahmutpaşa'da ıaşradan gelmiş 
saf müşterileri kazıklayan yahudi tüccarın sevincini hatırlatan konuşmaları 
arasında tam bir paralellik var. 

CIA üzerinde YÜRÜYÜŞ',e çok yazıldı. CIA, güçlü. Çünkü CIA, 
Amerikan kapiulizmi ve emperyalizmi demek. Bunun örgütü. CIA 'nın gücü, 
Amerikan emperyalizminin gücü kadar. Yenilmeye mahkum bir güç. Bu, bir. 
Ikincisi, bu güç hiç bir zaman üzerinde çalıştığı toplumdaki sermaye sınıfın
dan, emperyalizmin yerli ülkedeki bağ ve uzantılarından bağımsız değiL. Em
peryalizmin gücü, yerli sermaye ve tekellerin gücü ile birlik halinde. Bu bir
likten ayrı düşünülemez. 

Bu yüzden, Çağlayangil'i, Amerika Birleşik Devletleri ve CIA 'den şi· 
kayetçi birisi olarak göstermekle, 12 Man'ı bütünüyle CIA'nın maniplasyonu 
veya "manivelası" ile açıklamaya çalışmak arasında tam bir bütünlük var. Bi
rincisi, içerde Adelet Partisi'nin çok muhtaç olduğu "yurt çıkarlarını sa't'u
nan parti" görünümüne yardım ediyor. Bunun, Adalet Partisi ve lideri ile so· 
runları olan tanınmış bir yazar tarafından yapılması, ayrı ve yeni bir şanssız
Iık. Ikincisi, 12 Mart'ı bütünüyle CIA'ye bağlamak, 12 Mart'tan dolayı, yerli 

sermaye ve tekelleri beraat ettirmeye çalışmak anlamına geliyor. Bunu yap
maya kimsenin hakkı olmamalı. Hiç kimse, yerli sermaye ve tekelleri, ne 12 
Mart'tan ve ne de bugünkü terörden dolayı "ibra" edemez. 

Kimse kimseye kötü niyet yükleyemez. Namık Zeki Aral da, kötü 
niyet yüklenemeyecekler arasında. Aral, ölünceye kadar, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği'nin resmi yayın organı Türkiye 
iktisat Gazetesi'"i" başyazarlığını yaptı. 12 Mart'tan önce yazdığı başyazılar
dan bir demet, Planlama, Kalkınma ve Türkiye kitabında yer alıyor. Bunlar· 
dan birisi şu: "Bugün artık Anayasayı ve buna müteferri kanunları ta'dil et
meksizin ortadaki anarşiyi söküp atamazsınız. Memlekette kol gezen anarşi 
bizzat Anayasanın dibacesinde yazılı direnme hakkından ayrıca bir kuvvet 
alıp kullanarak bu hakkı zabıta kuvvetlerinin yüzüne haykırmaktadır. Bugün 
artık Anayasayı ve buna müteferri kanunları ta'dil etmeksizin üniversiteyi ve 
ilmi muhtariyeti ni üniversite binalarında karargah kurmuş anarşiden kurlara
mazsınız. Bugün Anayasayı ve buna müteferri kanunları ta'dil etmeksizin bir 
takım öğretmen sendikalarını ve bunları mesajlarla teşvik eden bir kısım poli· 
tikacıları dünkü köy enstitülerinin imh�ı için 17 Nisan günleri Aşr·ı Muhar· 
rem ayinleri tertip etmekten alıkoyamazsınız. Anayasayı ve buna müteferri 
kanunları ta'dil etmeksizin bugün artık teşri cihazını da iera cihazını da milli 
mizacın icap ettiği bir milli eğitim siyaseti ittihazına imale edemezsiniz. Ana
yasayı ve buna müteferri kanunları ta'dil etmeksizin, Marksist-Leninist olma
dıkları halde bir kısım parlamento azalannı genel greve müsaade eder veyOl se
çim yasasının rüşt yaşına indirilmesini talep eder kanun tekliflerini parlamen· 
toya sunmalarına mani olamazsınız." (Türkiye Iktisat Gazetesi, 9.7.1970 ve 

Y. Küçük, Planlama, Kalkınma ve Türkiye, sayfa 342) Türkiye Iktisat Guetesi 
başyazarı",n suçladığı 'parlamento azaları' arasında damatı Bülent Ecevit'in 
de bulunduğunu hatırlatmak ilginç olmalı. 

Türkiye sermayesinin resmi yayın organı, bir program sunuyor. Bu 
programda şu da var: "Düşününüz ki, Ceza Kanunundaki 141-142 nci madde
leri bizzat kollektivist parti urafından Anayasa Mahkemesine götürülmü,tür. 
Mesela Milli Birlik Komitesi yerini devrin siyasi heyetine terkettili veyahut 
hiç olmazsa 21 Mayıs 1963 ayaklanmasını müteakip ortadaki cereyan eden 
kanun dışı parti mahkemeye verilip kapıları sed·dü bend edilmiş olsaydı, mak
sat da, hasıl olurdu. Olmadı, olamadı. Ne için olamadı? Şimdiye kadar buruı 
dahi karışık ism·i fıil bir mesele olarak kalmıştır." (Türkiye Iktisat Ga.zetesi, 
11.2.1971, Planlama, Kalkınma ve Türkiye, S. 344) Türkiye sermOlyesinin 
resmi yayın organında, bir program olarak ne önerilmişse 12 Man döneminde 
yapıldı. Yapılanların hepsine de Adalet Partisi sahip çıktı. 

Yapılanlar Türkiye sermayesinin progrOlml idi. Bugün de prosramın· 
da. Bu programın uygulanmasında CIA 'nin uzmanlılından ve "zengin" dene· 
yimlerinden yararlanıldı. Program, Adalet Partisi'nin gücü, sermayenin sorun
larını ve işçi sınıfı hareketini ezmeye yetmediği için, 12 Mart yöntemi ile ger· 
çekleştirildi. Adalet Partisi, sermayenin panr sorunlarının dürtüsü ile Arap üL
keleri ve Sosyalist dünya ile ticari ilişki kurmaya başladı. Adalet Partisi, bUJÜn 
12 Mart dönemini, geçici bir yöntem olarak değil, devamlı yönetim biçimi 
olarak benimsedi�i için tekrar iktidarda. Cephe Hükümeti, bunun için, içerde 
ve dışarda sermayeden ve örgüllerinden destek görüyor. CIA ve AP ili,kisinin 
özü bu kadar basit ve açık. 
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mizacın icap ettiği bir milli eğitim siyaseti ittihazına imale edemezsiniz. 
yasayı ve buna müteferri kanunları ta'dil etmeksizin, Marksist-Leninist 
dıkları halde bir kısım parlamento azalannı genel greve müsaade 
çim yasasının rüşt yaşına indirilmesini talep eder kanun tekliflerini 
toya sunmalarına mani olamazsınız." (Türkiye Iktisat Gazetesi, 
Y. Küçük, Planlama, Kalkınma ve Türkiye, sayfa 342) Türkiye 
başyazarı",n suçladığı 'parlamento azaları' arasında damatı Bülent 
de bulunduğunu hatırlatmak ilginç olmalı. 

Türkiye sermayesinin resmi yayın organı, bir program 
programda şu da var: "Düşününüz ki, Ceza Kanunundaki 141-142 
leri bizzat kollektivist parti urafından Anayasa Mahkemesine 
Mesela Milli Birlik Komitesi yerini devrin siyasi heyetine terkettili 
hiç olmazsa 21 Mayıs 1963 ayaklanmasını müteakip ortadaki 
kanun dışı parti mahkemeye verilip kapıları sed·dü bend edilmiş 
sat da, hasıl olurdu. Olmadı, olamadı. Ne için olamadı? Şimdiye 
dahi karışık ism·i fıil bir mesele olarak kalmıştır." (Türkiye Iktisat 
11.2.1971, Planlama, Kalkınma ve Türkiye, S. 344) Türkiye 
resmi yayın organında, bir program olarak ne önerilmişse 12 Man 
yapıldı. Yapılanların hepsine de Adalet Partisi sahip çıktı. 

Yapılanlar Türkiye sermayesinin progrOlml idi. Bugün 
da. Bu programın uygulanmasında CIA 'nin uzmanlılından ve 
yimlerinden yararlanıldı. Program, Adalet Partisi'nin gücü, sermayenin 
larını ve işçi sınıfı hareketini ezmeye yetmediği için, 12 Mart 
çekleştirildi. Adalet Partisi, sermayenin panr sorunlarının dürtüsü 
keleri ve Sosyalist dünya ile ticari ilişki kurmaya başladı. Adalet 
12 Mart dönemini, geçici bir yöntem olarak değil, devamlı 
olarak benimsedi�i için tekrar iktidarda. Cephe Hükümeti, bunun 
ve dışarda sermayeden ve örgüllerinden destek görüyor. CIA ve 
özü bu kadar basit ve açık. 



TORKİYE' DE YORtm:JS 

KiTLELER SIKIYONETiMLE 
akşamı Hariciye Köşkünde toplantıya 

TEHDIT EDiLiYOR! 
çekiliyordu .. Başkentte "Sıkıyönetim" 
söylentilerinin yoeunlaştıeı Salı günü 
Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akade· 
misi komando saldınsına ulruyor ve 
devrimci bir öerenci öldürülüyordu .... 

KITLELER SI KIYÖNETIMLE 
TEHDIT EDILIYOR! 

"Amerikan üsleri için kira lazelen
di: Yılda 250 milyon dolar! .. " 

YURUYUŞ'ün üç sayı önce, 16 
Martla açıkladı eı kira aktini, geçtigimiz 
hartanın Salı günü düzenledi�i basın top
lantısında anlatmaea çalışan cephe'nin 
Dışişleri Bakanı reçel kavanozundan 
lavşan çıkartmaAa çalışan marifet sahip
lerinin telaşıyla konuşuyordu: 

". Savunma gayesiyle evvelce orlak 
olarak çalıştırılmakta bulunan tesisler, 
bundan böyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
öz tesisleri olacaklardır .... " 

Cephe'nin Dışişleri Bakanının açık· 
lamasına göre, "Oz tesisler, Türk komu
tanlannın yönetiminde" bulunacaklardı! 

Kavanozdan çıkacak tavşan, harta· 
lar önce, Dışişleri yetkilileriyle ABD 
Ankara Büyükelçisi Macomber arasında 
inceden inceye.düşünülmüş, işin, seyirci 
gözüne batmaması gereken yanları titiz· 
Iikle hesaplanmıştı .... 

Ankara'da süren pazarlık görüşmele· 
ri, saniyesi saniyesine Washington'dan 
izleniyor, "Kahraman Türk milletinin iz· 
zeti nefsini incitmeyecek esasların bir 
araya getirilmesine" çalışılıyordu .. 

Hatta "Kahraman Türk milletinin 
izzeti nefsi", cephe yetkililerinden çok, 
Amerikan yetkililerj tararından düşünü· 
lüyor ve Amerikan Dışişleri Bakanı Kis· 
singer'ın a�zından "Amerikan milletinin 
Türk askerine öteden beri duyduğu hay· 
ranlık" dile getiriliyordU!'.. i 

OTUZ YI LLIK OYUN 

Sözü edildiğinde, Türkiye ile ilaç 
ismi arasında benzerlik kurmaktan öte 
konuyla ilgilenmeyen "Amerikan mille· 
ti" her nasılsa böyle anlarda "Kahraman 
Türk askerine duydu�u hayranlı�ı" Dış· 
işleri Bakanlarının veciz cümleleriyle 
açığa vuruyordu! ... 

Ankara'daki pazarlık çalışmalarının 
son bulmasının hemen arkasından Dışiş
leri Bakanı Washington 'a uçuyor ve ar· 
tık salt rormalite düzeyinde süren görüş· 
meler böyle son buluyordu! .. 

". Türk milleti bir kez daha büyük· 
lüğünü göstermişti! ... " 

Otuz yıllık bayat oyun daha de�i· 
şik ve daha kurnazca sanılan tiradlarla 
noktalanıyordu .... 

Osler "öz tesisler" olmuştu ve yö
netim "Türk komutanlarda olacaktı! .. " 

ESKI KöYE YENI ADET 

Ama bunlar öylesine "Oz tesisler"di 
ki. Türkiye herhangi bir nedenle ve zo
runluluk duydueu anda bu tesislerden 
yararlanma olana�ından yoksundu .. 

Ote yandan anlaşma, ilk önce Ame· 
rikan knngresinden ı:eçip onaylandıktan 
sonra yürurlüf!<, girccrktL. 

Cephe'nin Dışi:$lcri Bakanına göre, 
anla:$mayı 'I'IlMM'den geçirme zorunlu· 
lu�u yoktu. Bu bir "siyasi takdir" mrse· 
Icsiydi! .. 

Aynı konuda cepht, başı da, c,:af:la· 
yanı.:il, Aım'rika'ya gitmeden öncr bır 
dcm<,!; vermiş vr anlaşmanın mC'disler
dt'n ı.(pçirilmı'si konusunda bir zorunlu· 
luk ulmadıjiııli hC'lirtmişli ... 

\'(}UiH'(}.1.j 6 NISAN 1!J76 ." 

Türkiye'nin emperyalizmin ileri bir 
karakolu durumunu sürdürmesinden öte 
bir yenilik getirmeyen anlaşmanın kamu 
oyunda önceki anlaşmalara oranla tek 
yeniliei, kamuoyunun anlaşma içeriği 
ve kapsamı konusunda uyanıklıhğından 
öte bir şey degildi. ... 

Nitekim cephe'nin, emperyalizmle 
ilişkilerine din ve imanla renk katan or· 
taeı bu konuda bir takım endişeler taşı· 
dıRını belirtmekten geri kalmadı. Usulen 
de olsa, konu meclislere getirilmeli, ne 
olur ne olmaz ilerdeki eleştirilere göeüs 
gerilmeliydi .. 

Cephe'nin Dlljiljleri Bakanı, kin ak· 
tini imzalayıp Türkiye'ye döndü�ünde 
MSP, anlaşmanın meclislerden geçiriı· 
mesi konusunu gündeme getirmekte ge
cikmedi.. 

Cephe ortaklarının harta ortasl1lda 
yaptıkları toplantıda konu enine boyu
na görüşüldü ve "dinli imanlı" ortalın 
taşıdıeı endişelerin giderilmesine karar 
verildi. 

Anlaşma meclisiere gelirilec('k ve 
onaydan geçirilecekti.. Eski köye bu 
kadarcık yeni adet de gerekli hatta zo· 
runluydu! .. 

ÖZ TESISLER rı i 

C('phe Dışişleri 8akanı tarafından 
reç('le bandmııp yutturulmaya çalışılan 
anlaşma konusunda bir Am('rikalı gaze· 
teci ise HBC'ye vrrdif!i dempçtf' nt'me 
Iı?'ım gerç(>�i dile getiriyordu. BBC'nin 
konuya ilişkin sorularını yanıllayan 
AmNikal. gazı'tpci, üslerin "Türk komu· 
tasında olması"na ililfkin görüşlerini 
�öylc dilı' getiriyorrlu: 

". BizcC' bu önC'mli d('�ildir.1'ürkiye 
mütIRrikimil,dir. Aslında üsl('rd('ki uz· 
manlar L.1rafınd;ın işI<,tilmcsi vp bakımı 
önC'mlidir .. " 

Cephe'nin Dışişleri Bakanı tararın
dan "Türk komutanlar yönetiminde kul
lanılacak olan öz tesisler" Amerika'nın 
bakış açısından bundan başka bir ,ey 
deeildi. .. Tesislerin fonksiyonları deeil, 
bakım ve temizliği Türkiye'yi ilgilendiri
yordu. Doerusu bunu da böylesine ka
baca ifade edecek kadar ncıakel kaçkını 
degiidi Amerikalı gazetecL .. 

BOMBALAR KIMIN ıÇIN 
PATLIYOR? 

Amerikan üslerinin kira akti anlaş
ması açıklandıe, gün. Cephe'nin eşkiya 
takımı olayı bomba ve dinamillerle kul· 
'old .... 

Telefonları ve evlerin odalarını din
leme beccrikliliğini gösteren MIT, müs
teşannm evine atılacak patlayıcı madde
den haberdar deeildi! voCu kişinin 
"Rayat numaralar" deyip, dudak büktü· 
Rü patlama ohiyına nedense gazeteler bi· 
le razla raebet etmediler. 

Dieer bombalar da Tercüman gaze· 
tesinin bulunduğu binada ve bir Ameri· 
kalının evinde patlıyordu .. 

PaLlamalarla belli bir gerginliei 
ama�layan Cephe, nitekim aynı günün 

Cephe bütün ulraşılanna karşın, ii· 
kıyönetimin ne gereklilieini ne de inan· 
dıncılılını saRlıyamıyordu. 

Bir zamanlar her sıkıyönetim uzatıl
ması gerektiRinde banka soygunu rut
lantısının gülünçlüRüne alışan halka, tek· 
rar bir sıkıyönetim ilanını haklı göstere· 
cek gerekçeyi anlatmak elbette güçtür ... 

ILLAKl SıKıYöNETIM 

Şiddetle, olaylarla kasten yaratılall 
gerginliein bir sıkıyönetime uzatılmuuı. 
çalışan büyük sermayenin, son çözümde 
bu silahı işçi sınıfına, emekçi kiUelere 
sıkbiı, artık her zamankinden daha yay-

. gın bir bilinç le sezilmekte ve silah geri 
tepmektedir .. 

Bir türlü dikilj tutturamayan Sıkıyö
netim iştahı şimdilik bastınhyorsa da, 
Sıkıyönetimin kitleler üstünde bir tehdit 
aracı olarak kullanılmasına hız verilmek
tedir. 

Cephe başının alzında sıkıyönetim 
ciklet haline getirilmiştir. 

Dışa balırnh tekelci büyük sermaye, 
yönetimini sürdürecek bundan başka 
yöntem bularnamaktadır. 

Ashnda sıkıyönetim konusunda 
cephesel bir birlik de yoktur. 

MHP, halen sıkıyönetim ilanının eD 
keskin savunucusudur. Kitlelerden bir 
şey beklemeyen, demokratik seçimler 
konusunda en kuşkulu olan bu ortak bü
tün umudunu, daha çok şiddete ve bu 
tramplen üzerinden sıçrayacaRı açık t. 
şizme ba�lamıştır. Cephe'nin büyük or
laeı bazı farklarla bu çözümü benimse
mektedir. 

Şerbetçi maskot ise artık belirleyici 
faktör olmaktan pir hayli uzaktır. 

TEK PÜRÜZ: MSP! AMA?. 
Geriye, faşist tırmanışı seccadeye 

sannak gibi "ahlak ve fazilet" endi4eleri 
(!) taşıyan MSP kalmaktadır ki, o da 
devlet aygıtından kopanlacak her parsel· 
le eterlenip imzaya ortak edilmektedir ..• 
Ancak gene de sıkıyönetim konusunda 
bu ortaeın kuşkulan mevcuttur ... 

Nitekim sıkıyönelimli ısıyi� SOIV
nunun Türkeş eline emanat edilmesine 
bu ortak ka.r$t çıkml4ur. 

Ge�tilimiz haftanın çarşamba 
gecesi Hariciye KÖ4künde yapılan cephe 
toplantısında Sıkıyönetime kısık sesit 
tek itiraz MSP cihetinden ·ıelmi,tlr. 

Bir sıkıyönetim macerasında MSP·· 
nin kıyametin bir parça da olSl di .... 
duygulan gıdıklanan tabanına yaftSll'ftaoo 
sından öte bir endişesi yoktur, yoktur 
ama kuşkusu da vardır ... 

Gelişmelerin geçti�imiı hatta .çiz. 
diei grafik, bundan böyle sıkıyönetim 
ol85ll1lınlO cephe eliyle daha sıkça bq
vurulan bir tehdit ve sindirme arıcı OLa
rak kullanılaca�ı yönündedir. 

ILAHI DEVEKUŞU ... 

30 Morl li!tıÜ TRT�·n;'I.19. 00 haber bülteninden bir haber: 
". Libya'yı etmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Haıı' 110'" Rülent Eceuit, Binga i'efe 

'Aııgo/a Baııbekal1l Marksist eg-ilimli Lopo Vo Neıeimento ile giirii�tii ... " 
Haber deuam ediyor ... 
Aslında TRT'lıi,l, Eceuit 'i izleyen mıılıabir;"i" ıııari{('ti d('Ail bil. Ha. 

ber Daire lIa::;ham Hami '/'nhotl konuyla bizzat ilgi/en ip, Iıaberi bıı Iıole geli. 
riyor. 

MC TR7"si ile çmdcki detlekıı::;ıı Iıi!:ôyesı ... 
Aytıı gii,,'crdt', MC Dili IJakanı Cal'a.vangildc, "Empt'ryalist('ğilinıU" f\iu;,ıgcr'e iiı kiralıyordu da.l .. 

yönetiminde" bulunacaklardı! 
çıkacak tavşan, harta· 

yetkilileriyle ABD 
Macomber arasında 

inceye.düşünülmüş, işin, seyirci 
gereken yanları titiz· 

pazarlık görüşmele· 
saniyesine Washington'dan 

Türk milletinin iz· 
nefsini incitmeyecek esasların bir 

çalışılıyordu .. 
"Kahraman Türk milletinin 

yetkililerinden çok, 
yetkililerj tararından düşünü· 

Dışişleri Bakanı Kis· 
"Amerikan milletinin 

beri duyduğu hay· 
getiriliyordU!'.. i 

YI LLIK OYUN 

edildiğinde, Türkiye ile ilaç 
benzerlik kurmaktan öte 

"Amerikan mille· 
anlarda "Kahraman 

duydu�u hayranlı�ı" Dış· 
veciz cümleleriyle 

pazarlık çalışmalarının 
hemen arkasından Dışiş

Washington 'a uçuyor ve ar· 
düzeyinde süren görüş· 

buluyordu! .. 
bir kez daha büyük· 

bayat oyun daha de�i· 
kurnazca sanılan tiradlarla 

tesisler" olmuştu ve yö
komutanlarda olacaktı! .. " " 

ESKI KöYE YENI ADET 

öylesine "Oz tesisler"di 
bir nedenle ve zo

anda bu tesislerden 
olana�ından yoksundu .. 

anlaşma, ilk önce Ame· 
ı:eçip onaylandıktan 

girccrktL. 
Dışi:$lcri Bakanına göre, 

geçirme zorunlu· 
"siyasi takdir" mrse· 

Türkiye'nin emperyalizmin ileri bir 
karakolu durumunu sürdürmesinden öte 
bir yenilik getirmeyen anlaşmanın kamu 
oyunda önceki anlaşmalara oranla tek 
yeniliei, kamuoyunun anlaşma içeriği 
ve kapsamı konusunda uyanıklıhğından 
öte bir şey degildi. ... 

Nitekim cephe'nin, emperyalizmle 
ilişkilerine din ve imanla renk katan or· 
taeı bu konuda bir takım endişeler taşı· 
dıRını belirtmekten geri kalmadı. Usulen 
de olsa, konu meclislere getirilmeli, ne 
olur ne olmaz ilerdeki eleştirilere göeüs 
gerilmeliydi .. 

Cephe'nin Dlljiljleri Bakanı, kin ak· 
tini imzalayıp Türkiye'ye döndü�ünde 
MSP, anlaşmanın meclislerden geçiriı· 
mesi konusunu gündeme getirmekte ge
cikmedi.. 

Cephe ortaklarının harta ortasl1lda 
yaptıkları toplantıda konu enine boyu
na görüşüldü ve "dinli imanlı" ortalın 
taşıdıeı endişelerin giderilmesine karar 
verildi. 

Anlaşma meclisiere gelirilec('k ve 
onaydan geçirilecekti.. Eski köye bu 
kadarcık yeni adet de gerekli hatta zo· 
runluydu! .. 

ÖZ TESISLER rı i 

C('phe Dışişleri 8akanı tarafından 
reç('le bandmııp yutturulmaya çalışılan 
anlaşma konusunda bir Am('rikalı gaze· 
teci ise HBC'ye vrrdif!i dempçtf' nt'me 
Iı?'ım gerç(>�i dile getiriyordu. BBC'nin 
konuya ilişkin sorularını yanıllayan 
AmNikal. gazı'tpci, üslerin "Türk komu· 
tasında olması"na ililfkin görüşlerini 

Cephe'nin Dışişleri Bakanı tararın
dan "Türk komutanlar yönetiminde kul
lanılacak olan öz tesisler" Amerika'nın 
bakış açısından bundan başka bir ,ey 
deeildi. .. Tesislerin fonksiyonları deeil, 
bakım ve temizliği Türkiye'yi ilgilendiri
yordu. Doerusu bunu da böylesine ka
baca ifade edecek kadar ncıakel kaçkını 
degiidi Amerikalı gazetecL .. 

BOMBALAR KIMIN ıÇIN 
PATLIYOR? 

Amerikan üslerinin kira akti anlaş
ması açıklandıe, gün. Cephe'nin eşkiya 
takımı olayı bomba ve dinamillerle kul· 
'old .... 

Telefonları ve evlerin odalarını din
leme beccrikliliğini gösteren MIT, müs
teşannm evine atılacak patlayıcı madde
den haberdar deeildi! voCu kişinin 
"Rayat numaralar" deyip, dudak büktü· 
Rü patlama ohiyına nedense gazeteler bi· 
le razla raebet etmediler. 

Dieer bombalar da Tercüman gaze· 
tesinin bulunduğu binada ve bir Ameri· 
kalının evinde patlıyordu .. 

PaLlamalarla belli bir gerginliei 
ama�layan Cephe, nitekim aynı günün 

aracı olarak 
tedir. 

Cephe 
ciklet haline 

Dışa 
yönetimini 
yöntem bularnamaktadır. 

Ashnda 
cephesel 

MHP, 
keskin savunucusudur. 
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tramplen 
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Geriye, 

sannak gibi 
(!) taşıyan 
devlet aygıtından 
le eterlenip 
Ancak gene 
bu ortaeın 

Nitekim 
nunun Türkeş 
bu ortak 

Ge�tilimiz 
gecesi Hariciye 
toplantısında 
tek itiraz 

Bir sıkıyönetim 
nin kıyametin 
duygulan 
sından öte 
ama kuşkusu 

Gelişmelerin 
diei grafik, 
ol85ll1lınlO 
vurulan bir 
rak kullanılaca�ı 

ILAHI DEVEKUŞU 

30 Morl li!tıÜ TRT�·n;'I.19. 00 haber bülteninden 
". Libya'yı 'yı ' etmekte olan Cumhuriyet 110'" Rülent Eceuit, Binga i'efe 

Neıeimento ile giirii�tii ... " 
Haber deuam ediyor ... ediyor ... ediyor 
Aslında TRT'lıi,l, Eceuit 'i izleyen mıılıabir;"i" 

ber Daire lIa::;ham Hami '/'nhotl konuyla bizzat 



SSK GENEL MÜDÜRÜ GÖREVINDEN AlıNıRKEN, 
TÜRKLER SOSYAL-IŞ'I DISK'TEN 

IHRAÇ KARARI ALDIRIYOR 

Karataş televizyonunun Kemal Türkler·Hdl;1 Tunç görüşmesini ikin
ci kcz ekranlara getirmesinden kısa bir süre sonra iki sürpriz karar açıkl.uıd .. 
Bunlardan birisi, MC Hükümeti'n;n Sosyal Sigortdlar Kurumu Genci Müdürü 
Mustafa Mu('u görevinden alması. Mustafa Mut, işçileri memur yapma giri
şimlerinin şampiyonu. Bu girişimlerin baş hedefi de yöneticilerinin sosyalist 
sendikacılardan oluştuğu Sosyal.lş. MC, Mustafa Mut'u, kıyımın! sürdürdök· 
tcn sonra görevden a/dı. Aynı tarihte ise Kemal Türkler, Sosyaı.iş'; ve SosyaI
lş'le birlikte Tek-Bank-Iş'; DISK'lcn ihraç kararı aldırıyor. 

Tek-Bank-iş de Sosyal-Iş gibi sosyalist yöneticiıere sahip. Bu iki sen
dika ilc bir üçüncü sendika olan Teknik-iş'in birleşme çalışmaları sürdürülü
yor. Diğer sayfalarımızda bu çalışmalar, tarih ve yazışmalar belirtilerek açık
lanıyor. Birleşme çalışmaları, Kemal Türkler'in de bilgisi içinde devam ediyor. 

Şimdi bu çalışmalar devam ederken Kemal Türkler, sosyalist yöneti
ci ve işçilere sahip iki sendikanın ihracı kararını aldırıyor. Bu karar bir soruyu 
ortaya çıkarıyor: Acaba bir pazarlık mı var? Alınankarardeğiştirilmezse böyle 
bir bnıyı silmek çok zor olacak. 

SOSYAL-IŞ GENEL IJAŞKANI ÖZCAN KESGeÇ'IN 
AÇıKLAMASı 

30 Mart 1976 paıw Til'!' /3.UO /ıaber bul/eııııule Susyu{ /Ii SC'lıdllrwl/l11ıı 

/J/SK üyeliiJıııııı duş/ıigu IWllUsıuıda bır habrmı yer alması uzerine. Susyallş 

Setıdilıosı Genel Halillatll Ozı:aıı Kesnce l1asıııa aşakıdald açlMamayl yapııııli 

{ır: 
"/J/SK üyesi Sendilıamız Sosyal·lli ilc 're/,.nal1h·/1j Sendılıa/arınııı U/SK 

iiycliğimlcıı diiııliıiiii yolunda TUT haber bültenleriilde YlJ),,,,lanarı Iıabcr uZ(' 
rilıc bi, açlMama yal)ltıal� zUr/Hllıı/ııji" dIJ{:muşlıır. 

IiLi açıldamayı yaplığımlZ aııa liadar IJ/SK üyefiğiııdl'/I dUljlÜRümliz yu 

ııında U/SK tara(lııc1aıı ScmclUwmıza bir tebligat ria yapllmamllJlır. 
TR'!' Iıaber biifte/ıilıden öğretıciiğitniz(! güre U/SK üyeliğinden diişmemiz. 

l:urulu bulııııduğıımıız iş/wlıwc/a V/SK üyesi diğer bir set.dilıa olan Teh-llat,k· 
/1$ Seııdihası ilc birleşme hOIlI/B/mda ye/hi/i urganın aldığı harara ııymadığınıız 
gercııçe olarah göslerilme/dedi,. 

UISK Yürü/mc Kurulu'nıın bıı Iwnuda eksilı bilgileilmesi olduğıı hanum
dayız. Birleşme lıoııu$ıwda UISK ile yap/ığ/mu yaz/şma/arın dosyası elimu· 
dedir. Vosyadalı; belgeleri" tellıilıitıde, Tek-8anll·lş Sendi/UJSI ile birleşme· 
miz honıısıuıda. UISK Yiı1'Ütme Kurulıınca oluşturulan Ilomisyon hamrına 
uymama dıırumıml/lz bıılunmadığı atlla�ıfacalıtır. 

DISK AııatüzüRiHlütl llamıya ili�hiıı 14. maddesinde "Oııerilen formüle 
hayır" deme, ya da "ceuapsız bırakma" halinde DISK üyeliAinden düşme 
söz Iwnusudur. SendOwmız Sosyal./ş ise ne "önerilen formüle hayır" demiş· 
tir, ne de öneriyi ceuapsız bırakmı�tır. 

Kaldı ki, aynı işllolunda DISK üyesi bir ücüncü sendika olan Teknik-Iş ile 
üçlü birleşmenin kısa bir dötıelJ'lde gerçekleşmesi için çalışmalar do hızlandı
rılmı�tı. nil Iıonuda Sosyal-Iş üzeriııe düşen göreui yaptılının inancı ue rahat
lığı içi"dedir. Sosyal-Iş, Tek nank-Iş ue Teknik-Iş Yürütme Kurulları 1.3. 
1976 güllü müşterehen toplanarak, üçlü birleşmenin en geç Mayıs 1976 ayın
da gerçelıleştimıe/� için görüş birliğine uarmışlar ve durumu bir tutanakla tes' 
bit etmişlerdir . 

Bu tutanak bir yazı cllinde DISK'e iletilmiştir. Bu konııda DISK'e yazd.· 
Aımız son yazımız 25 Mart 1976 tarihini taşımaktadır. 

Var olan koşulları deRerlendirerek birle�menin aciliyetine inanmı� ue bu 
yolda mesafe hatetmis rılmrımıza ra4men "Komisyonun belirlediği sürede 
bi,.leşme sağlanamadığ. için DISK üyeliğinden düşme" geçerli olamaz. 

Sendilıamız Sosyal·/ş, DISK illıelerine bağlıdır. Ve örgüt disiplinine uy· 
moyı görev bilmektedir. Işçi sınıfının ehonomik demokratik mücadelesini 
deurimci çizgide DISK içiııde sürdürmeye I�ararlıdır. Bir yanlış bilgilendirme
nin ue değerlendirmeniıı ürünü olduğunu sondığımu DISK Yürütme Kurulu 
karorının gerçekler harşısında delişeceğine inanıyoruz. 

81�A YOL51JlLUk ErOiN 
DEP/}/JL! Biı q.iMf}lTOYIA 

kCIN smlk I ... CUMHURBAŞKANı 
VE 

KORUTÜRK 

TEZ-BÜRO ıŞ GENEL BAŞKANı DOCAN 
ÜSTKANAT HUSUSI EVRAKTA SAHTE
KARLIK YAPTıCı GEREKÇESI ILE MAH
KEMEYE VERILDI 

Kurulu bulundulu ifkolunda 
300 bin 4çin;,1 çalışt.,. gerçeline ralmen, 3 - 4 bin üyeli Tez·Büro-/ş 

.endikCl' i,kolunda toplu .özle,me yapma yetkili 
alm.ştı. Yetki işlemi almak için gerekli bildirimleri 
aynı işkolunda 

kurulu .endikalara ue bunlardan biri olan So.yal-/ş .endikaıına yapmad.ı. için yapılan 
bOfuurmalar üzerine, olay. tetkih eden cumhuriyet 
• au�ıl�I.. i eurakta .ahteharlıh" yaptıı. gerek
çe •• ıle .endikas. genel başkan. Dolan 
O.thanat'. mahkemeye uermiştir. 

. .. Saue. iddianome.inde "belli bir işholunda toplu 
."ozle,me.iyapmaya hehdinde yetki gören Tez-nüro 
I, .eııdik08. ge�el ba,kan. Dolan O.thanat, o işholun. 
da kurulu .endılla olan So.yal-Iş .endikClına 275 .ay.
lı kanunun 12 ne; madde.i gerelince hangi i,kolunda 
toplu if .özle,me.i yapmail i.tedilini taa/,hütlü mek
t�,!la

. 
So,yal-I, ,cildilıcaımı bildirdilinde, zarfın içine Ti!rkıye Bankalar Birlili i,yeri"de ue bu düze

ymde toplu iıı ,özleşme,; yapılacağına dair eurall 110-
yup, So.yal-/, .endill08ma bildirmek .uretiyle hu.u.i 
eurakla ,alıte/ıar"'ı 'uçunu işlediği" denilmektedir. 

Atı
. kara 7'nci A.liye Ceza mahkeme,ine açılan dauanın ılk duru,m081 19 Nilan'da. Ha.z.ırlık do.yaıı. 

nın numarcaı da 975127939 'dıır. 
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YETKiLERi 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, bir yanında Genel Kurmay Başkanı 

Orgeneral Semih Sancar, diğer yanında, 12 Mart'ın Başbakanlarından CGP'Ii 
Savunma Bakanı Ferit Melen olduğu halde basın ve televizyon önünde yazılı 
konuşmasını yaptı. Bu konuşmada şöyle dedi: '�Y�kın tarihimizin ibret verici 
olaylarından yasama organlarımız, yargı organlarımız ve hükümetlerimiz yete· 
rince ders almışlardır. Bu bakımdan Türkiye'de Anayasa niiamı mutlaka koru
nilcaktır." 

Devlet adamlarının Türkiye'de konuşurken zaman zaman izledikleri 
bir yöntem var. Örneğin Ecevit, Yalçıntaş ve Karataş ile ilgili kararnameler 
Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduğu sırada "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 
ilnayasaya aykırı bu kararnameleri imzalamayacağını umuyoruz" diyordu. 
Bunun anlamı, Cumhurbaşkanı'nın bu kararnameleri imzalamaması gerektiği
dir. Aynı şekilde, Cumhurbaşkanı Korutürk'ün "ders almışlardır" sözü, "ders 
ilimaları gcrekir" anlamına gelmektedir. Yasalara göre Türkiye'de hiç kimse· 
nin "yargı organlarımız ders almalıdır" demeye hakkı yoktur. 

"Yasama organlarımız ve hükümetlerimiz ders almışlardır." Bunları 
herkes söyleyebilir. Çünkü yasama organları ve hükümetlerin siyasal bir niteli
ği vardır. Fakat yargı organlarının siyasal hiç bir niteliği yoktur. Hukuka göre 
"yakın tarihimizin ibret verici olaylarından yargı organlarımız ders almıştır" 
sözü bir yetki aşımı niteliği taşımaktadır. Çünkü yargı organları yalnızca yü
rürlükteki anayasa ve yasalarla sınırlıdır. Yasalara göre, yargı organlarının "ya
kın tarihimizin ibret verici olaylarında"" ders almaları sözkonusu edilemez . 
Yakın tarihimizin ibret verici olaylarında" ders alma gerekçesiyleyasalarda 
olmayan suçlar ve cezalar yaratı/amu. Yargı organlarının yakın tarihimizin 
"ibret vcrici" olaylarından ders almaları ile "Türkiye'de Anayasa nizamının 
mutlaka korunması" arasında hiç bir ilişki yoktur. 

Türkiye'de bütün görevlilerin yargı organını tartışma dışı bırakması 
gerekmektedir. Bu yüzden Hava Kuvvetleri eski Komutanı emekli orgeneral 
Alpkaya'nın bir askeri mahkemede yargılanacağı bir sırada ve görevden ayrıl
masından bir sonra Cumhurbaşkanı Korutürk'ün Alpkaya'yı hatırlayarak 
kutlama mesajı göndermesi ve bunu yüksek rütbeli subaylarla yaptığı toplantı
dan bir gün sonra açıklaması gerçekten şanssızlık olmuştur. Bu açıklama, Is. 
met Paşa'nın bir davadan dolayı yargılanmakta iken gazeteci Kayhan Sağla. 
mer için "Kayhancı�a yazık oluyor" demesini hatırlatmaktadır. 
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Var olan koşulları deRerlendirerek birle�menin aciliyetine 
yolda mesafe hatetmis rılmrımıza ra4men "Komisyonun belirlediği 
bi,.leşme sağlanamadığ. için DISK üyeliğinden düşme" geçerli olamaz. 

Sendilıamız Sosyal·/ş, DISK illıelerine bağlıdır. Ve örgüt 
moyı görev bilmektedir. Işçi sınıfının ehonomik demokratik 
deurimci çizgide DISK içiııde sürdürmeye I�ararlıdır. Bir yanlış 
nin ue değerlendirmeniıı ürünü olduğunu sondığımu DISK Yürütme 
karorının gerçekler harşısında delişeceğine inanıyoruz. 
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YETKiLERi 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, bir yanında Genel 

Orgeneral Semih Sancar, diğer yanında, 12 Mart'ın Başbakanlarından 
Savunma Bakanı Ferit Melen olduğu halde basın ve televizyon 
konuşmasını yaptı. Bu konuşmada şöyle dedi: '�Y�kın tarihimizin 
olaylarından yasama organlarımız, yargı organlarımız ve 
rince ders almışlardır. Bu bakımdan Türkiye'de Anayasa 
nilcaktır." 

Devlet adamlarının Türkiye'de konuşurken zaman 
bir yöntem var. Örneğin Ecevit, Yalçıntaş ve Karataş 
Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduğu sırada "Sayın 
ilnayasaya aykırı bu kararnameleri imzalamayacağını 
Bunun anlamı, Cumhurbaşkanı'nın bu kararnameleri imzalamaması 
dir. Aynı şekilde, Cumhurbaşkanı Korutürk'ün "ders almışlardır" 
ilimaları gcrekir" anlamına gelmektedir. Yasalara göre Türkiye'de 
nin "yargı organlarımız ders almalıdır" demeye hakkı yoktur. 

"Yasama organlarımız ve hükümetlerimiz ders 
herkes söyleyebilir. Çünkü yasama organları ve hükümetlerin 
ği vardır. Fakat yargı organlarının siyasal hiç bir niteliği 
"yakın tarihimizin ibret verici olaylarından yargı organlarımız 
sözü bir yetki aşımı niteliği taşımaktadır. 

kurulu 
taşımaktadır. 

kurulu 
Çünkü yargı organları 

rürlükteki anayasa ve yasalarla sınırlıdır. kurulu sınırlıdır. kurulu Yasalara kurulu Yasalara kurulu .endikalara Yasalara .endikalara göre, .endikalara göre, .endikalara yargı ue yargı ue 

kın tarihimizin ibret verici olaylarında"" ders almaları 
Yakın tarihimizin ibret verici olaylarında" ders alma gerekçesiyleyasalarda 
olmayan suçlar ve cezalar yaratı/amu. Yargı organlarının 
"ibret vcrici" olaylarından ders almaları ile "Türkiye'de 
mutlaka korunması" arasında hiç bir ilişki yoktur. 

Türkiye'de bütün görevlilerin yargı organını tartışma 
gerekmektedir. Bu yüzden Hava Kuvvetleri eski Komutanı 
Alpkaya'nın bir askeri mahkemede yargılanacağı bir sırada 
masından bir sonra Cumhurbaşkanı Korutürk'ün Alpkaya'yı 
kutlama mesajı göndermesi ve bunu yüksek rütbeli subaylarla 
dan bir gün sonra açıklaması gerçekten şanssızlık olmuştur. 



BiR ««USUL 
KiME KARSI 

MESELESi 

KULLANıLıYOR 
GeçtilimiZ yıl yapılan DISK ıene! 

kurulunda , bir gün biterken, Kemal 
Türkler söz istemiş, divan başkanı Ke
mal Nebiollu da 10 dakika için söz ver
mişti. Kemal Türkler konuşmaya başla
mış, on dakikada konuşmasını tamamla
yamamıştı. Konuşma ihtiyacını, bir ko· 
nuda ortaya çıkan iki götiişü uzlaştırma 
amacı ile duymuştu. Konuşmasını ta
mamlaması gerekiyordu. Oysa tam on 
dakika sonra divan başkanı Kemal Nebi· 
oeıu, adaşının sözünü keserek, zamanın 
dolduRunu ve artık konuşamayacaeını 
belirtti. Buna karşılık Kemal Türkler, 
divan ba!ikanı adaşına hitaben, "LO da
kikanın bir tekil oldulunu, konuşması
nı tamamlamazsa, söz almış olmasının 
bir anlam taşımayacalını" söyledi. Iki 
Kemaller arasındaki bu diolog, giderek 
sertleşti ve haklı olan Türkler, sinir sa
vaşını kaybedince, genel .kurulu terket
mek zorunda kaldı_ Adaşı da genel ku
rulun ugünkü birleşimini kapattı_ 

Sözü OISK üyesi Sosyal·l, ve Tek· 
Bank-ı,'in "usulen" DISK üyeliRinden 
düşmüş olmasına getirmek istiyoruz. 
Onun için "usul" konusunu açtık. Bu 
konu, hukukumuzda en geniş biçimde 
yer almışbr. Bu şarta uyulmadılından 
bir çok haklı davalar güme gider. özel
likle süre yönünden uıul çok önemlidir. 
Çilnenmi, bir hakkınızı yargı organla
n karan ile elde etmek istedilinizde, ya
salarda var olan süre içinde yargı organı
na başvurmamı, iseniz, çıra gibi yandı
n.ız demektir, Zira hakkınız güme gider 
\le "treni" kaçırdılınızdan çiRnerimiş 
olan hakkınızı size teslim etmek için 
mahkeme davanıza bakınaz. 

Bu kural, çoRu kez, hakIan çiRne
meyi görev sayan ki,ilerin ve kuruluşla· 
nn i!iine yarar. Denilebilir ki, burjuva 
hukukuna bu amaçla girmittir. Uıul yö
nünden süre. 

Işle OISK genel başkanı Kemal 
Türkler de geçen yıl yapılan genel kurul
da süre uıulü oyununa getiriImi" konu,· 
ma tıııkkı gi.ime gitmi,ü. 

Süre usulü, DISK ana tüzüRünün bir 
maddesine de ginni, olduRundan, bu 
maddeye qayanılarak Sosyal-I, ve Tek
Bank-I, sendikalannın DISK üyeliRi de 
süre usulü yönünden güme götütiilmek is
teniyor, 

DISK ANA TüZüGüNDE BIR 
MADDE VE UYGULAMA 

DİSK'in ilkelerinden biri, DISK 
bünyesinde her i!ikolunda bir sendika 
bulunması. 12 Mart döneminin sona er
mesinden sonra, baRımsız sendikalann 
DISK üyeliAini seçmeleri· ile aynı işko
lunda birden çok sendika DISK üyesi ol
du. İşte DISK ana tüzüRündeki 14 üncü 
madde birden çok sendikaların birleşti
rilmesi için kural getiriyor. ıçınde süre 
,artını da ta,ıyarak. 

Bu maddeye göre, birden çok sendi
kanın birleştirilmesi amacı ile bir komis
yon kurulur. Komisyonun kararına uy
mak zorunludur. Bu karara HAyıR di
yen sendika, ya da iki haftalık süre'de 
cevap vermeyen sendika DISK üyetiRin
den düşer. 
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Geçtilimiz günlerde TKT haber bül' 
teninden öRrenildiRine göre Sosyal.lş ve 
Tek-Bank-Iş, belirtilen süre içinde cevap 
vermedikleri için DISK üyeliRinden düş
mÜşlerdir. Kaynak olarak sadece TRT 
haber bültenini gösteriyoruz. Zira adı ge
çen sendikalara, haberin yayınlanmasın
dan 3 gün sonra başvurduRumuzda, hıilıi 
kendilerine karann gelmediRini söyledi
ler. 

Bu durum karşısında, ortada birleş
tirme komisyonunun /bir kararı olması 
ve bu karara uymayan ya da cevap ver
meyen Sosyal-Iş ve Tek-Bank.lş Sendi
kalannın bulunması gerekiyor. Oysa or
tada bir karar var ama, bu karara uyma
yan ya da cevap vermeyen sendikalar 
yok. Görünürde ise süre usulu'ne göre 
DISK üyeliRini yitirmiş iki sendika var. 
Yani süre usulu oyunu oynanmış. Böyle 
olunca, konunun gerçek yanı da var 
demektir. Biz bu yanı şimdilik kaydıy
la bir tarafa bırakıp, birleşme konusunu 
anlatalım. 

DISK'E KATILMALAR 

BilindiRi gibi, ba�ımsız sendikala
nn DISK'e katılmalannı ilk gerçekleşti
ren Sosyal.lş olmuştu. Geçtieimiz yıl da 
aynı işkolunda kurulu Tek - Bank - Iş 
DISK'e katılınca hem do�al olarak, hem 
de DİSK analiizüeü gereRi iki sendikanın 
birleşmesi konusu gündeme geldi. DISK 
bir komisyon oluşturdu ve komisyon da 
çalışmaya başladı, tki sendikanın bir
leşme konusunda anlaşamadıklan hiç 
bir konu yoktu. Daha doarusu, iki sen
dikanın birleşmesi "anlayışında" birle
,iyorlar, kar$ılıklı hiç bir şart öne sür
müyorlardı. 

Bu durumu komisyona bildirdiler, 
komisyon da kendisine birleştirmede iş 
düşmeyeceRini öRrenince, birleşme za
manını iki sendikaya bıraktı. Sosyal.lş 
ve Tek-Bank-Iş zamanı da planladılar ve 
1975 Kasım ayı içinde genel kurul yap· 
maya karar verdiler. Genel kurullar için 
gazeLe ilanı gündeme geldi�inde, aynı iş
kolunda kurulu bir dieer sendika Teknik 
ı,'in genel kurul hazırlıRı ile 
DISK üyelieinden söz edilmeye başlan
dı. Tek-Bank-Iş sendikası, Teknik-I,'ln 

genel kurul sonuçlarının alınmasına ka
dar birleşmenin ertelenmesini önerdi ve 
bu görüş hem Sosyal.lş, hem de DİSK 
tarafından benimsendi. Ekim 1975 ayı 
sonlarında Teknik-Iş de DISK üyesi 
olunca üç sendikanın birleşmesi günde· 
me geldi ve çalışmalar başladı. Teknik 
Iş birleşme konusunda zamana ihtiyacı 
oldueunu, bu zamanın en az 6 ay olabi· 
leceğini belirtince, üçlü birleşme 1976 
bahar aylarına kalıyordu. 
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1975 yılı MC'nin işçi sınıfı üzerine 
yoeunlaşlırdı�ı baskılarla geride kalır
ken, Sosyaı-tş de nasibine düşeni aldı. 
Kazanılmış hakların geri alınması yo· 
lunda MC'nin Türk-Iş ile birlikte sürdür
dü�ü oyunlara karşı direnme hakkını 
kullandı. SSK 'daki üyelerinin memurlaş
tırılması, Sosyal-Iş 'in sonu olarak düş
lendi. Fakat Sosyal-Iş hala dimdik ayak
ta. Yeni işyerlerindeki işçiler örgütleni-

yor, sözleşmeler yapılıyor, grevler uygu
lanıyor. 

DI�er laraftan, MC'nin çalışma 
bakanı ile birlikte yürütülen çabalar so
nunda 1'j.irk-Iş'e baeıı Tez-Büro.lş, bu iş
kolunda işkolu yetkisi almıştır. Bu silahı 
kullanmak için çaba harcamakladır. 

özcesi, bütün şarLlar çrtin müca
dele için birliei ve beraberliği zorlamak
tadır. Bu zorlama karşısında Sosyal-Iş, 
TE'k-Bank-Iş ve Teknik-Iş'e yazılı ça�n
da bulunarak, birleşme çalışmalarının 
hızlandırılmasını ister. Ocak 1976'da ya
pılan bu çalrı karşısında T('knik-Iş,\ 
DISK'ten aidıRı talimat gt'regi toplantı
ya gelmeyeceğini bildirir. DISK'den vp· 
rilen talimat, Sosyal-Iş 'e de iletiimiştir. 
DISK, önce Sosyal-Iş ilc TE'k-Bank-Iş' ilı 
birleşmesini, sonra da Teknik-Iş ile bir
leşme konusunda kurulan komisyonun 
görev yapmaya başlayacaeını bildirmrk
tedir. Bu yazı 3.2.1976 tarihini taşımak
tadır ve bir yerinde de birbuçuk aylık 
süreden söz edilmektedir. 

Sosyal-Iş 'in buna verdi�i karşılık
ta, üçlü birleşmenin zorunlu oldueu bC'· 
!irtilerek, buna raRmen DISK'in önerdi
�i şekle de uyulaca�ı belirtilir. 

Uu günlNci,· is€' yı'ni bir uyunun 
s<>rgilcndij:!i orlayıt çıkarılır. Itu oyun 
T€'k-Haıık-İş sendikasına yüneliktir_ Hu 
sE'ndikanın örcüLlü bulundu"u iliN Han
ka�ı iııyerindı' Türk-S€'m-Iş, banka işv('
r€'ni ilc birlikLE' yün.iııüj:!ü Cizli çalışma 
sonucu yetki alma durumuna gelmiştir. 
Yani Tpk-Hank-Iş sendikası yok ('dilm,'k 
istcnmcktcdir. Bu i�leme girişE'n sendika 
da Teknik-Iş'in DlsK'c katılması ile, bu 
sendikadan ayrılanların olu�ıurduğu bir 
sendiktidır. Bir seri u�raşLan sonra bu 
oyun şimdilik kaydıyla engellenmiştir: 
aına sonucun ne olacağı bilinmemekt{'
dir. Bu olay, isI.Cr istemez Tt'k-Bank-Iş 
sendika�ının yo�un olarak çalışmalarını 
bu yöne aktarmasını getirmiştir. 

Bu kpre, 1 Mart 1976 tarihind€' 
Teknik.lş, diğer iki sendikaya çağrıda 
bulunarak birleşmenin çabuklaştınlması 
için çahşmZl ön('rir. 3 Mart 1976 günü 
bir araya gelen üç sendikanın yürütme 
kurulları, dayatan koşullar karşısında en 
genç Mayıs ayında üçlü birleşmeyi ger
çekleştirme konusunda birlE'şirler VE' du
rum bir tutanakla belirlenir. Ikinci top
lantının 16 Mart 1976 günü yapılması da 
karar altına alınır. 

Ne var ki, 16 Mart günü üç sendika 
yürütme kurullan bir araya gelemezler. 
Nedeni de DISK'in Teknik-Iş'e gönder· 
diği bir yazıdır. Anlaşılan odur ki, gö
rüşme ça�rısı yapan Teknik-Iş, bu çaA
rısını DISK'e danışmadan ( ! )  yapmı" 
ama ilk toplantıdan sonra DISK'e sonna 
ihtiyacını hissetmiş, aldı eı karşılık da I'n 
geç Mayıs ayında üçlü birleşmeye DISK' 
in "Ha'yır" demiş olmasıdır. 

Bu durum, Sosyal-Iş � 
DISK'e i!etilmiş ve ne yapılmısı ... kU
ii konusunda görüş istenmiştir. Bu ,.. 
26 Marl 1976 tarihini taşımaktadır. B. 
yazının DİSK'e ulaşıp ulaşmadıRı ve ce· 
vaplanıp cevaplanmadlRınl bilmiyoruz 
ama 30 Marl 1976 günü saal 13'de TRT 
haber bülteninden, Sosyal-Iş ve Tek
Bank-Iş sendikalannın, " Birleştirme 
komisyonunun karan ile belirlenen süre 
içinde cevap vermedikleri" gerekçesi ile 
"DISK üyeli�inden düşliikleri"ni öRre

Elbet asıl olan, işçi sınıfının eko-
nomik-demokratik mücadele platfor· 
munda işçilerin biriiRidir. Bu birliRe ina
nan ve bunu gerçekleşlirmek için çaba 
harcayanlara karşı DISK'in geçmi,ıe bir 
davranışı daha vardır. Bu davranış Kim
ya-Iş sendikası ile Petro-Kimya-Iş sendi
kalannın birleşmesi olayındadır. Hallr
lanacaRı gibi, DISK tarafından birle!ime 
genel kurulu divan başkanı özcan Kes
geç, Kimya-Iş Genel Başkanı Dinçer 
DoRu ve Petro-Kimya-tş genel ba!ikanı 
Yılmaz özdemir, sudan sebeplerle ceza
landırılmışlı. (Bak. YURUYUŞ, S, 19 ) 
Yani DISK yönetiminin gerçek birlili 
sa�lama çabasındaki kişi ya da kuruluş
lara karşı alerjisi yeni deeildir. 

DISK ana tüıüeünün 14. madde· 
sindeki süre usulünün işi eti Ipte k, takvim 
günü hesabıyla bir sÜ1"Pnin gt'çilmi� ol
ması elbt>tte iki sendikanın DISK uyı'
Ii�inden düşürülmesi için yet('rli dpRil· 
dir. Sosyal.lş sendikası, olayı l'RT'dC'n 
öğrt'ndikten sonra yayınladıgı basın 001-
tE'ninde "eksik bilgilenme VE' eksik 
dC'eerlendirme" sonucu böyle bir karar 
ahnmı� olabilece�ini belirtiyor. Biz ise, 
bu çok iyimser dE'eerlendirmenin de 
bilinC'n ger�t'kleri örtemeyeceei kanısın
dayı?. 

DISK genC'I başkanı Kpmal Türk
ler'in geçen genel kunılda " 1 0  dakika
nın şekil oldultu" yolundaki dolru söz
lerinin bilerek söylenmiş oldu�u ortada
dır. Ortada olan bir di�er görüntü de ay
nı şt'kil şartı oyununun aynı aktör Lanı· 
rından oynanmak istenmesidir. 

hitaben, 
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lını" söyledi. Iki 
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tada bir karar var ama, bu karara uyma
yan ya da cevap vermeyen sendikalar 
yok. Görünürde ise süre usulu'ne göre 
DISK üyeliRini yitirmiş iki sendika var. 
Yani süre usulu oyunu oynanmış. Böyle 
olunca, konunun gerçek yanı da var 
demektir. Biz bu yanı şimdilik kaydıy
la bir tarafa bırakıp, birleşme konusunu 
anlatalım. 

DISK'E KATILMALAR 

BilindiRi gibi, ba�ımsız sendikala
nn DISK'e katılmalannı ilk gerçekleşti
ren Sosyal.lş olmuştu. Geçtieimiz yıl da 
aynı işkolunda kurulu Tek - Bank - Iş 
DISK'e katılınca hem do�al olarak, hem 
de DİSK analiizüeü gereRi iki sendikanın 
birleşmesi konusu gündeme geldi. DISK 
bir komisyon oluşturdu ve komisyon da 
çalışmaya başladı, tki sendikanın bir
leşme konusunda anlaşamadıklan hiç 
bir konu yoktu. Daha doarusu, iki sen
dikanın birleşmesi "anlayışında" birle
,iyorlar, kar$ılıklı hiç bir şart öne sür
müyorlardı. 

Bu durumu komisyona bildirdiler, 
komisyon da kendisine birleştirmede iş 
düşmeyeceRini öRrenince, birleşme za
manını iki sendikaya bıraktı. Sosyal.lş 
ve Tek-Bank-Iş zamanı da planladılar ve 
1975 Kasım ayı içinde genel kurul yap· 
maya karar verdiler. Genel kurullar için 
gazeLe ilanı gündeme geldi�inde, aynı iş

yoeunlaşlırdı�ı baskılarla geride kalır
ken, Sosyaı-tş de nasibine düşeni aldı. 
Kazanılmış hakların geri alınması yo· 
lunda MC'nin Türk-Iş ile birlikte sürdür
dü�ü oyunlara karşı direnme hakkını 
kullandı. SSK 'daki üyelerinin memurlaş
tırılması, Sosyal-Iş 'in sonu olarak düş
lendi. Fakat Sosyal-Iş hala dimdik ayak
ta. Yeni işyerlerindeki işçiler örgütleni-

yor, sözleşmeler yapılıyor, grevler uygu
lanıyor. 

DI�er laraftan, MC'nin çalışma 
bakanı ile birlikte yürütülen çabalar so
nunda 1'j.irk-Iş'e baeıı Tez-Büro.lş, bu iş
kolunda işkolu yetkisi almıştır. Bu silahı 
kullanmak için çaba harcamakladır. 

özcesi, bütün şarLlar çrtin müca
dele için birliei ve beraberliği zorlamak
tadır. Bu zorlama karşısında Sosyal-Iş, 
TE'k-Bank-Iş ve Teknik-Iş'e yazılı ça�n
da bulunarak, birleşme çalışmalarının 
hızlandırılmasını ister. Ocak 1976'da ya
pılan bu çalrı karşısında T('knik-Iş,\ 
DISK'ten aidıRı talimat gt'regi toplantı
ya gelmeyeceğini bildirir. DISK'den vp· 
rilen talimat, Sosyal-Iş 'e de iletiimiştir. 
DISK, önce Sosyal-Iş ilc TE'k-Bank-Iş' ilı 
birleşmesini, sonra da Teknik-Iş ile bir
leşme konusunda kurulan komisyonun 
görev yapmaya başlayacaeını bildirmrk
tedir. Bu yazı 3.2.1976 tarihini taşımak
tadır ve bir yerinde de birbuçuk aylık 
süreden söz edilmektedir. 
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işçiLERiN ORGÜTLÜ MÜCADELESi 
PATRON�RI KORKUTUYOR 

Dolu 'ye Güney DoRu An.dolu i,çi 
'fe emekçilerinin nicel .lırllRı ııiin ıeç
tikçe artmakla, örfÜtlenme yolunda ileri 
adımlar atılmaktadır. 

Uı.un süredir buyörelerdesan TORK 
ıŞ ve TORK-I Ş 'e balh sendikalar her 
ı.aman olduRu ıibi burada da işçileri 
patronlara satmış, işçilerin köle muame
lesi ıörmelerinde işverene yardımlannı 
eairıememişlerdir. Ama artık TORK-IŞ 
her alanda çatırdamakta, işçilerin muha
lefetini önliyememekt.edir. Geçenlerde 
HAZRO'da Petrol-Kimya-I, ileri bir 
adım attı. Builin de Sosyal-Iş, TORK
IŞ'in çemberini kırma yolunda ileri bir 
adım .tmakLadlr. 

Diyarbakır'da HITIT Ecza deposu n
da Sosyal-Iş 'in (revi var. Beş gündür iş
çiler rırevdeler. Işveren vekilleri işçilerin 
aendikaı",trktanru, hele DISK'e ba�h 
bir aendikaya ,eçtiklerini duyunca uy
ku1an kaçtı. Bir sürü çareye başvurdu. 
Grey oylamtwndan önce diRer i,çilere 
,özdaRı olsun diye 5 işçiyi işten attı. 
Bununla yetinmerniş olacak ki 5 işçinin 
i,ine daha .on verdi. HITIT Ecza depo
ıunun ana anban ol.n Malatya anbann
dan i,çi ıetirtti. Bu oyun da boşa Çı
kınca i,veren vekili Yüluel Güran işçi
lerin Soıyal-ı,'ten .yrılmalan için diler 
bütün yolları da denedi. Bu zat daha ön
ce DEVA'd. çalışmı" orada da işçilerin 
sendikalı olmalanru önlemek için tüm 
IÜCÜnü kuUanml,tır. 

HITIT Ecza depo.u Diyarbakır'da 
bölıenin ma daRıtıml durumunda. Gün
lük ,elirinin elli bini '-ftlRı biliniyor. Fa
bt burada çalışan işçiler ortalama, gün
de 12 lUt çalışıyorlar; aylık orta1ama 
ücretleri ise 700 - 800 TL. Yani asgari 
ücretin altında. Pazar günleri de çalış
mak zorundalar. Pazar ıünkü 12 saatlik 
çalı,manın karı;ılılı olarak işveren, sade
ce öllen yemeli veriyor. Işçiler ış Ka
nunu'nun ve Böl,e Çalışmanın iık sık 
kulaRını çmlatıyorlu. 

HITIT Ecza Deposu i,çileri sendi
kaIan Sosyal-ı,'e ilivenlerini belirtiyor
lar. "Günde 12 saat çalışıyoruz, oysa al
dılımıı. ücret asgari ücreti n çok altında
dır. Hiçbir sosyal yardım yapılmıyor. 
10 arkadaşımız işten atılmış bulunuyor. 
Artık an,uyadan kurtulmak iıtiyoruz. 
Sendibmız sayesinde TEKEL, ŞA YAK, 
ve Karayollanndaki i,çi arkadaşlarımı
za örnek olacalız." 

TOPRAK BURJUVAZISI 
KOMANDO VE JANDARMA 

BASKıSı 

Bi.mil'in Harmanh köyü erkeli ve 
kadınıyla birlikte dövülen ve .övülen bir 
köy haline ıeldi. Harmanlı ya da e.ki adı 
ile Mezra Hutu 100 haneli bir köy. Köy
lülerin topraktan ba.şka bir ıelir kanak
lan yok. Geçimlerini bu araziyi .ürerek 
.. Rtıyorlar. Bir de Biımil'de Şahin Ciı.
reliollu var. Bu zat çevrede iyi .. tanını-

yor. Köy araı.ilerini, arkuındaki devlet 
ıücünü

' 
kullanarak gasbeden bir kişi ola

rak bilinir. Kendi,i zengin ve ,üçlü oldu
Ru gibi bir de arkasına devlet ıücünü 
alınca keyfine diyecek yok. Dahası var. 
Bu zatın CHP'den Selahattin CizrelioA:
lu 'nun yakın akrabası oldulu da rivayet 
olunuyor. Arkasındaki ııiiçleri kuııana· 
rak buııiine kadar 4 köye sahiplenmiş. 
Bu köyler de yetmemiş olacak ki, köy
lerine yeni köyler eklemek istemiş. Ve 
sıra Harmanlı köyüne gelmiş. Şahin Ciz
relioRlu 1939 yılından bu yana Harman
lı köylülerinin $Ürdölü araziye belki el 
koyabilirim diye mahkemeye başvur
muş. Keşif istemiş. Bir de, keşifin ııii
vence ( ! )  içinde yapılmasını sallarnak 
için motorize askeri komando ve jan
darma gönderilmesini istemiş. MC'nin 
kolu uzun ya. 4.3.1976 günü askeri ko
mando ve jandarma takviyeli keşif yap
mı,. Bu arada, TIP'in merkez yayın 
0rıanı Çark Başak'ta çıkan fotolrafta 
da ıörüldülü gibi kadın ve erkekler iyi 
muamele ıörmüşler( !). Kadınlar itilmiş, 
kakılmı" dövülmü,. Kadınh erkekti tüm 
köylülere baskı yapılmıştır. CHP'nin, 
Ecevit'in, Ciı.relioA'lu'nun kulaklan çın
luın. 4.3.1976 günkü bu lözdaA'ı, bas· 
kılar yetmemi, olacak ki Şahin Cizre
lioaıu tekrar motorize ıüçlerle 24.3. 
1976 ıünü tekrar köye gitmiş, köylüler 
bir kez daha dövülmüş , sövülmü,lerdir. 

MERSIN'DE FAŞIST 
OYUNLAR BOŞA ÇıKARılDı 

Mersin'deki Soda fabrikasında Çalı
şan 900 işçi, DISKe ba�1ı Petrol.Kimya 
ış sendikası üyesi. ışveren durumundaki 
kuruluş ise Soda Sanayii Anonim Şir
keti. Sendika ile işveren arasındaki top. 
lu sözleşme görüşmeleri 10 ay sürüyor. 
Sonunda anlaşmaya vanlamıyor. Bunun 
üzerine işyerinde grev başlıyor. Soda 
rabrikasındaki grevle ilgili haber YURU
YUŞ'ün 50. sayısında yer almıştı. 

ışverenin işy.erindeki adamları ve 
raşist militanlar grev boyunca hareketi 
engeııemek için ellerinden geleni yaptı
lar. Patronun sözleşme tasansını Işçile
re kabul ettirebilmek için girişilen tüm 
çabalar, Soda işçilerinin kararlı direnişi 
karşl5ında sonuçsuz kaldı. 

Ne var ki, Işverenin ve bölgedeki ra
,istlerin çabaları grevin sona erlp toplu 
sözle,menln imzalanmasıyla son bulma
dı. Devrimci Petrol-Kimya-!, sendikasını 
heder alan oyunlar, grevden sonra daha 
yolun bir biçimde sürdürüldü. 

Imzalanan toplu sözleşme sonu
cunda, daha önce Işten atılan 3 Işçi ye
niden işe alındı, işveren işçilere 1 maaş 
ikramlye daha ödemeyi kabul etti. Top. 
lu sözleşmenin getirdiII diler haklar ise 

şöyle: 
- Ucret zammı: Saat ücretine ı. yıl 

4 TL. 2. yıl 4 TL. 
· Toplu sözleşme 1 Ocak 1976 ta· 

rihinden itibaren 2 yıl süreli olacak ve 
ı.9.1975 tarihinden itibaren ücret zam· 
Iannın farklan ödenecek. 

- Ikramiye: ı. yıl 3 maaş, 2. yıl 3 
maaş, Aynca Aralık 1975'de bir maaş 
ikramiye. 

- Yıllık izin ödeneli: Haftasına 350 
TL. Yıllık izinlere 3 işgünü ilave edile
cektir. 

- Çocuk ödeneli: 50 TL. 
- Elitim ödeneli: ılkokuldaki ço· 

cuklar için 300 TL. 
Ortaokul ve lisedeki çocuklar için 

600 TL. 
Yüksek okuldaki çocuklar için: 

1200 TL. 
· Yakacak: ı. yıl 500 TL., 2. yıl 

800 TL. 
· Dolum ödeneli :  Eş ve çocuklann 

ölümü ha1inde 1000 TL. 
Kendisinin ölümü halinde 3000 TL. 
- İş Kazası Sigortası : 100 bin TL. 
- Evlenme ödeneli: 2000 TL. 
- Disiplin Kurulu: Taraflardan 3'er 

üye olmak üzere 6 kişiden oluşacaktır. 
13. madde dışında disiplin karan olmak
sızın işçi çıkanlmayacaktır. 

Rakamlar çok açık. Petrol-Kimya 
lş'in gerçekleştirdili sözleşme, Petrol 
işyerleri hariç, bölgede bugüne kadar ya
pılan en iyi sözleşme. 

Buna karşılık sözleşmeden sonra sa
n sendika Petrol-Iş 'in adamlan ve yerel 
faşistler gerçek dışı haberler yayarak, 
soda işçilerini sendikalan Petrol-Kimya 
ış aleyhine kışkırtmaya başlamışlardır. 
Bu kışkırtmalarda, işverenin 60 işçiyi 
işten çıkardılı haberi yayılmış, sendika
nın işçiyi patrona sattıeı söylentileri 
işçilerin kulaAına [ısıldanınıştır. Bunla
rın dışında, işyeri temsilcilerinin rüşvet 

olarak işverenden apartman daireleri al
dıklan, Soda'",n maedur edilen işçileri
ni ancak MISK'in kurtarabileceei gibi 
ya1anlarla devrimci sendika karalanmak 
istenmiştir. 

Soda işyerinde devrimci sendika 
aleyhine koparılan bu fırtınanın diler 
bir amacı da Soda fabrikasının yakının
da bulunan ve işçileri DıSK üyesi bulu
nan Cam sanayiini de ajite ederek dev
rimci sendikaya karşı harekete geçir
meklir. 

İşverenin adamlannın ve faşistlerin 
bu tahrikleri sonucunda, yalanlara alda
nan bir kısım işçiler sendika temsilcmei 
binasına saldırmışlar, işyeri temsilcileri
ni tartaklamak istemişlerdir. 

Bir kısım basın organlannı da ken
dilerine alet eden faşistler, 650 işçinin 
devrimci sendikadan istifa ettiklerine da
ir uydurma bir haberi yayınlatmayı ba· 
şarmışlardır. 

Ancak sendika ile işveren arasında
ki toplu sözleşmenin gerçek nitelili 
açıklanıp, tek bir işçinin bile işine son 
verilmedili anlaşıhnca faşistlerin oyunu 
bozulmuştur. Yer alan kimi haberlerin 
aksine toplu iş sözleşmesinin imza1an
masından sonra bir t�k işçi bile Petrol
Kimya ış sendikasından istifa etmemiş
tir. Bunlann dışında, faşistlerin tahrik
leri ne kapılarak sendikaya karşı hareke
te geçen bir bölüm işçinin tümü, daha 
sonra sendika yöneticilerine başvurank 
olaylardan duyduklan üzünt!iyü belirt
miş, oyuna geldiklerini ileri sürmüş
lerdir. 

Mersin Soda'da olup bitenler bun
Lar. Olaylmn gösterdili, işverenlerin ve 
faşist güçlerin, işçilerin ekonomik müca
delesinde tüm güçleriyle karşı saflarda 
yer alacaklan ve hiç bir oyundan çe
kinmeyecekleri. Işçilere ve devrimci 
sendikalara düşen görev ise bütün bu 
oyun ve girişımlere kıııı, her zamankin
den daha uyanık olmak. 
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rak bilinir. Kendi,i zengin ve ,üçlü oldu
Ru gibi bir de arkasına devlet ıücünü 
alınca keyfine diyecek yok. Dahası var. 
Bu zatın CHP'den Selahattin CizrelioA:
lu 'nun yakın akrabası oldulu da rivayet 
olunuyor. Arkasındaki ııiiçleri kuııana· 
rak buııiine kadar 4 köye sahiplenmiş. 
Bu köyler de yetmemiş olacak ki, köy
lerine yeni köyler eklemek istemiş. Ve 
sıra Harmanlı köyüne gelmiş. Şahin Ciz
relioRlu 1939 yılından bu yana Harman
lı köylülerinin $Ürdölü araziye belki el 
koyabilirim diye mahkemeye başvur
muş. Keşif istemiş. Bir de, keşifin ııii
vence ( ! )  içinde yapılmasını sallarnak 
için motorize askeri komando ve jan
darma gönderilmesini istemiş. gönderilmesini istemiş. gönderilmesini ist MC'nin 
kolu uzun ya. 4.3.1976 günü askeri ko
mando ve jandarma takviyeli takviyeli takv keşif yap
mı,. Bu arada, TIP'in merkez yayın 
0rıanı Çark Başak'ta çıkan fotolrafta 
da ıörüldülü gibi kadın ve erkekler iyi 
muamele ıörmüşler( !). Kadınlar itilmiş, 
kakılmı" dövülmü,. Kadınh erkekti tüm 
köylülere baskı yapılmıştır. CHP'nin, 
Ecevit'in, Ciı.relioA'lu'nun kulaklan çın
luın. 4.3.1976 günkü bu lözdaA'ı, bas· 
kılar yetmemi, olacak ki Şahin Cizre
lioaıu tekrar motorize ıüçlerle 24.3. 
1976 ıünü tekrar köye gitmiş, köylüler 
bir kez daha dövülmüş , sövülmü,lerdir. 

MERSIN'DE FAŞIST 
OYUNLAR BOŞA ÇıKARılDı 

Mersin'deki Soda fabrikasında Çalı
şan 900 işçi, DISKe ba�1ı Petrol.Kimya 
ış sendikası üyesi. ışveren durumundaki 
kuruluş ise Soda Sanayii Anonim Şir
keti. Sendika ile işveren arasındaki top. 
lu sözleşme görüşmeleri 10 ay sürüyor. 
Sonunda anlaşmaya vanlamıyor. Bunun 
üzerine işyerinde grev başlıyor. Soda 
rabrikasındaki grevle ilgili haber YURU
YUŞ'ün 50. sayısında yer almıştı. 

ışverenin işy.erindeki adamları ve 
raşist militanlar grev boyunca hareketi 
engeııemek için ellerinden geleni yaptı
lar. Patronun sözleşme tasansını Işçile
re kabul ettirebilmek için girişilen tüm 
çabalar, Soda işçilerinin kararlı direnişi 
karşl5ında sonuçsuz kaldı. 

Ne var ki, Işverenin ve bölgedeki ra
,istlerin çabaları grevin sona erlp toplu 
sözle,menln imzalanmasıyla son bulma
dı. Devrimci Petrol-Kimya-!, sendikasını 
heder alan oyunlar, grevden sonra daha 
yolun bir biçimde sürdürüldü. 

· Dolum ödeneli :  Eş ve çocuklann 
ölümü ha1inde 1000 TL. 

Kendisinin ölümü halinde 3000 TL. 
- İş Kazası Sigortası : 100 bin TL. 
- Evlenme ödeneli: 2000 TL. 
- Disiplin Kurulu: Taraflardan 3'er 

üye olmak üzere 6 kişiden oluşacaktır. 
13. madde dışında disiplin karan olmak
sızın işçi çıkanlmayacaktır. 

Rakamlar çok açık. Petrol-Kimya 
lş'in gerçekleştirdili sözleşme, Petrol 
işyerleri hariç, bölgede bugüne kadar ya
pılan en iyi sözleşme. 

Buna karşılık sözleşmeden sonra sa
n sendika Petrol-Iş 'in adamlan ve yerel 
faşistler gerçek dışı haberler yayarak, 
soda işçilerini sendikalan Petrol-Kimya 
ış aleyhine kışkırtmaya başlamışlardır. 
Bu kışkırtmalarda, işverenin 60 işçiyi 
işten çıkardılı haberi yayılmış, sendika
nın işçiyi patrona sattıeı söylentileri 
işçilerin kulaAına [ısıldanınıştır. Bunla
rın dışında, işyeri temsilcilerinin rüşvet 
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DEMIREL, KARDEŞLERININ DE 
ARALARıNDA OLDUCU ÇiMENTO 
IHRACATÇıLARINA ÖZEL 
A YRıCALIKLAR TANıYOR 

Korutürk, Demirel, Erbakan, Feyzioeıu, Türkeş 
ve tüm bakanlar tarafından imzalanan 7/10264 sayılı 
ve 16 Eylül 1975 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 
MC hükümeti karanndan bir bölüm: 

"Bir takvim yılı içinde gerçekleştirdig-i vergi iade
si kapsamı içinde bulunan mamuilere ait safi ihracat 
tutan, tayin edilmiş duvara ulaşan ihracatçılar, üst 
oran, bu duvara erişmeyen firmalar all oran üzerinden 
vergi iadesinden istifade ederler. (Her tür çimento ve 
klinker ihracatında, yıllık ihraç duvarına bakılmaksı
zın üst oran üzerinden ödeme yapılır.)" Resmi Gazete, 
16 Evlül 1975. sayra 5. 

Başbakan Demirel, yeg-cn Demirel'in hayali mo
bilya ihracatı ve milyonluk vergi iadesi yolsuzlueu ile 
ilgili gensorunun"Meclis gündemine alınmasını MC par· 
tileri ve yandaşlannın oylanyla reddettirdL Ama yol· 
suzluk iddialan ve yakınlanna haksız kazanç sa�lama 
hikayeleri mobilya dosyasından ibaret de�ildir. Demi· 
rel Ailesi'nin çimento ihracatı, üzerinde önemle durul· 
mayı gerektirecek ve failleri Yüce Divan'a kadar gön· 
derebilecek yeni bir konudur. 

Buna göre, Demirel Ailesi'nin sahibi oldueu 
GöLTAŞ Şirketince yapılan ve hazineden yeni vergi 
iadeleri sa�lanan çimento ihracatından hiç deeilse bir 
bölümünün hayali olup olmadıeı, ciddi olarak araştır· 
mayı gerektiren bir durum göstermektedir. 

öte yandan, dünya çimento fiyatlannın devamlı 
yükselme gösterdiei yani vergi iadesine gerek kalmak· 
sızın da kolayca ihraç edilebileceei, iç piyasada da 
darlılın baş gösterdig-i bir dönemde, Demirel Hükü· 
meti tarafından, vergi iadesi yapılan 300'e yakın mal 
arasından yalnızca çimento ihracatında vergi iadesini 
beş kat artıran bir kararname çıkarılmış, Demirel 
Ailesi'nin GOLTAŞ Firması eskisinin beş katı vergi 
iadesinden yararlandırıimıştır. 

Mesele bununla da bitmemektedir. Demirel Aile· 
sinin GOLTAŞ Firması, daha önce hazırladıgı bir ih· 
racatı bu kararname çıkıncaya kadar geciktirmiş, De· 
mirel Hükümeti kararnameyi yayınlar yayınlamaz bir 
ay içinde gümrük çıkış beyannamesini doldurarak es· 
kisinin beş katı vergi iadesini saelamıştır. Demirel 
Ailesi 'nin, Demirel Hükümeti'nin yeni kararnamesinin 
kendilerine saelayacaeı bu yeni olana!ı önceden bil· 
meden böyle bir beklerneye gerek duymayacaeına 
göre, Demirel Ailesi'nin Demirel Hükümeti'nin karar· 
namesini, yayınlanmadan önce nasıl öerenebildiei de 
ayrıca üzerinde önemle durulmayı gerektirmektedir. 

Olay, aşaeıda aynnlılan ve belgeleriyle birlikte 
açıklanmaktadır: 

DEMIREL AILESI'NE AIT GÖLTAŞ ŞIR
KETI VE IH RACAT TESCIL BELGELERI 

MC Hükümeti ve Adalet Partisi Başkanı Süleyman 
Demirel'in kardeşlerinin sahibi oldukları GöLTAŞ. 
GÖLLER Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (Bir 
numaralı belgede açıklanan adres: Isparta·Afyon Ka· 
rayolu üzeri 14. km. de ISPARTA) kayıt tarihi 30,7. 
1975 ve kayıt numarası 1144 olarak gösterilen ihraç 
t.eacil belilesi ile NiipnllIo'vJI .. 1 ......... 1" ih .... ,. .. i, .............. ı. 

• •• • •  � - .1 - ............... .. " ......... � ......... .. 
için tescil işlemlerine başvurmu�tur. 

"TüRKIYE ıŞÇı PARTISI GENEL SEKRE
TERI NIHAT SARGIN, DEMIREL AI LESI'
NIN ÇiMENTO IHRACATı GEREKÇESIY-
LE MI LYONLARCA LIRA VERGI IADESI 
ALDlCININ SAPTANMıŞ OLDUCUNU 
BELGELERIYLE AÇıKLAMıŞTıR. GENEL 
SEKRETER SARGIN. IJAŞBAKAN VE DI-
CER ILGILILERIN BU YüZDEN YüCE DI-
'vAN'DA YARGıLANMASı GEREKTICINI 

• BELIRTMIŞTIR." 

Nijerya'ya yapılacak bu ihracat için, fotokopisi 
ekli belgeden de görülece�i gibi, alıcı firma olarak, 
SOLEGALDO ESTABLISHMENT Firması gösteril
miştir. Firmanın adresi ise VADUZ·LICHTENSTEIN. 
Mobilya yolsuzlueunda alıcı firma olarak gösterilen 
MOPAR ESTABLISHMENT Firmasının bulundu�u 
iddia edilen yerdJr. Burası, bütün dünyada hayali nr· 
malann bulundueu bir yer olarak bilinmektedir. 

Fotokopisi ekli iki numaralı belgede ise, MC Hü· 
kümeti 'nin kurulmasından üç gün sonra 2.4.1975 ta· 
rlhinde Demirel'in kardeşlerine a,t GöLTAŞ Firma
sının aldı�ı başka bir çimento ihraç tescil işleminin 
aynntılan görülmektedir. Burada ihracatın Libya'ya 
yapılacaeı iddia edilmektedir. Ancak alıcı firma şu
dur: INIMPEX INTERNATIONAL IMPORT EX
PORT S.P.A. Aynı firmanın adresi ise şu şekilde gös
terilmiştir: tTALYA-VIA TORINO 150 00184 ROME 

Bu iki belge Demirel Ailesi'nin her ne hikmetse, 
Nijerya'ya LICHTENSTEIN ve Libya'ya ROMA üze
rinden ve buralarda bulundug-u iddia edilen firmalar 
aracılteı ile ihracat yapıp vergi iadesi almaya çalıştı· 
�ını göstermektedir. Ancak yine bilinmektedir ki, yi
ne GOLTAŞ tarafından doldurulmuş başka ihraç tes· 
cil belgeleri de vardır ve Demirel Ailesi'nin başka ·fir· 
malar aracıheıyla da firmasına ihracat yaptırarak ver· 
gi iadesi sa�lamaya çalıştıeım ortaya koymaktadır. 

GÖLTAŞTAN LIBYA'YA 

Demirel'in kardeşlerinIn sahibi bulundueu 
GöLTAŞ Şirketi'nin doldurdueu 12.6.1975 tarih ve 
908 sayılı çimento ihraç tescil belgesinde alıcı firma· 
nın ünvanı MOHAMAD ALI AYOUP ve adresi ise 
Tripoli-LIBY A olarak gösterilmiştir. 

6.6.1975 tarih ve 887 sayılı çimento ihraç tescil 
belgesinde ise alıcı firmanın ünvanı bölümü silinmiş 
ve adres olarak TRIPOLI LtBY AlOBGI BROTHERS 
CO. yazılmıştır. 

10.6.1976 tarih ve 892 sayılı ihraç tescil belgesin· 
de ise alıcı firmanın ünvanı bölümüne SEZAİ TUR· 
KEŞ,FEYZt AKKAYA ve adres bölümüne de ASsI
UKAZtONI GENERALI HAN 73-75 KARAKOY/ 
ISTANBUL yazılmıştır. 

Bu bilgiler, e�er yapılmış ise, Libya'ya çimento 
ihraç etmek için LICHTENSTEIN veya ROMA 'yı 
gitmeye gerek olmadı gı nı göstermektedir. 

GüMRüK ÇıKıŞ BELGELERI VE 
MOBILYA YOLSUZLUCUNDAN GIYABEN 
TUTUKLU ATILLA ÖZÇELIK 

MC hükümeti geldi�inden sonra artan ve hergün 
günlük gazetelere konu olan ve piyasada çeşitli söy· 
lentilere kaynaklık yapan çimentoda vergi iadesi yol
suzlug-u iddialarını araştırmak için Ticaret Bakanlılı 
dışında Gümrük ve Tekel Bakanlı�ı örgütü tarafından 
düzenlenen Gümrük Çıkış Beyannameleri iq.erinde de 
durmak gerekmektedir. Bu takdirde, mobilya yolsuz
lueunda ortaya çıkan LICHTENSTEIN'ın dışında yi· 
ne aynı yolsuzluk nedeniyle hakkında gıyabi tutukla· 
ma karan verilen Atilla özçelik'in ortak oldueu DEL· 
TA Şirketi ile yeniden karşı karşıya gelinrnekledir. 

Ekte fotokopisi sunulan Antalya Gümrüeü, 519 
sayılı ve 24 Ocak 1976 tarihli Gümrük Çıkış 8foyanna
mesi, ilgili memurların dışında, GöLTAŞ FinnasıOln 
mührünü taşımakta ve gümrük memuru MUHAMMET 
TAN'dan başka GOLTAŞ adına OKTAY BERBER
OGLU'nun imzasını kapsamaktadır. 

T.C. Gümrükleri Çıkış Beyannamesi başlıkıt bu 
belgede "7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi 
gereg-i ihraç ediyoruz" readesi yer almaktadır.'-Bu ka· 
rarname Demirel'in başkanı oldueu MC Hükümeti'nin 
çıkardı�ı 16 Eyıüı 1975 tarhli Resmi Gazete'de yayın
lanan ve hem çımentoya uygulanacak vergi iadesi ora· 
nını yükselten, hem de yalnızca çimentoda vergi iade
sinin kararnamedeki alt ve üst sınırlanndan, ihnıç 
miktarı ne oluru olsun, üst sırurdan yararlanacata 
hükmünü getiren kararnamedir. 

Bu Gümrük Çıkış Beyannamesinde GöLTAŞ fir
masının iddia ettiei çimento ihracatını Libya'ya 
nakledecek geminin adı ve taşıdıgı ülke bayralı da ya
zılmıştır. Fotokopide görüldüeü gibi geminin acb 
VIVI 'dir. Bayralı ise KIBRIS olarak kaydedilmi,Ur. 
Demirel Ailesi'nin vergi iade işlemlerinde KIBRIS 
bayraklı bir gemiyi tercih ettiA'i anlaşılmaktadır. 
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kümeti 'nin kurulmasından üç gün sonra 2.4.1975 ta· 
rlhinde Demirel'in kardeşlerine a,t GöLTAŞ Firma
sının aldı�ı başka bir çimento ihraç tescil işleminin 
aynntılan görülmektedir. Burada ihracatın Libya'ya 
yapılacaeı iddia edilmektedir. Ancak alıcı firma şu
dur: INIMPEX INTERNATIONAL IMPORT EX
PORT S.P.A. Aynı firmanın adresi ise şu şekilde gös
terilmiştir: tTALYA-VIA TORINO 150 00184 ROME 

Bu iki belge Demirel Ailesi'nin her ne hikmetse, 
Nijerya'ya LICHTENSTEIN ve Libya'ya ROMA üze
rinden ve buralarda bulundug-u iddia edilen firmalar 
aracılteı ile ihracat yapıp vergi iadesi almaya çalıştı· 
�ını göstermektedir. Ancak yine bilinmektedir ki, yi
ne GOLTAŞ tarafından doldurulmuş başka ihraç tes· 
cil belgeleri de vardır ve Demirel Ailesi'nin başka ·fir· 
malar aracıheıyla da firmasına ihracat yaptırarak ver· 
gi iadesi sa�lamaya çalıştıeım ortaya koymaktadır. 

GÖLTAŞTAN LIBYA'YA 

Demirel'in kardeşlerinIn sahibi bulundueu 
GöLTAŞ Şirketi'nin doldurdueu 12.6.1975 tarih ve 
908 sayılı çimento ihraç tescil belgesinde alıcı firma· 
nın ünvanı MOHAMAD ALI AYOUP ve adresi ise 
Tripoli-LIBY A olarak gösterilmiştir. 

6.6.1975 tarih ve 887 sayılı çimento ihraç tescil 
belgesinde ise alıcı firmanın ünvanı bölümü silinmiş 
ve adres olarak TRIPOLI LtBY AlOBGI BROTHERS 
CO. yazılmıştır. 

10.6.1976 tarih ve 892 sayılı ihraç tescil belgesin· 
de ise alıcı firmanın ünvanı bölümüne SEZAİ TUR· 
KEŞ,FEYZt AKKAYA ve adres bölümüne de ASsI
UKAZtONI GENERALI HAN 73-75 KARAKOY/ 
ISTANBUL yazılmıştır. 

MC hükümeti geldi�inden 
günlük gazetelere konu 
lentilere kaynaklık 
suzlug-u iddialarını 
dışında Gümrük ve 
düzenlenen Gümrük 
durmak gerekmektedir. 
lueunda ortaya çıkan 
ne aynı yolsuzluk nedeniyle 
ma karan verilen Atilla 
TA Şirketi ile yeniden 

Ekte fotokopisi 
sayılı ve 24 Ocak 1976 
mesi, ilgili memurların 
mührünü taşımakta 
TAN'dan başka GOLTAŞ 
OGLU'nun imzasını 

T.C. Gümrükleri 
belgede "7/10624 
gereg-i ihraç ediyoruz" 
rarname Demirel'in 
çıkardı�ı 16 Eyıüı 1975 
lanan ve hem çımentoya 
nını yükselten, hem 
sinin kararnamedeki 
miktarı ne oluru 
hükmünü getiren kararnamedir. 

Bu Gümrük Çıkış 
masının iddia ettiei çimento 
nakledecek geminin 
zılmıştır. Fotokopide 
VIVI 'dir. Bayralı 
Demirel Ailesi'nin 
bayraklı bir gemiyi 



L AILESININ CiMENTO 
UZLUGUNU ACIKLıYOR! 

-

Beyannamede geminin sefer numarası yazılma
mıştır, fakat acentası DELTA olarak gösterilmiştir. 
DELTA, mobilya yolsuzluAundan tutuklu yegen 
Demirerin iş orlaAı ve hakkında gıyabi tutuklama 
karan bulunan Atilla özçelik'in şirkellerindendir. 
LICHTENSTEIN'deo sonra OELTA şirketinin de ver
gi iadesi işlerine karışması, mobilya yolsuzluAu ko
vuşturmasında adlan geçenlerin, çimento vergi iadesi 
işlerinde de başrolü oynadıklarını göstermektedir. Ek
le verilen diger Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopi
sinde aynı gemi, aynı bayrak ve aynı şirketin adlan 
okunmaktadır. Bu durum da, ilişkilerin devamlı ol· 
dulunu göstermektedir. 

BAŞBAKAN DEMIREL'IN DEMIREL 
KARDEŞLERLE IŞBIRlıCı 

Saptanan bir diger çimento ihraç tescil belgesi 
27.6.1975 tarihini tışımakladır. Ihraç tescil belge
sioin dolruluguna inanılacık olursa, ihracat için ın
laşma yapılmış olmalıdır. FOB delen 745 bin 200 li
ra olan bu ihracatın gene Libya'ya yapılaca�ı iddia 
edilmiştir. 

Ancak Demirel 'in kardeşlerinin sahibi olduklan 
GöLTAŞ ŞıRKETı söz konusu ihracat için. gerekli 
Gümrük Çıkış Beyannamesini, ihraç tescil beyanna
mesinden yaklaşık dört ay sonra doldurmuştur. Iddia 
edilen ihracatın Gümrük Çıkış Beyannamesi 16_10. 
1975 tarihinde gene Antalya gümrügünde doldurul
muştur. 

"Başanlı" iş adamlan oldugu qelli olan Demirel 
Ailesi, bu ihracatı neden dört ay geciktirmiştir'? Bu 
sorunun cevabı, kuşkusuz beklemenin karlı olmasında 
aranmalıdır. Çünkü bu yaklaşık dört aylık zaman süre
sinde Demirenn başında bulundu�u MC hükümeti 
yeni bir kararname ile çimento ihracatında uygulana
cak vergi iadesini beş katına çıkarmıştır. Ayrıca çi_o 
mento ihracatının, miktanna bakılmaksızın vergi iade· 
sinin, üst sınırda belirlenen orandah ödenece�ini 
kabul etmiştir. Yalnızc,. çimento ve bir çimento türü 
olan klinker için getirilen bu ayncalıkla küçük miktar
larda yapılan ihracata da en üst orandan vergi iadesi 
ödenmektedir. Böylece dört ay bekleyerek Demirel 
kardeşler beş kat fazla vergi iadesi almışlardır. 

Bu bekleyiş karlı olmuştur. Fakat Başbakan De
mirel'in kardeşlerinin dört ay beklerlerken böyle bir 
kararnamenin �Lkacalını bilmemeleri düşünülemez. 
Yalnızca bu nokta bile, yapılan ihracat gerçek olsa 
dahi, Demire!'in Başbakanlık mevkiinin kardeşlerine 
Hızine aleyhine büyük kazançlar saelamak için kul
lanılmış oldugunu açıklıkla ortaya koymaktadır. 

ÇIMENTODA VERGI IADESI ORANıNı 
HALK PARTISI KOALISYONU DOŞIJRDO, 
MC YO KSELTTı' 

Çimento ihracalma uygulanacak vergi iadesi ile 
ilgili olaıak son yıllarda iki kararname yayınlanmıştır. 
Bunlardan ilki 19.4.1974 tarihlidir. Ecevit'in Başba· 
kanlılı dönemindeki bu kararname ile çimentoya uy· 
gulanan vergi iade oranı �e beşe indirilmiştir. Ikin
ci kararname ise Demirel Başkanılılmdaki MC hükü
meti zamanında çıkanimıştır. Bu kararname 16.9. 
1975 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Karar 
sayısı: 7/10624 olarak saptanan kararnamenin giriş 
bölümü aynen şöyledir: 

"Ilişik ihracatla vergi iadesi kararının yürürlüle 
konulması, Ticaret Bakanlıeının 11.7.1975 gün ve 
24.2.14/8582 sayılı yazısı ve Yüksek Planlama Kuru· 
lu'nun olumlu göruŞÜ"Ü bildiren 2.9.1975 gün ve 128 
sayılı raporu ü7.erine 27.6.1963 gün ve 261 sayılı ka
nunun 1. ve 28.7.1967 gün ve 933 sayılı kanunun 
3/C, 4 ve 13. maddelerine göre Bakanlar Kurulunca 
9.9.1975 günü kararlaştırılmıştır." 

Bu iradeyi CumhÜflfaşkanı KoruLürk, Demirel ve 
di�er MC liderleriyle bakanlarının imzaları izlemekLe· 
dir, 

Mobilya yolsuzluRu dolayısıyla hakkında soruş
turma istenen AP'li Halil Başol 'un başında buiunduRu 
Ticaret BakanhRı, bu kararname ile ilgili görüşünü 
1 1 .7.1975 tarihinde yazıya dökmüştür. Bu tarih, yu
karıda açıklanan GöLTAŞ Şirketinin 27.6.1975 ta
rihli ihraç tescil belgesinde iki harıa sonradır. Demi
re!'in ye�eni Yahya Demirel'in mobilyadaki vergi 
iadesi yolsuzluRunu ört bas etmeye çalışan Başol'un 
bakanlıeından, Demirel 'in kardeşlerinin yeni kararna
me girişimini ö�renerek bir kaç ay beklemeleri çok 
kolay olmalıdır. 

Bu kararnamenin 29. maddesinde her türlü ihra· 
catta uygulanacak vergi iadesi oranları 11 liste halinde 
gösterilmiştir. Çimentonun yer aldı eı 5 sayılı listede 
vergi iadesinin üst sınırı yüzde 25, alL sınırı yüzde 20 
ve dolar olarak ihraç duvarı 1 milyon 800 bin dolar 
olarak saptanmıştır. BUflun anlamı, bir firma bir tak· 
vim yılı içinde 1 milyon 800 bin dolardan razla ihra
cat yapa� veya ihracat yapmış ol�ugunu gösteren bel
geler düzenlerse, gösterilen üst� sınır üzerinden vergi 
iadesi almıoya hak kazanmaktadır. Maddenin deva· 
nunda bu durum açıklandıktan sonra parantez içinde 
şöyle denilmektedir: 

"Her tür çimento ve klinker ihracatında, yıllık ih· 
raç duvarına bakılmaksızın üst oran üzerinden ödeme 
yapılır." 

MC hükümeti, 11 liste içinde ve her listede 30 
kadar mal türüne tanıdıeı vergi iadesinde yalnızca çi
mento için ayrı bir düzen getirmektedir. Çimento ih
racatındaki vergi iadesinde ise MC lideri Demirel'in 
kardeşleri başrolü oynamaktadır. Bu durumun bir 
tesadüf oldu�u iddia edilemez. Demirel'in, ticareLle 
ugraşan kardeş ve yeeenleri için özel kararname Çı' 
karıimıştır, özel muamele yapılmaktadır. 

ÇIMENTODA BIRIM IHRAÇ FIYATLARı 
ARTARKEN VERGI IADE ORANI 
YOKSELTILlYOR 

Vergi iadesi, Türkiye'de üretilen mallara ihraç 
olanakları kazandırmak gerekçesiyle düzenlenmiştir. 
Kısmi bir devalüasyon nileligindedir. Ancak vergi 
iadesi oranının yükseltilmesi için dış piyasalarda söz 
konusu malın (iyatlarının düşmesi gerekmektedir. Oy
sa resmi istatistikler üzerinde yapmış oldugumuz 
araştırmalar, 1975 yılında çimento birim ihraç riyatı· 
nın düşmeyip artLı�lnı göstermektedir. Bu yüzden çi. 
mentoda vergi iade oranı artırılması, kendi gerekçesiy· 
le de .çelişmektedir. Çünkü artan fiyatlarla alıcı bulan 
bir malın vergi iadesi oranını yükseltmek, bunun ihra
catını yapan veya bir takım belgeler düzenleyerek ih· 
racaL yapmadan yapmış görünen kimselerin karlarını 

yükseltmeklen başka bir anlama gelmemektedir. 
Resmi istatistiklere göre hesapladıRımız ve dofru

luRu her zaman kanıtlanabilecek bilgiler, 1973 yılında 
Türkiye'nin çimento birim ihraç fiyatının 15 dolar 01-
duRunu göstermektedir. Birim ihraç fiyatı, 1974 yılı 
ortalaması olaıak 27 dolara çıkmıştır. Bunun üzerine 
ve 1974 yılında çimentonun dünya piyasalannda daha 
yüksek fiyatla satılabilecelini gören Ecevit Hükümeti 
zamanında çimentoya uygulanan vergi iade oranı dü
şürülmüştür. 1975 yılında ise Türkiye'nin bir çok ürü· 
nü dünya piyasalarında fiyat kaybederken çimento 
gene de artmıştır. 1975 yılında çimento birim ihraç 
riyatı 29 dolar olmuştur. 

Buna karşın MC Hükümeti, çimentoya uygulanan 
vergi iade oranını beş kat arttırmıştır. Bu işlem, baş· 
rolü Demirel'in yakınlarının oynadı�ı vergi iadesi tica· 
reti ile uRraşanlara Hazineden ve açıktan para "er
mekten farksızdır. 

Diler yandan MC hükümeti dönemi çimento kıt· 
IıRı dönemi de olmuştur. Türkiye'de çimento kara
borsa fiyatlardan salıimıştır. özel kesimin yayın or
ganlan ve günlük basın bunu devamlı olarak dile ge
tinnektedir. 

SONUÇ 

. 1975 yılında ve 1976 yılının ilk aylarında Demi· 
renn kardeşleri çimento ihracatı yaptıklan gerekçe
siyle milyonlarca lira vergi iadesi almışlardır. Eldeki 
belgeler, vergi iadesine hak kazanmak için gösterilen 
ihracatın, mobilya yolsuzlu�una adı karışan kişiler, 
yerler ve şirketler aracılı�ıyla yapılmış gösteriidilini 
ortaya koymaktadır. Bu durum, Demirel'in kardeş
lerinin milyonlarca lira vergi iadesi alırken gerçekle 
ihracat yapıp yapmadıklarının araştırılmasını gerek

Bu bele;eler, timento ihracatının, en 
azından bir bölümünün de hayali olabileceRini göster
mektedir. 

Fakat daha önemlisi, çimento kıtlılının arttıgı 
bir dönemde ve dünya fiyatlarının yükseldiRi bir za· 
manda çimentoya uygulanan vergi iade oranlannın 
yükseltilmiş olmasıdır. Bundan dolayı Hazine büyük 
kayıplara ueramlŞ, Demirel 'in kardeşleri ise büyük 
karlar saRiamişlir. Çimento stokculueu ve kıtlılı baş· 
lamıştır. 

Konu ile ilgili ve bır bölümünün fotokopileri ekte 
sunulan belgeler yukarıdan beri açıklananlan tama· 
men doerulamaktadır. Kanımızca olay, Başbakan ve 
AP Genel Qaşkanı Süleyman Demirel ve ilgili bakanla· 
rın Yüce Divan'da yargılanmalarını gerektirecek alır
IIktadır. 

Yasama organınca duruma el konulmalıdır. 
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CumhÜflfaşkanı KoruLürk, Demirel ve 
imzaları izlemekLe· 

Mobilya yolsuzluRu dolayısıyla hakkında soruş
turma istenen AP'li Halil Başol 'un başında buiunduRu 
Ticaret BakanhRı, bu kararname ile ilgili görüşünü 
1 1 .7.1975 tarihinde yazıya dökmüştür. Bu tarih, yu
karıda açıklanan GöLTAŞ Şirketinin 27.6.1975 ta
rihli ihraç tescil belgesinde iki harıa sonradır. Demi
re!'in ye�eni Yahya Demirel'in mobilyadaki vergi 
iadesi yolsuzluRunu ört bas etmeye çalışan Başol'un 
bakanlıeından, Demirel 'in kardeşlerinin yeni kararna
me girişimini ö�renerek bir kaç ay beklemeleri çok 
kolay olmalıdır. 

Bu kararnamenin 29. maddesinde her türlü ihra· 
catta uygulanacak vergi iadesi oranları 11 liste halinde 
gösterilmiştir. Çimentonun yer aldı eı 5 sayılı listede 
vergi iadesinin üst sınırı yüzde yüzde 25, alL sınırı yüzde 20 
ve dolar olarak ihraç duvarı 1 milyon 800 bin dolar 
olarak saptanmıştır. BUflun anlamı, bir firma bir tak· 
vim yılı içinde 1 milyon 800 bin dolardan razla ihra
cat yapa� 

içinde 
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veya ihracat yapmış ol�ugunu gösteren bel
geler düzenlerse, gösterilen üst� sınır üzerinden üzerinden üzer vergi 
iadesi almıoya hak kazanmaktadır. Maddenin deva· 
nunda bu durum açıklandıktan sonra parantez içinde 
şöyle denilmektedir: 

"Her tür çimento ve klinker ihracatında, yıllık ih· 
raç duvarına bakılmaksızın üst oran üzerinden ödeme 
yapılır." yapılır." 

MC hükümeti, 11 liste içinde ve her listede 30 
kadar kadar mal türüne tanıdıeı vergi iadesinde yalnızca çi
mento mento için ayrı bir düzen getirmektedir. Çimento ih
racatındaki vergi iadesinde ise MC lideri Demirel'in 
kardeşleri başrolü oynamaktadır. Bu durumun bir 
tesadüf oldu�u iddia edilemez. Demirel'in, ticareLle 
ugraşan kardeş ve yeeenleri için özel kararname Çı' 
karıimıştır, özel muamele yapılmaktadır. 

ÇIMENTODA BIRIM IHRAÇ FIYATLARı 
ARTARKEN VERGI IADE ORANI 
YOKSELTILlYOR 

Vergi iadesi, Türkiye'de üretilen mallara ihraç 
olanakları kazandırmak gerekçesiyle düzenlenmiştir. 
Kısmi bir devalüasyon nileligindedir. Ancak vergi 
iadesi oranının yükseltilmesi için dış piyasalarda söz 
konusu malın (iyatlarının düşmesi gerekmektedir. gerekmektedir. ger Oy
sa resmi istatistikler üzerinde yapmış oldugumuz 
araştırmalar, 1975 yılında çimento birim ihraç riyatı· 
nın düşmeyip artLı�lnı göstermektedir. Bu yüzden çi. 
mentoda vergi iade oranı artırılması, kendi gerekçesiy· 
le de .çelişmektedir. Çünkü artan fiyatlarla alıcı bulan 
bir malın vergi iadesi oranını yükseltmek, bunun ihra
catını yapan veya bir takım belgeler düzenleyerek ih· 

yükseltmeklen başka bir anlama gelmemektedir. 
Resmi istatistiklere göre hesapladıRımız 

luRu her zaman kanıtlanabilecek bilgiler, 1973 
Türkiye'nin çimento birim ihraç fiyatının 
duRunu göstermektedir. Birim ihraç fiyatı, 
ortalaması olaıak 27 dolara çıkmıştır. Bunun 
ve 1974 yılında çimentonun dünya piyasalannda 
yüksek fiyatla satılabilecelini gören Ecevit 
zamanında çimentoya uygulanan vergi iade 
şürülmüştür. 1975 yılında ise Türkiye'nin 
nü dünya piyasalarında fiyat kaybederken 
gene de artmıştır. 1975 yılında çimento 
riyatı 29 dolar olmuştur. 

Buna karşın MC Hükümeti, çimentoya 
vergi iade oranını beş kat arttırmıştır. Bu 
rolü Demirel'in yakınlarının oynadı�ı vergi 
reti ile uRraşanlara Hazineden ve açıktan 
mekten farksızdır. 

Diler yandan MC hükümeti dönemi çimento kıt· 
IıRı dönemi de olmuştur. Türkiye'de çimento 
borsa fiyatlardan salıimıştır. özel kesimin 
ganlan ve günlük basın bunu devamlı olarak 
tinnektedir. 

SONUÇ 

. 1975 yılında ve 1976 yılının ilk aylarında 
renn kardeşleri çimento ihracatı yaptıklan 
siyle milyonlarca lira vergi iadesi almışlardır. 
belgeler, vergi iadesine hak kazanmak için 
ihracatın, mobilya yolsuzlu�una adı karışan 
yerler ve şirketler aracılı�ıyla yapılmış gösteri
ortaya koymaktadır. Bu durum, Demirel'in 
lerinin milyonlarca lira vergi iadesi alırken gerçekle 
ihracat yapıp yapmadıklarının araştırılmasını 

Bu bele;eler, timento ihrac
azından bir bölümünün de hayali olabileceRini 
mektedir. 

Fakat daha önemlisi, çimento kıtlılının 
bir dönemde ve dünya fiyatlarının yüksel
manda çimentoya uygulanan vergi iade 
yükseltilmiş olmasıdır. Bundan dolayı Hazine 
kayıplara ueramlŞ, Demirel 'in kardeşleri 
karlar saRiamişlir. Çimento stokculueu ve 
lamıştır. 

Konu ile ilgili ve bır bölümünün fotokopileri 
sunulan belgeler yukarıdan beri açıklananlan 
men doerulamaktadır. Kanımızca olay, Başbakan 
AP Genel Qaşkanı Süleyman Demirel ve ilgili 
rın Yüce Divan'da yargılanmalarını gerektirecek 
IIktadır. 



OZEL KESiMDE CALISAN 
-

TEKNiK ELEMANLARıN 
SENDiKALAŞMA SORUNU 

AlıŞILMIŞIN DıŞıNDA BIR YAKLAŞıM 

Küçük şeylerin büyükHi�ü vardır. Toplumumuzda 
nicedir unutulmuş geri itilmiş bir olgudur bu. Iri, iri 
fakat yere basmayan, somuta indirgenmiyen nesnel 
objektif koşullann somut çözümlemelerine gilmiyen 
linar etme hastalı�ı, küçümsenmiyecek noktaya gel
miştir. örnetir. örgütlü mücadelenin gereklilili, işçi 
sınıfı örgütü olmaksızın bagım;ızhk. demokrasi, sos
yalizm mücadelesinin verilerniyeceti iri iri söylenir de, 
bu doerunun lemeliolan. en küçük öi'!:esi olan, aslında 
yine en ama en büyüı!ü oluşturan "örgüt"c hiç doku
nulmaz. 

Bunun gibi ileri demokratik hak ve özgürlükler 
"mevzi"lerinden

' 
söz edilirken, bu alanda kazanıl

mış "mevzi"lerin ne denli "tahkim" edildiRi geriye 
itilmiş bir sorun gibi kalır. 

Bugün tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli 
sendika hakkı için sürdürülen mücadele, emekçilerin 
ileri bir demokratik "mevzi" kazanmak için verdikle
ri do�al bir mücadeledir_ 

Bu mücadelede kazanılmış durumda bulunulan 
"mevzi"lerin "tahkim" durumu nedir? Nicedir unu
tulmuş gibidir_ Genelde var olan bu sorunun, özelinde 
"özel kesimde çalışan teknik elemanlann sendikalaş
ma "sına yaklaşım, bu açıdan alışılmışın dışında bir 
yaklaşım olmaktadır_ 

Kazanılmış "mevzj"sini yeterinct' "tahkim" ede
memiş bir ordunun, daha ileri "mevziler" için "taar
ruu" kalkmasının yanlışlı�ı kuralı anımsanırsa bu 
yaklaşımın önemi daha iyi anlaşılır. 

TOTEO'j bu anlayışla kutlarken, tüm demokra
tik kitle örgüllerini bu konuya eeilmeye çaeırmak_ sa
nınz gerekli olmaktadır. 

SORUN HUKUKSAL DEGILDIR 

Başta da de�indi�imiz gibi, genel içindeki 
durumdan bir özel bölümü incelemeye çalışacaeız. 
Kuşkusuz bu genel durumu kalın çizgileri ile de olsa 
delertendirmeye götürecek bizi. Fakat ısrarla somut'
dan hareketle konuyu en basit ve anlaşılır biçimde 
vermeye ça1lşacaAız. 

Bugijne kadar teknik elemanlann yasalarca sen
dika hakkı yasaklanmış olanlann sendikalaşma soru
nu, sorun olarak tartışılmıştır. Bugün gündeme geti
rilen konu çok farklıdır. Farklılık, hukuksal bir sorun 
olmamasındadır_ Farklılık yasalarla bu kesimde çalı
şanlann sendikalaşma hakkının yasak olmam asında
dır. Bu yönleri ile konu, hukuksal plandan çıkmış, 
sosyo-ekonomik plana itilmiş bir sorun olmaktadır, 

Yasal sendikalaşma hakkı var olmasına ra�men 
sendikalaşmamış, sendikalaşamamış bir milyon işçi
nin, emekçinin durumu ile sıkı sıkıya ilgilidir, özel 
kesimde çalışan teknik elemanlann sendikalaşma so
runu. 

BIR TASNIF VE ÇÖZÜMLEME 

özel kesimde çalışan teknik elemanları, genişçe 
bir ayınma tutacak olursak, şu gurupları saptıyoruz: 

1- İşveren durumunda bulunan, kesin olarak ça
lıştıran durumunda olan "patron" teknik elemanlar. 

2- Bir "zanaatkiir" olarak tanımlanabilecek, 
kendi işinde kedisi de rıilen çalışan, hukuksal planda 
işveren de kendisi olan teknik elemanlar_ 

3- Bir iş ba�ıtı ile çalışan teknik elemanlar. Bun
lan da: � 

a) Kapitalist Işletmelerde çalışanlar 
b) özellikle, mimarlık ve mühendislik büroları gi

bi 1,2 en fazla 5-10 kişinin çalıştı�ı yerlerde çalışan
lar olarak ayırabiliriz. 

Açıktır ki, 1 ve 2. maddelerde belirtilenler, konu
muzun gerek hukuksalve gerekse sınıfsal planda dışın
dadırlar, Ancak 2. gurupta yer alanlann zamanla işçl
le4eceAini de belirt.elim. 
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Burada 3, kategoride belirlenenlerin sınıfsal ko
numuna, sınıfsal pozisyonlanna de�inmek gereklidir. 
Çünkü bunların var olan sendikalaşma haklarını kul
lanmama veya kullanamamalarında, sınıfsal konumla
rının çok t;nemli bir yeri vardır. 

Bu çözümleme yapılırken dün ve bugün ayırımına 
çok dikkat etmek gert'kir. Çünkü Türkiye'nin kapiLa

. listleşme süreci içinde, teknik elemanların dünkü sınıf
sal konumları ile bugünkü sımfsal konumlan kesin 
olarak farklıdır. Yannki sınıfsal konumları ise, bugün
kü sınıfsal konumlannın çok daha netleşmesi biçimin
de olacaktır. 

Oün sivil-asker bürokrasinin ülkemiz koşullanna 
özgü konumu içinde yer alan teknik elemanlann sınıf
sal konumu elbette bugün sözkonusu olamamaktadır, 

Bugün ise, genel olarak toplumun kurtuluşunun, 
işçi ve emekçi sımnarın iktidarında kapitalizmden 
sosyalizme geçişte oıdu�unu, bu nedenle tüm demok
ratik kitle örgütlerinin tavrının işçi sınıfının sosyalist 
hareketinden yana olmaları gereklili�inin doerulu�u
nu yint'leyerek, teknik elemanlara bakalım. 

Tpknik uzmanlık kadrolan kendi objektif 
konumları itibariyle gittikçe işçi sınıfına yaklaşmak
tadır. Bu, dünyada teknik ve bilimsel devrimin do�al 
sonucudur. Zira teknik ve bilimsel devrim sonucu, 
teknik elemanlar yalnız işçi sınıfına yaklaşmakla kal
mayıp bir bölümü ile doğrudan işçi sınıfı kapsamına 
giriyor, Çünkü bilimsel ve teknik devrim sonucu bilim 
do�rudan do�ruya bir üretim gücü haline gelmiştir. 
Bu ise teknik elemanların, hizmet st'ktöründe emeğini 
satanlar olmaktan çıkıp, artı de�erin yaratılmasına ka
tılan üreticiler olarak yer almalarını doCurmuştur, 

Yukanda da belirtmeye çalıştı�ımız gibi, bu 
sınıfsal konum yarın daha da netleşecek ve teknik ele
manların daha ço�u işçi sınıfının mücadelesi içinde 
yerini alacaktır. 

Bugün teknik elemanların bir bölümünün bu 
bilinçten yoksun olarak, küçük burjuva e�i1im ve öz
lemleri içinde bulunmasını, yukarıda tahliline çalıştı
ğımız bilimsel do�rudan ayırmak zorunluluktur. 

ıŞÇIYI IŞTEN ATMA HAKKı VE IŞTEN 
KOVULMA ÖZGÜRLüGü 

Burjuvazi, teknik elemanlan, sürekli olırak, i4Çi 

ve emekçi sınırıardan soyutlayarak kendi emrinde ça
Iıştırmanın yollannı aramılj ve belli bir süreç içinde 
bunu başarmıştır da. 

fo'abrikalarla, işyerlerinde ona ayncalıkh yer ayır
mış, görünürde kendi yetkilerini ona devreder görün
müştür. Onu vekili yerine koymuştur. Bu durumda 
çalışan teknik elemanlar, işçileri işten atma hakkı 
olan kişiler durumuna gelmişlerdir. Fakat bu denli 
yetkili (!) olmaları bile onlan, işten kovulma özgürlü
ğünden yoksun bırakmamıştır. Bu çelişki uzun süre 
başan ile gözlerden saklanabiimiştir. Bu tavırda, i,ve
renlere teknik elemanların meslek örgütleri de olduk
ça yardımcı olmuşlardır. 

özünde, patron ve işçi teknik elemanları ve sö
züm ona, onların çıkarlarını birlikte savunun teknik 
eleman odalan bu işleve oldukça katkıda bulunmuş
lardır. 

Bu yapı ve anlayış uzun bir süre devam etmiştir. 
Buna ilginç bir örnek olarak Makina Mühendisleri 
Odası'nın, Kemal Tataroğlu'nun od, başkanı olduğu 
1973 döneminde Oda Genel Kurulu'na sunduğu ra
pordaki aşağıdaki bölümü gösterebiliriz_ ( Raporun 
özel sektörde çalışanlarla ilgili bölümü sayCa 81-82). 

"Bugün sanayi, işveren-işçi-teknik eleman üçlü
sünün insan gücü i1(> kurulmakta ve işlemektedir._ .. _ 
Teknik elemanların mühendisler gurubu sanayinin 
beyin fonksiyonlannı yüklenmişlerdir. Sanayinin 
insan gücü üçlüsünde işveren ve işçi kesimleri ile mü
hendis haricindeki teknik elemanlar, çeşitli konum
larla ve diğer olanaklarla tam olmasa da bir sosyal 
güvenliee kavuşmuşlardır. Mühendis kesimi ise bun
dan genellikle yoksundur. Mühendislerin işçi statü
sünde, işçiye tanınmış haklardan yararlanması müm
kün gibi görülmekte ise de uygulamada bu mümkün 
olamamaktadır. Mühendisin sendikaya girmesi ve top
lu sözleşmelerden faydalanması işteki ve işyerindeki 
fonksiyonları gerelİince her zaman mümkün olamı
makta, ço�u kez bunlarla ters düşmektedir. 

Mühendis bir işyerinde, tekniğin, bilimin ve tek
nolojinin temsilcisidir. İşverenlerden ziyade bunlara 
tabi ve sorumludur. Kısacası mühendis "ne işveren
dir ne işçidir ..... 

Hiçbir açıklamaya ve yoruma gerek bınkmıyan 
bir görüş. Bu görüş özel kesimde çalışan teknik ele
manlar için belli bir süre bilinçle yıyılmayı Çall,ı1-
mı,tır. 

çalışanların grevli toplu sözleşmeli 
sürdürülen mücadele, emekçilerin 
"mevzi" kazanmak için verdikle

mücadeledir_ 
kazanılmış durumda bulunulan 

"tahkim" durumu nedir? Nicedir unu
Genelde var olan bu sorunun, özelinde 

teknik elemanlann sendikalaş
açıdan alışılmışın dışında bir 

"mevzj"sini yeterinct' "tahkim" ede
daha ileri "mevziler" için "taar

yanlışlı�ı kuralı anımsanırsa bu 
iyi anlaşılır. 

anlayışla kutlarken, tüm demokra
konuya eeilmeye çaeırmak_ sa

olmaktadır. 

HUKUKSAL DEGILDIR 

de�indi�imiz gibi, genel içindeki 
özel bölümü incelemeye çalışacaeız. 

durumu kalın çizgileri ile de olsa 
götürecek bizi. Fakat ısrarla somut'

konuyu en basit ve anlaşılır biçimde 

teknik elemanlann yasalarca sen
dika hakkı yasaklanmış olanlann sendikalaşma soru

tartışılmıştır. Bugün gündeme geti
ıdır. Farklılık, hukuksal bir sorun 

Farklılık yasalarla bu kesimde çalı
sendikalaşma hakkının yasak olmam asında

konu, hukuksal plandan çıkmış, 
plana itilmiş bir sorun olmaktadır, 

sendikalaşma hakkı var olmasına ra�men 
sendikalaşamamış bir milyon işçi

durumu ile sıkı sıkıya ilgilidir, özel 
teknik elemanlann sendikalaşma so

TASNIF VE ÇÖZÜMLEME 

çalışan teknik elemanları, genişçe 
olursak, şu gurupları saptıyoruz: 

durumunda bulunan, kesin olarak ça
olan "patron" teknik elemanlar. 

"zanaatkiir" olarak tanımlanabilecek, 
rıilen çalışan, hukuksal planda 
teknik elemanlar_ 

ile çalışan teknik elemanlar. Bun

Işletmelerde çalışanlar 
mimarlık ve mühendislik büroları gi

kişinin çalıştı�ı yerlerde çalışan

maddelerde belirtilenler, konu

sosyalizme geçişte oıdu�unu, bu nedenle tüm demok
ratik kitle örgütlerinin tavrının işçi sınıfının sosyalist 
hareketinden yana olmaları gereklili�inin doerulu�u
nu yint'leyerek, teknik elemanlara bakalım. 

Tpknik uzmanlık kadrolan kendi objektif 
konumları itibariyle gittikçe işçi sınıfına yaklaşmak
tadır. Bu, dünyada teknik ve bilimsel devrimin do�al 
sonucudur. Zira teknik ve bilimsel devrim sonucu, 
teknik elemanlar yalnız işçi sınıfına yaklaşmakla kal
mayıp bir bölümü ile doğrudan işçi sınıfı kapsamına 
giriyor, Çünkü bilimsel ve teknik devrim sonucu bilim 
do�rudan do�ruya bir üretim gücü haline gelmiştir. 
Bu ise teknik elemanların, hizmet st'ktöründe emeğini 
satanlar olmaktan çıkıp, artı de�erin yaratılmasına ka
tılan üreticiler olarak yer almalarını doCurmuştur, 

Yukanda da belirtmeye çalıştı�ımız gibi, bu 
sınıfsal konum yarın daha da netleşecek ve teknik ele
manların daha ço�u işçi sınıfının mücadelesi içinde 
yerini alacaktır. 

Bugün teknik elemanların bir bölümünün bu 
bilinçten yoksun olarak, küçük burjuva e�i1im ve öz
lemleri içinde bulunmasını, yukarıda tahliline çalıştı
ğımız bilimsel do�rudan ayırmak zorunluluktur. 

ıŞÇIYI IŞTEN ATMA HAKKı VE IŞTEN 
KOVULMA ÖZGÜRLüGü 

Burjuvazi, teknik elemanlan, sürekli olırak, sürekli olırak, i4Çi 

yapı ve anlayış uzun 
Buna ilginç bir örnek olarak 
Odası'nın, Kemal Tataroğlu'nun 
1973 döneminde Oda Genel 
pordaki aşağıdaki bölümü 
özel sektörde çalışanlarla ilgili 

"Bugün sanayi, işveren-
sünün insan gücü i1(> kurulmakta 
Teknik elemanların mühendisler 
beyin fonksiyonlannı yüklenmişlerdir. Sanayinin 
insan gücü üçlüsünde işveren 
hendis haricindeki teknik elemanlar, 
larla ve diğer olanaklarla tam 
güvenliee kavuşmuşlardır. Mühendis kesimi 
dan genellikle yoksundur. Mühendislerin 
sünde, işçiye tanınmış haklardan 
kün gibi görülmekte ise de 
olamamaktadır. Mühendisin sendikaya girmesi 
lu sözleşmelerden faydalanması 
fonksiyonları gerelİince her 
makta, ço�u kez bunlarla ters 

Mühendis bir işyerinde, 
nolojinin temsilcisidir. İşverenlerden 
tabi ve sorumludur. Kısacası 
dir ne işçidir ..... 

Hiçbir açıklamaya ve yoruma 
bir görüş. Bu görüş özel kesimde 
manlar için belli bir süre bilinçle 
mı,tır. 



"'TRT HABER MERKEZININ 
HAZıRLADıCı HABERLERI 

DINLEDINIZ" 

AMA ASAGIDAKİ OLAYLARı DA 
DUYDUNUZ MU ? 

Spikerler, "TRT Haber Merkezi'· 
nin hazırladılı ha�erleri dinlediniz" diye 
bitiriyorlar büıtenlerini... Dinleyiciler, 
seyirciler ıözde öRreniyorlar dünyada 
nelerin olup bittiRini. Ama bülteni hazır· 
layan haber merkezinde olup bitenleri 
pek kişi biliyor. Bundan kime ne, de
nebilir. Oysa, TRT'nin içinde olup bi
lenler mikrofondan ve ekranlardan yan
sıyacak olanları yakından etkiliyor. Bu 
nedenle TRT'de olup bitenler, öyle ge· 
çi,tirilecek cinsten deRii. 

MASA BAŞı HABERCIlıCı 

TRT'deki programlar çekilmez hale 
,elirken, haber bültenleri de bunlardan 
ıeri kalmayarak ,iderek bozuluyor. 
Dünya'daki grevler, mitingler zaman za
man verildiRi halde, ülkemizdeki olaylar 
eı ,eçiliyor. 50 bin kişilik proteıto yürü
yü,leri huı.r altı ediliyor. Buna karşılık 
ipe .. pa ,etmez konu,malar, masa ba
,ında diizülmü, demeçler haber diye bal
ka yutturulmak iateniyor. 

BUJÜn, bir TRT Yönetim Kurulu ·üyesi "haberlerin yayından önce .. mür 
edilmesi" önerisiyle ortaya çıkabiliyor. 
TRT'nin bRfında yual dayanalı olma
dan oturan Karaıaş'ın "tanıdılım en iyi 
pzeteci" diye övdüRü yeni haber dairesi 
başkanı, yerinden olmamak için tüm ıa
ntecilik ku.raJ.Iannı çilneyebiliyor. Bu 
haber dairesi bRfkanl iki aydır kendi 
personeli ile bile t&nı,madı. Ya1nız, ha
ber merkezinde uYlUlanm:ak istenen bir 
tenlile kar,ı "ıelenele aykırı" gerekçe
aiyle itiraz eden personele Hami Tezkan' · 
ID "bundan ıonra bizim yaptıRımız gele
nek olur" diye kar,ılık verdiRi biliniyor. 

Bu bir yana, Tezkan'ın yaptlRı ör
pt yerine "teşkilat" dedirtmekten ve 
tüm haberleri MC'ci.lerin keyiflerine göre 
hazırlamaktan ibaret. 

TRT'nin MC'nin borazanı haline 
,eldilinden bahaedile dursun, Haber 
Dai.reai Batkanı Hami Tezkan'ın Ameri
kan Haberler Merkezi ile i,birliRi için te
mular yaptlRına dair habeder gazeteler
de boy ,österiyor. Demek beyin yıka-

BIR DE ELlT SENDIKA V AR 

mak için yeni yöntemlere, yeni i,birlik· 
lerine ihtiyaç var. 

BBC IMDADA ÇACRILlYOR 

Yeni yöntemlere duyulan eereksi
nim, TRT Dı, Ilişkiler MüdürıÜRünden 
BBC 'ye ,önderilen bir mektupla da Orta
ya çıkıyor. Bu mektuba göre, TRT sol
culukla "vaş için BBC'den yardım iıti· 
yor. Elinde bu tip film bulunup bulun· 
madlRını ıoruyor. 

BBC'nin cevabı beklene dursun bir 
yandan da Metin Toker imdada çaArıh
yor. Toker, bu n':' kendisi açıkladı. Baka
lım Toker'e bu kez ne ödenecek? Toker' 
in hazırladı Rı "Komünizm ne, faşizm 
ne?" adlı program, TRT para öderse 
açıklanacıkmış. TRT ödeme yapmazsa 
da, Toker'in 12 Mart döneminde çıkar
dıRı kitaplar gibi bu "çalışmayı" satın 
a1acak "resmi" makamlar da bulunur el
bette. 

Bu arada, MC'nin bir kanadına daha 
çok ıı:önül verenlerin de program öneri
lerini biraz fiyat kırarak TRT'ye getire
cekleri biliniyor. Karata,"ın eöreve gel
dili gün Zeki Sözer apar topar görevden 
alındı. Bunun nedeni Sözer'in MC'nin 
bu kanadına delil başka bir kanadına 
daha yatkın oluşu. Sözer, AP dışındaki 
mihraklardan gelen önerileri geri çevir· 
dili için bu muameleye tabi tutuldu. 

SACLAM KENDINI SACLAMA 
AlıYOR 

Karataş'ın göreve geidiRi günlerde 
emrindeki personelle bir toplantı yapıp 
"her angörevdenahnacak adam" rolü oy
nayan Erdinç Sa�lam ilk anda kimilerin
den puan topluyor, kendine "bravo ada
ma" dedirtiyordu . Katabş'ın karşısında 
olduRu izlenimini veren SaRiam, perso
neline, sık Ilk yapacaRı toplantılarla ger
çek gelişmeleri haber vereceRini söyle
mişti. Daha sonra yıllık izne çıkan SaR
lam 10 gün ıonra geri döndü. Tabii, "Ilk 
ıık yapılacak toplantılar"dan da bir ha
ber çıkmadı. Sallam, yeni Genel Müdür 

tarafından ikna edilerek görevine döndü
rülmüştü. Sallam'ın toplantılarını hala 
bekleyenlere tecrubeli TRT'ciler bıyık 
altından gülüyor!ardı ;  Sallam, işini ıai
lama almış, kendini kurtarmıştı. TRT 
yönetimi ile Sallam arasındaki bütünleş
me şu anda ıürüyor. Ileride olacaklar 
hakkında şimdilik konuşmak "üç. Gö
revden a!ınırlarsa, şu ana kadarki "bü
tünleşme"yi gözden kaçıracak bir neden 
olmamalı bu. 

"HABERLERDEN NE HABER?" 
Peki haberler ne durumda? Karataş 

döneminin ilk günleri üstü kapalı yapılan . 
"taraCgirlik"ler, bueünlerde kör kör 
parmaRım gözüne deyimine uygun bir 
şekle büründü. Bültenler, giderek MC 
partilerinin gazetelerine benzemeRe baş· 
ladı. 190 üyeli muhalefet partisine ayrı
lan zaman, uCak ufak partilerin, ama MC 
üyesi partilerin haberlerine ayrılan zama
nın dörtte birini geçmiyor. Yöneticiler, 
her partiye aynı oranda yer vermekle 
" taraCsızlık" aldatmacasına giriyorlar. 
Ama, bu açık,özlülülü kimse yutmuyor. 
Bu uygulama, apaçık MC yanlısı bir uy
gulama. Bir günde on bakan konuşuyor, 
dört MC lideri konuşuyor, sonra da bir· 
iki dakika muhalefet. Bunun adır�a da 
tarafsızlık diyorlar. 

öte yandan TRT Haber Merkezin
de bir de GIZLI SANSOR var. Bunun 
açlRa çıkarılması ve kamu-oyuna duyu· 
rulması gerekli. Hami Tezkan, Haber 
Daireııi Başkanı olarak, bazan klefonla, 
bazan da odasından öbür odalara giderek 
haberlere müdahale ediyor. "Şu haber 
çıkarılsın", "Başüstüne", "Bu haber öne 
alın'ın .. ", " Peki". 

Diyecekıiniz ki, Haber Dairesi Baş
kanı haberlere karışmayacak mı? Karı,a
cak elbette ama, habercilik kurallarına 
ve ahlakına uygun olarak karışacak. Bu
nun tam tersine "Eyvaliah" demek ne
den? 

Son günlerde Cumhuriyetçi Güven 
Partisi'ne ait haberlerin "ayrı" bir özen
le ön plana çıkarılmasına ne demeli? 
Turhan FeyzioRlu, Şaban Katalaş'ı 
"gizlice" ziyaret etti mi etmedi mi? 

Ayakkabıcılar DerneRi Bafkanı'nın ziya
reti bile TRT'de haber olurken, Feyzi
ollu-Karat.a, görü,meai niye "haber" ol
madı? Yoksa böyle bir ziyaret hiç mi ol
madı? Bir önemli at.",_, nu,1 ve niçin 
durduruldu? Cevap bekleyen daha çok 
soru var. 

Soruların yanı IIfa ilginç haberler 
de var: Mu.mmer Yaşar Boıtancı, Ertan 
Karasu ve Erhan Imset., mü,avirlikten 
alınıp "Yayın Müfettişlili"ne ,etirildi
ler. üçünün müretlili olması için, tefti, 
yönetmelilinde deRilfikiik yapıldı. Kar.· 
taş, böylece bir taşla iki ku. vurdu. 
Hem üç müşaviri boş Olur.cakları yerde, 
görevlendirmiş oldu, hem de üç mü,avir
lik kadrosunu boşaltarak , yeni atamalar 
için kendine olanak saRI.dl. 

tlgi çekici haberlerden biri de Olkü 
Imset'le ilgili. Biliyorsunuz, bir kısım ba
ııın OIkü Imset'in ayrılışını Şaban Kara
taş'ın gelişine baRlarnış ve göklere çıkar
mıştı. Oysa Orta-DoRu Gueteıi'nde Ah
met Güner'in yuısından öRrenHdi ki ka
zın .ayalı öyle deliL. Olkü tnuet, DıSK'e 
ba�h YENI HABER-IŞ SENDlKASI'n,n 
Yalçıntaş döneminde toplu sözle,me 
iınza1amasını "hazmedememiş" ve o 
yüzden kurumdan ayrılmı,. özün özü 
şu: "Ey TRT yöneticileri .... Ben ki, 
DİSK'e baAh sendikayı protesto edip o 
sendikadan aynıdım, sen Loplu sözletme 
yapıp, onun üyelerine zam verdin, bana 
ise hava almak düştü. öyleyse bende ay
rılıyorum." 

Bugün TRT'de Şaban Kanlaf',n 
başmüşavirlerinden Ahmet Güner, bu 
durumu ele a1lp Orta-DoRu 'da üst üaıe 
iki makale yazmış ve "Bu delerli ,pike
rin kuruma kazandınlmuını" iıtemişti. 
Şimdi OIkü Jmset, Birleşmi, Milletler 
örgütü'nün Ankara Bürosunda çalı,ıyor 
ama, bu onun TRT'de "kaşeli" olarak 

• spiker olmasına engel deRil ki. Şimdi, 
TRT kulisinde yayılan haber bu. 

Kısacası, TRT Haber Merkezi, diler 
bölümler gibi her liin bir yeni olayla çal
kalanıyor ... "Bu da ıeçer yahu" diye dü· 
şünenler var, "Geçer ama deler de ıe
çer" diye düşünenler de .. Her .. bah t.au 
bir b .. langıç ama, .. bahi., TRT'de iyi 
haberler getinniyor. 

Yukanda belirtmeye çahştı�ımız gibi, özel ke
simde çalılJan, yani patronun emrinde, artı deRer 
üreten teknik elemanı, "sınınar üstü" gören onu 
"ulu", "kutsal" bilimin ve teknolojinin hizmetinde sa
yan,bu nedenle de, ne işçi ne de işveren olamıyaca�ı
ol belirteyen görüş, aslında ;.burjuvazinin, yutturmaca
sı olan bu "çok bilimsel" tavir, en az bu kadar bilim
sel bir görüş daha getirir: Teknik elemanlann sendika
laşmasında elil sendikalar. 

ö�renilmesindcn sonra işlen kovulmalar. Işsiz kal
malar. Bu nedenle i�len çıkartılan işçinin, işine 
dönmesini sa�lıyacak hiç bir yasa maddesinin bu
lunrnayışı, var gibi görünenlerin bile aslında yok 
oluşu. İ$sizlik. Bunca işçinin iş için hazır bekle· 
mesi. Fakal tüm bunlar, ülkemizdeki ücretliler 
içindei· kanımızca en az sorun olarak teknik ele· 
manlar için vardır. 

Bu bir sürü sorun gibi görünen sorunlann özü 
teklir. Işsiz kalma veya kalmama sorunu. Bugün 
burjuvazi ne denli yabancı leknik eleman kullanımı 
yoluna giderse gitsin, leknik elemanların iş bulma 
sorunu, diter iş arama durumunda olan çalışanlara 
oranla nispeten azdır. Bunlardan çok daha önemli 
sorun, yıllardır sendi�aların p�k çoRunun, özel· ke· 
simde çalışan teknik elemanlan, sendika bünyesine 
almayışiarı. onları kapsam dışı bırakışları, sendika
laşma durumlarını saRılyacakları yerde set çekişle
ridir. Bunun allında yalan ise, teknik elemanlara 
burjuvazinin isledili biçimde, onlarla aynı anlayışla 
bakmalarıdır. Dir dijter neden ise bu sarı sendikala
rın, bünyelerinde teknik elemanları üye olarak görmek 
Istememeleridir. Bundan korl<rnaktadırlar. 

dikalaşma sorunu hukuksal bir sorun deRiidir. Tüm 
var olmasına raemen genel olarak tpknik l.orlukların 
varııCı sorunu da degildir. Sorun sını(sal bir sorun· 
dur. Teknik elemanların bilincinde olmalan sorunu
dur. Bu ise gerek ekonomik ve gerekse polilik alanda 
teknik elemanların işçi sınıfı örgütlerinde yer alma
Iannın gerekliiiRi demektir. Bu somul güncel istekler· 
den kaynaklanıcaktır. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Çünkü TMMOB'nin deyişi ile "Teknik ('Iem.nlar 
ABD ve AET f'mperyalizminin kıskacını k�ndi ihlisas 
alanlarında duymakta ve ekonomik sömürüyü fiilen 
yaşamaktadır. Yabancı bankalar aracılıgıyla Türkiy(" · 
ye kredi ve yardım şeklinde giren tekelci sermaye ye 
teknoloji, teknik hizmetlerin ülk(' dışında yapılmasına 
yol açmaktaı teknik elemanların işsizlik, yurt dışına 
göç gibi sorunlarının ye ekonomik bunalımlarının ('sas 
kaynaeı olmaktadır. 

Öyle ya; madem ki teknik eleman böyle bir ko
numdadır, o halde onun sendikası da ayn olmalıdır. 
Bu yatnızca teknık elemanlann üyesi olacakları bir 
sendika tipidir. Çünkü O işçi sınıfından ayrıdır. Var
sın bu örgUtlenmenin pratik yaran olmasın. Varsın 
15 bin işçinin Çalılftıeı bir fabrikada 500 teknik ele
manın hiç bir Ifey yapamıyacaA'1 ortada olsun. Yeter 
ki, teknik elemanlar da işçi sınıfının ve emekçi sınıt
ların birli�i içinde yerini almasın, işçilerle aynı sen· 
dikalarda örR:ütLenmesin. 

Sendikalaşma sorununda ülkemizin yasal ve 
ekonomik yapısından, düzenlemeden gelen zorluk
Lar yok deeU. OrneRin, küçük işyerlerinde 5-10 ki· 
Ifinin çalıştıR i işyerlerinde örgütlenme zorlueu, 
hıtti imkAnsızlıel. Sendikataşmasının işverence 

SONUÇ OLARAK DERSEK 

özel kesimde çalışan teknik elemanların sen-

ABD ve AET lekeliNi Türkiyp'nin yalnız yptiş
miş insan gücünü deRii, hammaddelerini Yf" tıN türlü 
doRal kaynaklarını sömürmekl('dir. Bu nedenlrrle 
teknik ('Ieınanlar emperyalizme karşı mücadcl('nin 
dogol unsurlarıdır. " 

Du doCal unsurlar, sonuca işçi sınırı örgütlenme
si içindI.' yerlerini alarak ulaşabiliriN. 
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ülkemizdeki olaylar olaylar 
kişilik proteıto kişilik proteıto yürüyürü

Buna karşılık 
masa ba

haber diye bal

Yönetim Kurulu 
önce .. mür .. mür .. 
çıkabiliyor. 

dayanalı olma
"tanıdılım en iyi 

haber dairesi 
için tüm ıa

ku.raJ.Iannı çilneyebiliyor. Bu 
aydır kendi 

Ya1nız, ha
istenen bir 

aykırı" gerekçe
Hami Tezkan' · 

yaptıRımız gele
biliniyor. 

yaptlRı ör
dedirtmekten ve 

keyiflerine göre 

borazanı haline haline 
dursun, Haber Haber 

n'ın AmeriAmeri
i,birliRi için tete

gazetelergazeteler
Demek beyin Demek beyin yıka-yıka-

SENDIKA V AR 

dıRı kitaplar gibi bu "çalışmayı" satın 
a1acak "resmi" makamlar da bulunur el
bette. 

Bu arada, MC'nin bir kanadına daha 
çok ıı:önül verenlerin de program öneri
lerini biraz fiyat kırarak TRT'ye getire
cekleri biliniyor. Karata,"ın eöreve gel
dili gün Zeki Sözer apar topar görevden 
alındı. Bunun nedeni Sözer'in MC'nin 

apar 
Sözer'in MC'nin 

apar topar 
Sözer'in MC'nin 

topar görevden 
Sözer'in MC'nin 

görevden 

bu kanadına delil başka bir kanadına 
daha daha yatkın oluşu. Sözer, AP dışındaki 
mihraklardan mihraklardan gelen önerileri geri çevir· 
dili için dili için bu muameleye tabi tutuldu. 

SACLAM SACLAM KENDINI SACLAMA 
AlıYOR 

KaratKarataş'ın aş'ın göreve geidiRi günlerde 
emrindeki emrindeki personelle bir toplantı yapıp 
"her angörevdenahnacak adam" rolü oy
nayan nayan Erdinç Sa�lam ilk anda kimilerin
den den puan topluyor, kendine "bravo ada
ma" dedirtiyordu . Katabş'ın karşısında karşısında 
olduRu olduRu izlenimini veren SaRiam, persoperso
neline, neline, sık Ilk yapacaRı toplantılarla gerger
çek çek gelişmeleri haber vereceRini söyle
mişti. mişti. Daha sonra yıllık izne çıkan SaR
lam lam 10 gün ıonra geri döndü. Tabii, "Ilk 
ıık ıık yapılacak toplantılar"dan da bir ha
ber ber çıkmadı. çıkmadı. Sallam, Sallam, yeni yeni Genel Müdür 

lan zaman, uCak ufak partilerin, ama MC MC 
üyesi partilerin haberlerine ayrılan zamazama
nın dörtte birini geçmiyor. Yöneticiler, Yöneticiler, 
her partiye aynı oranda yer vermekle vermekle 
" t" taraCsızlık" aldatmacasına giriyorlar. giriyorlar. 
Ama, bu açık,özlülülü kimse yutmuyor. açık,özlülülü kimse yutmuyor. 
Bu uygulama, apaçık MC yanlısı bir uybir uy
gulama. Bir günde on bakan konuşuyor, konuşuyor, 
dört MC lideri konuşuyor, sonra sonra da da bir· bir· 
iki dakika muhalefet. Bunun adır�a adır�a adır da 
tarafsızlık diyorlar. 

öte yandan TRT Haber MerkezinMerkezin
de bir de GIZLI SANSOR var. Bunun Bunun 
açlRa çıkarılması ve kamu-oyuna duyu· duyu· 
rulması gerekli. Hami Tezkan, Haber Haber 
Daireııi Başkanı olarak, bazan klefonla, klefonla, 
bazan da odasından öbür odalara giderek giderek 
haberlere müdahale ediyor. "Şu haber haber 
çıkarılsın", "Başüstüne", "Bu haber öne öne 
alın'ın .. ", " Peki". 

Diyecekıiniz ki, Haber Dairesi Dairesi Baş
kanı haberlere karışmayacak mı? Karı,aKarı,a
cak elbette ama, habercilik habercilik haber kurallarına kurallarına 
ve ahlakına uygun olarak karışacak. BuBu
nun tam tersine "Eyvaliah" demek demek ne
den? 

Son günlerde Cumhuriyetçi Cumhuriyetçi Güven 
Partisi'ne ait haberlerin "ayrı" bir bir özenözen
le ön plana çıkarılmasına ne demeli? demeli? 
Turhan FeyzioRlu, Şaban Katalaş'ı aş'ı 
"g"gizlice" ziyaret izlice" ziyaret "gizlice" ziyaret "g"gizlice" ziyaret "g etti etti mi mi etmedi etmedi mi? mi? 

ııın OIkü Imset'in ayrılışını Şaban 
taş'ın gelişine baRlarnış 
mıştı. Oysa Orta-DoRu 
met Güner'in yuısından öRrenHdi ki ka
zın .ayalı öyle deliL. 
ba�h YENI HABER-IŞ 
Yalçıntaş döneminde toplu 
iınza1amasını "hazmed

döneminde toplu 
"hazmed

döneminde toplu 

yüzden kurumdan 
şu: "Ey TRT yöneticileri 
DİSK'e baAh sendikayı 
sendikadan aynıdım, 
yapıp, onun üyelerine 
ise hava almak düştü. 
rılıyorum." 

Bugün TRT'de 
başmüşavirlerinden 
durumu ele a1lp 
iki makale yazmış 
rin kuruma kazandınlmuını" iıtemişti. 
Şimdi OIkü Jmset, 
örgütü'nün Ankara 
ama, bu onun TRT'de 

• spiker olmasına 
TRT kulisinde yayılan 

Kısacası, TRT 
bölümler gibi her 
kalanıyor ... "Bu da 
şünenler var, "Geçer 
çer" diye düşünenler 
bir b .. langıç ama, .. 
haberler getinniyor. 

çahştı�ımız çahştı�ımız gibi, gibi, özel özel keke
patronun emrinde, artı deRer 

"sınınar üstü" gören onu 
teknolojinin hizmetinde sa

de işveren olamıyaca�ı
;.burjuvazinin, yutturmaca

tavir, en az bu kadar bilim
Teknik elemanlann sendika

ö�renilmesindcn sonra işlen kovulmalar. Işsiz Işsiz kalkal
malar. Bu nedenle i�len çıkartılan işçinin, işine işine 
dönmesini sa�lıyacak hiç bir yasa maddesinin bubu
lunrnayışı, var gibi görünenlerin bile aslında yok yok 
oluşu. İ$sizlik. Bunca işçinin iş için hazır bekle· bekle· 
mesi. Fakal tüm bunlar, ülkemizdeki ücretliler etliler ücretliler ücr
içindei· kanımızca en az sorun olarak teknik ele· ele· 
manlar için vardır. 

Bu bir sürü sorun gibi görünen sorunlann özü özü 
teklir. Işsiz kalma veya kalmama sorunu. Bugün Bugün 
burjuvazi ne denli yabancı leknik eleman kullanımı kullanımı 
yoluna giderse gitsin, leknik elemanların iş bulma bulma 
sorunu, diter iş arama durumunda olan çalışanlara çalışanlara 
oranla nispeten azdır. Bunlardan çok daha önemli önemli 
sorun, yıllardır sendi�aların p�k çoRunun, özel· ke· 
simde çalışan teknik elemanlan, sendika bünyesine 
almayışiarı. onları kapsam dışı bırakışları, sendika
laşma durumlarını saRılyacakları yerde set çekişle
ridir. Bunun allında yalan ise, teknik elemanlara 
burjuvazinin isledili biçimde, onlarla aynı anlayışla 
bakmalarıdır. Dir dijter neden ise bu sarı sendikala
rın, bünyelerinde teknik elemanları üye olarak görmek görmek 
Istememeleridir. Bundan korl<rnaktadırlar. 

dikalaşma sorunu hukuksal bir sorun 
var olmasına raemen genel olarak 
varııCı sorunu da degildir. Sorun 
dur. Teknik elemanların bilincinde 
dur. Bu ise gerek ekonomik ve gerekse 
teknik elemanların işçi sınıfı örgütleri
Iannın gerekliiiRi gerekliiiRi ger demektir. Bu somul 
den kaynaklanıcaktır. Bu kaçınılmaz 

Çünkü TMMOB'nin deyişi ile 
ABD ve AET f'mperyalizminin kıskacını 
alanlarında duymakta ve ekonomik sömürüyü fiilen 
yaşamaktadır. Yabancı bankalar ara
ye kredi ve yardım şeklinde giren 
teknoloji, teknik hizmetlerin ülk(' 
yol açmaktaı teknik elemanların 
göç gibi sorunlarının ye ekonomik bunalımlarının ('sas 
kaynaeı olmaktadır. 

teknik eleman böyle bir ko
sendikası da ayn olmalıdır. 

elemanlann üyesi olacakları bir 
sınıfından ayrıdır. Var
yaran olmasın. Varsın 

fabrikada 500 teknik ele
yapamıyacaA'1 ortada olsun. Yeter 

sınıfının ve emekçi sınıt
almasın, işçilerle aynı sen· 

sorununda ülkemizin yasal ve 

ABD ve AET lekeliNi Türkiyp'nin 
miş insan gücünü deRii, hammadd
doRal kaynaklarını sömürmekl('
teknik ('Ieınanlar emperyalizme 
dogol unsurlarıdır. " 

Du doCal unsurlar, sonuca işçi 



DONYADA YrlRCJYtIS 

FRANSA ULUSAL öGRENCI BIRllGI 
BAŞKANı RENE MAURICE, YÜRÜYÜŞ'
ÜN SORULARıNı CEVAPLANDIRDI. AV
RUPA TEMSILCIMIz RAŞIT KAYA, MAR
SILYA'DAN AIX KENTINE GELEN FA
ŞISTLERIN UNEF LOKALINE SALDIR
DIKLARı GÜN R. MAURICE'LE GÖRÜŞÜ
YORDU. FRANSA'NIN EN BÜYÜK DE
MOKRATIK öGRENCI öRGÜTÜ OLAN 
UNEF'IN BAŞKANı, KOMÜNIST PARTISI 
ÜYESI VE FRANSA KOMÜNIST GENÇLIK 
HAREKETI YöNETICISI RENE MAURICE, 
FRANSA'DA öCRENCI GENÇLIK HARE
KETININ TARIHÇESI, BUGÜNKÜ DURU
MU, DIGER DEMOKRATIK VE POLITIK 
ÖRGOTLERLE ILIŞKILERI HAKKINDA 
BILGI VERDI. RENE MAURICE, AYRıCA, 
AYNI ZAMANDA BIR DEMOKRATIK KIT
LE ÖRGÜTÜNÜN BAŞKANı OLAN BIR 
PARTI ÜYESI OLARAK, GÖREV ANLAYı
ŞıYLA ILGILI SORULARı DA CEVAPLAN
DıROL. 

• UNEF'in geçmişinden söz eder misiniz? 

. Fransa'da ilerici öRrenci örgütlenmelerinin geçmişi, 
geçtiRimiz yüzyıl sonlarına kadar uzanır. Bu yıl, 
Toulouse ,ehrinde ilk öQ:renciörgütününkuruluşunun 
90. yıldönümünü kutlayacaitız. O dönemde, genellik· 
le büyük burjuva ailelerinin çocukları olan öRtenei
ler i herşeye raitmen ilerici fikirler etrafında bazı der· 
neklerde örgütlenmeye ba.ı;lamışlardı. 
lık evre "Halk Cephesi"ne hatta 2. Dünya Savaşı'na 
kadar uzanan dönemlerden oluşur. Bu dönemde ög
tencilerin büyük çoRunlultu Fransa hükümetine karşı 
eylemde bulunan çeşitli raşist. grupların tabanını 
oluşturmaktadır. Sayısı çok az olan öRrenciler poli
tik ol�ak ıenellikle aa�ı ve a"ırı aa�ı temsil etmeleri
ne raitmen, çok az sayıda, ilerici görü,lere sahip öA:
renci de "Halk Cephesi" yanında yer almı,tır. 
2_ Dünya Savaşı sırasında UNEF yönetimi Vichy re
jimine kar,ı herhangi bir Lavır almaya yana"mamış
tır. Anca� örgüLte yerel sorumluluklan sahip birçok 
öA'renci "Direnilf Hareketi"ne katılmllftır. UNEF yö
netiminin (ilflalcilerle) i"birliiıi de yapmadı�ını be
lirtmek gerekir. Bir çe,it tarafsızlık diye nitelendire
bileceiıimiz bu tavır, ölUenci kitlesinin aiıırlık koy
masına olanak tanımamllftır. 
"Direniif" içinde birbiriyle ilişkiye geçen, komünist, 
sosyalist, hristiyan vs. her türlü ilerici akımdan öjt
rencHer 1946 yılında Grenoble Kongresi'nde birleşe
rek öltrencl sendikal akımın temellerini olu,turup 
UNEF'in geli,mesini saRiadılar. Bir bakıma UNEF'in 
ikinci evresi dlyebileceA'imiz bu durum, ne yazık ki 
uluslararaaı alandaki gerginlik ve özellikle komünist . 
lere karşı sekter davranışlar sonucu 1962 yılında bir 
çatlamaya uRramllftır. 
Daha sonraki dönemde ise örgüt gerçekten kitleleri 
kucaklayan nicel bir geli,me ıösterirse de, öıı:renci
lerin yalnızca maddi sorunlarıyla ultra"an korpora-
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tist bir nitelik sonucu UNEF genel demokratik talep
ler dışında tutulmaktadır. Cezayir ıavaşı ile durum 
deiti"ir ve yeni bir evreye ulaşılır. Bu dönemde fiilen 
politik alana itilen UNEF, yalnızca askere alınmak 
istenen öltrencilerin tecil işleriyle uA'raşmakıan öte, 
korporatif niteliA'ini aşarak geniş bir demokratik 
perspektife oturmakta ve büyük işçi konfederasyonu 
ile aynı safta yer almaktadır. 
En geniş öRrenci kitlelerinin özlemlerini göz önüne 
alarak mevcut 250 bin kadar öRrencinin 80 binini 
sanarında örgütleyen UNEF bu yeni gücüyle tüm po· 
Iitik güçlerin de ilgi alanına girmiştir. Böylece UNEF 
ya hükümet adına onu zayınatarak çökertmek ya da 
dar grup çıkarlarına hizmet ettirmek isteyen birçok 
kişinin hedefi haline geldi. 1961 yılında ilk olarak 
zamanın hükümetinin teşvikiyle, saitcı ökrenciler 
koptular ve bugün de ka�ıt üstünde çalışır gözüken 
Fransa Ulusal öA'renci Federasyonu (FNEF)'nu kur
dular. DiRer yanda ise 1963'te başlayan ve özellikle 
1965'ten 196B'e kadar uzanan, sonradan UNEF'in 
kartelizasyonu diye adlandırılacak oluşum görülür. 
Bu dönemde goşist ve bir takım başka politik grup
çuklar UNEF'ingücünü kendi grup çıkarlarına kullan· 
mak isteyerek UNEF'in sendikal çalışmalarını balta· 
ladıklan gibi onu demokratik politik güçlerin oluş
turduRu hareketin de dışına itmişlerdir. 196B'de go
şist grupçukların bir paravanı haline gelen UNEF bü
yük "Halk Hareketi"ne karşı bir takım girişim ve 
saptırmalara da hizmet etmiştir. Dönem UNEF için 
çok dramatik sonuçlar do�urmuştur. Dönem içinde 
öRrenel sayısı 200 binden 700 bine çıkarken üye sa
yısı BO binden 9 bine düşmüştür. 1968'in önemli ni
teliklerinden biri de, örgüt olarak sahip olduRu sen
dikal ,işlevi reddeden yönetim nedeniyle, hükümetle 
müzakerelerde bulunamayan ve dolayısıyla "Halk 
hareketi" sonucunda hiçbir kazanım sa�layamayan 
tek sosyal kategorinin ökrenciler olmasıdır. 
UNEF'i gerek materyel gerekse yönelim olarak var 
eden, öğrencilerin bulundukları her yerde örgütlen
melerini sa�layan kapasitesi, goşist yönetim elinde 
baııalanmış, yıkılmıştır. Iktidar darbel,erini a�ırlaştı
nrken, ö�rencilerin kendilerini savunmalanna olanak 
verecek bir örgütleri bulunmamaktadır. Işte bu au
rum ilerici öArencilerin girişimiyle, komünist, sosya
list, hristiyan vs. ö�renciler yanında salt sendikal ge
reksinim ile birçok öğreneiyi UNEF'i yeniden inşa 
etmek üzere birleştirerek harekete geçirmiştir. 00-
�al olarak birtakım gerginlikler, çekişmeler oldu. 
Söylenebilecek olan, girişimci ö�rencilerin geniş öR
renci kitlelerine durumu açıklayıcı ve sürekli birli�e, 
somut hedeflere ça�ırıcı çalışmalarının sonuçlarının 
alındıltı ve 1971 Mart ayında yapılan Kongre ile 
yeniden sendikal bir temelde U"':lEF'in inşa edilme 
evresinin başladıRıdır. 
1975 yılında Lyon'da yapılan kongre ile bizler için 
UNEF'in yeniden inşası dönemi tamamlanmış ol
makta. Şu anda 40bin üyemiz var. Mevcut ö�renci 
sayısı ile üye miktarı arasındaki büyük farkın biJin
cindeyiz. S yıl kadar önce bütünpolitik tandanslnrın 
topluca olduRu bir zamanda bile üye sayısının 9 bin 
blu4u hatırlanırsa olumlu gelişim ortaya çıkabilir. 
Ancak bununla yetinecek deRiiiz. Üniversitelerdeki 
seçimlerde 90 bini aşkın oy almamız, üye sayımızın 
gerçek gücümüzden gerilerde olduRunu gösterir. Fa
kat unutmayalım ki 10 yıl boyunca ö�rencilere ör
gütlenme gere�j olmadı�ı anlatıldı. Şimdi bizler ise 
yalnızca '" yıldır ihtiyaçları oldug-unu 
anlatıyoruz. 

• UNEFı öğrenci kitleleri arasında örgütlenme biçimi 
nasıldır? 

. UNEF'in örgüt yapısı gerçekt"n basittir. Amacımız 
öitrencilerin bulundukları her yerde. anrilerdf', sınıf-

DEMECi 
larda, pratik uygulama mahallerinde bir örgutt" sahip 
kılınması, tabanda örgutlenme olana�ının bulunması
dır. Böyle olunca UNEF yapısında kabaca üç duzeyli 
bir yönetim ilişkisi görülür. 
Ilk düzey, mümkün olan en ku('tik çalışma alanında 
yerel olarak öğrencilerin bir örgutsel yapıya sahip ol
masıdır. Bu amaçla, gerekli bilgilerle donanmış, ha· 
berleşme agı içinde yer alacak, amfi, sınıf komitele
ri oluşturulur. DiA'er yandan ise her ög-renim ve 
Araştırma Ünitesi (UER) ya da Fakülte düzeyinde 
aynı konu çerçevesindeki tüm sınınarı içinde topla· 
yan "Eylem Komiteleri" bulunmaktadır_ Bir univer
sitede aynı dalda örneRin tarih dalında ö�renim gö· 
ren sınıf ve bölümler; eski çaRlar tarihi, modern çaj} 
tarihi, siyasi tarih vb. tek bir "Tarih Bölümü Komi
tesi" nde örgütlenirler. 
ıkinci düzey, tüm üniversite yaşamını bir örgüt yapı
sında birleştiren düzeydir.Tüm UER komiteleri, Fa
külte komiteleri, o üniversite şehri düzeyinde bir ö�
renci derneği içinde birleşmekteler. Bir örnekle 
açıklamak istersek; LiJle şehrinde çeşitli birimler 
bulunmakta. Beden E�itimi, Ticaret, Sanat, Ekono
mi vb. gibi yüksek okullar ile 3 üniversite bulunmak
ta. Bunlar içinden yukarıdaki esasa göre gelen örgüt
lenmeler "AG" (Association Generale) denilen bir 
ög-renci derne�i çerçevesinde "federe" olarak birleş
mekteler. Böylelikle her "AG" kendi bölgesindeki 
binlerce öRrenciyi toplamaktadır. AG'lerin bütünü 
ise pratikte her ay toplanan bir "UNEF ulusal kol
lektin" içinde konfedere olarak temsil edilmekteler. 
Oçüncü ve son düzey ise UNEF'in Genel Kongresi'n
ce seçilen ve örgütün ulusal düzeyde yürütme orıanı 
işlevini sürdüren "Ulusal Büro"dur. 

e UNEF' in örgüt niteliğinin sembolieri olarak geJi�tiri
len dört kavram var: Etkin, üniter, demokratik ve ba
ğımsız olma. Bu kavramları açıklar mısınız? 

- UNEF'in gelişme sürecinde hedef aldıRımız bu 4 le
mel ilkenin birincisi etkinliktir_ UNEF'in etkinliA'i. 
kitlelerden aldıgı güçtür. Buna baıı i olarak, öA'renci 
mücadelelerini dışardan örgütleyeCii!:k bir UNEF anla
yaşı delil, ög-renci kitlelerinden oluşan, kararlarını 
kendisi alan bir anlayış bizler için geçerlidir. Bu, ör
gütün kitle örgüıü olma niteli�i yanında elki n olması' 
nın koşulu olarak da belirmektedir. 
örgüt anlayışımızın ikinci bir yönü de "üniter" nite
liktir. öRreneiler bir ç,eşitlilik gösterirler. Bizim bir
lik anlayışımız da bu çeşitliliRin analizinden, deR er
lendirmesinden çıkar. Oniter olma anlayışımız, öa
rendleri birleştirmekteki güçlüklerin ve ortak eylem 
için ellerindeki olasılıkların göz önüne alınmasını, bu 
çeşitlilij}in, fikir ve görüş rarklarınııı yansıtılabilme' 
sini gerektirir. Böyle bir UNEF anlayışı içinde, ko· 
münist, sosyalist, katolik vb. gibi farklı görüşleri bir
leştirebilmek, UNEF'i zayınatmıık yerine ona ek 
bir güç katar. Birlik anlayışımız, çeşiLli politik kon
sepsiyonları birleştirmek detlil, tam tersine bu çeşit
li konsepsiyonların temellerini unutmAdan, öQrenci
lerin karşı karşıya oldukları gerçekliai kendimize te
mel almada yalar. Sendikal anlayış, ilke olarak, öR' 
renei mücadelelerinin birleştirilme aracıdır. 
Demokratik olma niteliRi ise, karar verenin üyeler 
ve yalnızca üyeler olmasıdır. Başka hiç kimse \,('ya 
örgüt deg:il. BaAımsızlık ile demokratik olma birbi

çok sıkı baAlıdır. Y<inetimi, oriyantasyonu bt". 
lirleycnin, degişiklikleri kararlaştıranların sadece 
üyeler olması yanında, hiçbir şekilde ne patronları 
ne siyasal partiler n(' de hükümet lararmdan finanse 
edilmedig:imizdt'n, ister ulusal düzeyde istt"r yer,,1 ol· 
sun UNEF'in seçimle iş başına geoimiş yöneticilerı 
yeorine kimse karar alamaz. 

AIX KENTINE GELEN FA
UNEF LOKALINE SALDIR

R. MAURICE'LE GÖRÜŞÜ
FRANSA'NIN EN BÜYÜK DE

MOKRATIK öGRENCI öRGÜTÜ OLAN 
BAŞKANı, KOMÜNIST PARTISI 
FRANSA KOMÜNIST GENÇLIK 

YöNETICISI RENE MAURICE, 
öCRENCI GENÇLIK HARE

TARIHÇESI, BUGÜNKÜ DURU
DEMOKRATIK VE POLITIK 

ILIŞKILERI HAKKINDA 
RENE MAURICE, AYRıCA, 

ZAMANDA BIR DEMOKRATIK KIT
ÖRGÜTÜNÜN BAŞKANı OLAN BIR 

OLARAK, GÖREV ANLAYı
SORULARı DA CEVAPLAN

geçmişinden söz eder misiniz? 

ilerici öRrenci örgütlenmelerinin geçmişi, 
yüzyıl sonlarına kadar uzanır. Bu yıl, 

,ehrinde ilk öQ:renciörgütününkuruluşunun 
kutlayacaitız. O dönemde, genellik· 

burjuva ailelerinin çocukları olan öRtenei
raitmen ilerici fikirler etrafında bazı der· 

örgütlenmeye ba.ı;lamışlardı. 
Cephesi"ne hatta 2. Dünya Savaşı'na 

uzanan dönemlerden oluşur. Bu dönemde ög
çoRunlultu Fransa hükümetine karşı 

eylemde bulunan çeşitli raşist. grupların tabanını 
Sayısı çok az olan öRrenciler poli

ellikle aa�ı ve a"ırı aa�ı temsil etmeleri
az sayıda, ilerici görü,lere sahip öA:

Cephesi" yanında yer almı,tır. 
sırasında UNEF yönetimi Vichy re

kar,ı herhangi bir Lavır almaya yana"mamış
örgüLte yerel sorumluluklan sahip birçok 

Hareketi"ne katılmllftır. UNEF yö
alcilerle) i"birliiıi de yapmadı�ını be

Bir çe,it tarafsızlık tarafsızlık taraf diye nitelendire
tavır, ölUenci kitlesinin aiıırlık koy

tanımamllftır. 
birbiriyle ilişkiye geçen, komünist, 

hristiyan vs. her türlü ilerici akımdan öjt
yılında Grenoble Kongresi'nde birleşe

sendikal akımın temellerini olu,turup 
UNEF'in geli,mesini saRiadılar. Bir bakıma UNEF'in 

dlyebileceA'imiz bu durum, ne yazık ki 
alandaki gerginlik ve özellikle komünist . özellikle komünist . özellikle komünist 

davranışlar sonucu 1962 yılında bir 
uRramllftır. 

sanarında örgütleyen UNEF bu yeni gücüyle tüm po· 
Iitik güçlerin de ilgi alanına girmiştir. Böylece UNEF 
ya hükümet adına onu zayınatarak çökertmek ya da 
dar grup çıkarlarına hizmet ettirmek isteyen birçok 
kişinin hedefi haline geldi. 1961 yılında ilk olarak 
zamanın hükümetinin teşvikiyle, saitcı ökrenciler 
koptular ve bugün de ka�ıt üstünde çalışır gözüken 
Fransa Ulusal öA'renci Federasyonu (FNEF)'nu kur
dular. DiRer yanda ise 1963'te başlayan ve özellikle 
1965'ten 196B'e kadar uzanan, sonradan UNEF'in 
kartelizasyonu diye adlandırılacak oluşum görülür. 
Bu dönemde goşist ve bir takım başka politik grup
çuklar UNEF'ingücünü kendi grup çıkarlarına kullan· 
mak isteyerek UNEF'in sendikal çalışmalarını balta· 
ladıklan gibi onu demokratik politik güçlerin oluş
turduRu hareketin de dışına itmişlerdir. 196B'de go
şist grupçukların bir paravanı haline gelen UNEF bü
yük "Halk Hareketi"ne karşı bir takım girişim ve 
saptırmalara da hizmet etmiştir. Dönem UNEF için 
çok dramatik sonuçlar do�urmuştur. Dönem içinde 
öRrenel sayısı 200 binden 700 bine çıkarken üye sa
yısı BO binden 9 bine düşmüştür. 1968'in önemli ni
teliklerinden erinden er biri de, örgüt olarak sahip olduRu sen
dikal ,işlevi reddeden yönetim nedeniyle, hükümetle 
müzakerelerde bulunamayan ve dolayısıyla "Halk 
hareketi" sonucunda hiçbir kazanım sa�layamayan 
tek sosyal kategorinin ökrenciler olmasıdır. 
UNEF'i gerek materyel gerekse yönelim olarak var 
eden, öğrencilerin bulundukları her yerde örgütlen
melerini sa�layan kapasitesi, goşist yönetim elinde 
baııalanmış, yıkılmıştır. Iktidar darbel,erini a�ırlaştı
nrken, ö�rencilerin kendilerini savunmalanna olanak 
verecek bir örgütleri bulunmamaktadır. Işte bu au
rum ilerici öArencilerin girişimiyle, komünist, sosya
list, hristiyan vs. ö�renciler yanında salt sendikal ge
reksinim ile birçok öğreneiyi UNEF'i yeniden inşa 
etmek üzere birleştirerek harekete geçirmiştir. 00-
�al olarak birtakım gerginlikler, gerginlikler, ger çekişmeler oldu. 
Söylenebilecek olan, girişimci ö�rencilerin geniş öR
renci kitlelerine durumu açıklayıcı ve sürekli birli�e, 
somut hedeflere ça�ırıcı çalışmalarının sonuçlarının 
alındıltı ve 1971 Mart ayında yapılan Kongre ile 
yeniden sendikal bir temelde U"':lEF'in inşa edilme 
evresinin başladıRıdır. 
1975 yılında Lyon'da yapılan kongre ile bizler için 
UNEF'in yeniden inşası dönemi tamamlanmış ol
makta. Şu anda 40bin üyemiz var. Mevcut ö�renci 
sayısı ile üye miktarı arasındaki büyük farkın biJin
cindeyiz. S yıl kadar önce bütünpolitik tandanslnrın 
topluca olduRu bir zamanda bile üye sayısının 9 bin 
blu4u hatırlanırsa olumlu gelişim ortaya çıkabilir. 
Ancak bununla yetinecek deRiiiz. Üniversitelerdeki 
seçimlerde 90 bini aşkın oy almamız, üye sayımızın 
gerçek gücümüzden gerilerde olduRunu gösterir. Fa
kat unutmayalım ki 10 yıl boyunca ö�rencilere ör
gütlenme gere�j olmadı�ı anlatıldı. Şimdi bizler ise 
yalnızca '" yıldır ihtiyaçları oldug-unu 
anlatıyoruz. 

• UNEFı öğrenci kitleleri arasında örgütlenme biçimi 
nasıldır? 

aynı konu çerçevesindeki tüm 
yan "Eylem Komiteleri" 
sitede aynı dalda örneRin 
ren sınıf ve bölümler; eski 
tarihi, siyasi tarih vb. tek 
tesi" nde örgütlenirler. 
ıkinci düzey, tüm üniversite 
sında birleştiren düzeydir.Tüm 
külte komiteleri, o üniversite 
renci derneği içinde birleşmekt
açıklamak istersek; LiJle 
bulunmakta. Beden E�itimi, 
mi vb. gibi yüksek okullar 
ta. Bunlar içinden yukarıdaki 
lenmeler "AG" (Association 
ög-renci derne�i çerçevesinde 
mekteler. Böylelikle her 
binlerce öRrenciyi toplamaktadır. AG'lerin 
ise pratikte her ay toplanan 
lektin" içinde konfedere 
Oçüncü ve son düzey ise 
ce seçilen ve örgütün ulusal 
işlevini sürdüren "Ulusal 

e UNEF' in örgüt niteliğinin 
len dört kavram var: Etkin, 
ğımsız olma. Bu kavramları 

- UNEF'in gelişme sürecinde 
mel ilkenin birincisi etkinliktir_ 
kitlelerden aldıgı güçtür. 
mücadelelerini dışardan örgütleye
yaşı delil, ög-renci kitlelerinden oluşan, 
kendisi alan bir anlayış bizler 
gütün kitle örgüıü olma niteli�i 
nın koşulu olarak da belirmektedir. 
örgüt anlayışımızın ikinci 
liktir. öRreneiler bir ç,eşitlilik 
lik anlayışımız da bu çeşitliliRin 
lendirmesinden çıkar. Oniter 
rendleri birleştirmekteki güçlüklerin 
için ellerindeki olasılıkların 
çeşitlilij}in, fikir ve görüş 
sini gerektirir. Böyle bir 
münist, sosyalist, katolik 
leştirebilmek, UNEF'i zayınatmıık 
bir güç katar. Birlik anlayışımız, 
sepsiyonları birleştirmek 
li konsepsiyonların temellerini 
lerin karşı karşıya oldukları 
mel almada yalar. Sendikal 
renei mücadelelerinin birleştirilme 
Demokratik olma niteliRi 
ve yalnızca üyeler olmasıdır. 
örgüt deg:il. BaAımsızlık 

çok sıkı baAlıdır. Y<inetimi, 
lirleycnin, degişiklikleri 
üyeler olması yanında, hiçbir 
ne siyasal partiler n(' de 



e Buraya k.ıdar anlattıkl.ırınızdan UNEF'in içinde 
farklı politik görüşıe üyelerin olduğu anlaşılıyor. Bu 
farklı görüşler sonucu ort.ıya çıkabilecek tandansıar, 
politik çizgiler karşısında n.ısıl tutum alıyorsunuz? 

. Haklısınız. UNEF içinde komünistler, sosyalistler, 
sosyal demokratlar, sol radikaller hatta Golistler (De 
Gaulle'cüler) bulunmakta. Bir yanda Hristiyanlar, 
öte yanda Ateistler var. Ayrıca hiçbir politik "örüşe 
angaje olmadan UNEF içinde UNEF bir sendika 01-
du�u için, örgütlenmeye karar vermiş ö�renciler de 
bulunmakta. Bu olgu ya karşılık, önce kesinlikle tan
danslara karşı oldu�umuzu söyleyeyim. UNEF için
de tandanslar oldu ve bunlar örgütü birçok kez yok 
olmanın eşiAine getirdi. UNEF'in dışında olabilecek 
bölünmeleri içeriye sokmak istemiyoruz. Bunun için 
tandansıara karşıyız, ancak, akımlardan (couranls) 
yanayız. tık anda ters gelebilecek bu sözleri şöyle 
açıklayayım: Tandansıarın, çarpışan politik çizgile
rin varlı�ı, politik bir meydan savaşı demektir. öA
renci ortamının analizinden bizlerin çıkardıAı sonuç' 
lar, yıllardır geliştirmeye çalıştlA'lmız sendikal or' 
yantasyon ve kazandlA'lmız başarılar, hangi politik 
akımdan olursa olsun, ö�rencilerin tandansıarın söz· 
cülütünü yapmalarına gereksinme olmadan, ortak so· 
runlar etrafında birleşebileceklerini göstermektedir. 
Bu birleşme ile birlikte görüş uyumu olmayan nok· 
talarda sürekli bir tartışma olması doAaldır. Politik 
tandansJara göre bir temsil esası kesinlikle kabul edi
lecek bir şey deAildir, çünkü fiilen çatışmalara yol 
açar. Tandansıarın girdiAi yerde, yönetimi almak 
için yapılan mücadele politik iktidara karşı mücade
leden çok önce geliyor. Bizler örgüt içindeki herke
sin yeterince ortak noktası, sorunu bulunduA'una, 
kendi özellikleri ve düşünce zenginliA'i içerisinde gö' 
rüşlerini dile getirebilme olanaA'1 olaca�ına �nanıyo
ruz. Ancak aynı zamanda, iktidara karşı orlak ola
rak sürdürülmesi gereken o kadar çok çalışma var ki, 
bir bütün olarak, birlikte bu temellerin belirlenebile
ceA'ine inanıyoruz. 
Bu konuda son olarak eklemek istedi�im bir nokta 
var. UNEF içindeki farklı gö�şlerde Komünistlerin 
Ulusal Büro içindeki temsili maalesef örgüt içindeki 

sayısal a�ırlıklarından daha fazla bir orandadır. Ta
bii ki hata komünist ö�rencilerde deA'il. Ancak çok 
yakın zamanlara kadar diğer politik güçlerin, özellik
le di�er sol güçlerin temsilcileri sendikal mücadele
nin ağ:ırhğ:ını, sorumlulu�unu yüklenmeyi kabul et
miyorlardı. Komünistlerin nisbi ağ:ırlı�ı Ulusal Büro'
nun homojenliA'ini bozmaz, çünkü burada görev 
alanlar politik grup temsilcileri olarak değ:i1, sendikal 
oryantasyon temeııeri üzerinde görev yaparlar. Halen 
Ulusal Büro'da komünistlerden başka az sayıda 
sosyalist ve hristiyan bulunmakta. Büro içinde çok 
önemli görevlerde 3 seminaristin (papaz okulu öR
rencisi) varhA'l, UNEF'in bu noktada açıklı�ının bo
yutları için iyi bir örnektir. 

Böyle bir konuma gelmek elbette kolay olmadıA'ı gi
bi, bir günde de gerçekleşemez. Ancak e�er UNEF'i 
yeniden inşa edebiidiysek, geliştirebildiysek, sürekli 
olarak ö�renci kitleleriyle beraber olduA'umuz, bu ii
kemize ba�1ı kaldı�ımız içindir. Sizinle görüşme 
yaptığ:ım bu gün, Aix şehrinde Marsi�a'dan gelen ra
şistlerin lokalimize saldırıp tahrip ettiklerini ö�ren
dik. Arkadaşların şu anda hazırlamakta olduklan 
karşı eylemimiz, cevabımız basittir: Derhal bir yürü· 
yüş için kitlelere çağ:rıda bulunmak. Mücadeleyi ör
gütler arası mücadeleler, meydan savaşları haline dö
nüştürmeyi hiçbir zaman kabullenmedik. Çalışmala
rımız, militanların çalışması, kitlelerin içine girip on
larla birlikte olmak temelindedir. 

. UNEF' in geçmişinden söz ederken 1 968'te Halk Ha
reketi sonucunda, kazanım sağlamayan tek sosyal 
kategorinin öğrenciler.olduğunu söylediniz. Bu du
rumda, öğrencilerin Üniversite Konseyleri'nde bu
lunmaları, dar gruplu uygulama çalışmaları sistemi
nin kabulü gibi kazanımları nasıl açıklıyorsunuz? 

Böyle bir soru yöneltmekte çok haklısınız. 1968 yılı 
kazanımlarını öğ:renciJer, emekçilerin sayesinde elde 
ettiler. Bu kazanımlar için öğ:renciler yerine mücade· 
le veren emekçiler oldu. 
O zamanki UNEF'in goşist yönetimi, emekçilerin 
yanında yer alsaydı, mevcut güçler dengesini müza
kerelerde öRrencilerin yaşamlarını iyileştirmek için 
kullansaydı, yalnızca ,özünü ettj�iniz ve temeldeki 
işçi sınıfının örgütlerinin sağ:ladığ:ı kazanımlar olan 
haklar de�iI, bugün öjtrencilerin yaşamlarında, öğ:
renim yardımları, ödenekleri, üniversite bütçeleri, 
üniversiteler formasyonln ilgili önemli sorunlar 8 
yıl önce bir seferde elde edilebilirdi. 
1968'Le kuşkusuz önemli kazanımlar oldu. Ancak 
bu kazanımlar, üniversitelerin temel sorunlarını da 
içeren, emekçilerin örgütlerinin ulusal çıkar konsep
siyonlarının bir parçası olarak, onların sorumluluk 
anlayışının ürünü olarak gerçekleştirildi. Sol parti· 

ler ve işçi sendikalarının dayatmdsı ile bazı yapısaı 
deA'işikliklere ulıışıldl. Ancak öğ:rencilerin maddi 
konumları ve formasyonları ile ilgili ayrıntılı sorun
lar ele alınamadı. 

eUNEF 'in başka demokratik örgütlerle ilişkileri han· 

. Bu !ıiorunuz çok önemli. Uurjuvazi her zaman hu 
durumu kullanmak istiyor. Onlara gore nerede bir 
komunist olursa, o y<inetimi ba�ımsız bir biçimde 
yapamaz. t,:ünkti onun yerine fiilen karar veren Par
tisidir. 

gi esaslara göre yürütülüyor? .Genellikle öğrenciler kesiminde yaygın bir akım ola-

. Bu tür ilişkiler oldukça yeni bir ol�u. Yakın zaman' 
lara kadar UNEF'in goşist yönelimi, emekçilerin, 
ökretim üyeleri ve öğ:retmenlerin örgütleriyle ililiki
ler kurulmasını kabul etmiyordu. Ayrıca goşist yö
netimin bazı eylemleri 1970 yılında tüm emekçilerin 
hareketine karşı bir takım önlemler getirilmesine 
olanak tanımıştır. 
Bugün UNEF emekçilerin yanında a�ırlık koymakta. 
Bu emekçilerle yalnızca bir mücadele dayanışması 
de�il, hak taleplerinin de ortak uyum temelinde bi· 
çimlendi�i bir dayanışmadır. Bizlerin tutumu ilke
seldir. UNEF belirli prensipler içinde bütün emekçi 
sendikalarla, ökretmen ve ö�retim üyeleri örgütleriy
le, demokratik gençlik örgütleriyle, sol partilerle 
ilişkide olma durumundadır. Aynı ilkeli tavrı ne ya
zık ki tüm emekçi konfederasyonlarında bulama
maktayız CGT ile ayrıcalıklı ilişkilerde oldu�umuz 
zaman zaman ortaya atılmakta. CGT bir sınıf ve 
kitle örgütü. Temellerini partizan politik hedefler de· 
kil, gerçek ilkeler oluşturuyor. Tavır belirlemede 
böyle ortak ilkelere dayanma temeli yanında örgütle
rimizin ortak bir geçmişleri, girişimleri de var. Iliş
kiler toplantılarla, ortak araştırmalarla sürdürülmek
te. Böylece daha fazla ve kesin uyuşum noktalarına 
ulaşabildik. örneğ:in çeşitli sosyal kategorilerin hak
larının savunulmasında, ülke üniversitelerinin ne ol
ması gerekti�i konusunda, bu gibi başka noktalarda 
da ortak konsepsiyonlarımız var. 

.Üniversitede ilerici güçlerden söz ederken Öğrenciler 
Birliği'ne ( U EC) ayrı bir yer .vermenizin anlamı ne
dir? 

. ıoo bin üyeye sahip Fransa Komünist Gençlik Hare
keti (MJCF)'nin içinde yer alan UEC'nin şimdiki du
rumda 12 bin üyesi bulunmakta. Sosyalıst öğ:renci
ler Birli�i'nin ise iki yıl önceki kongresinde üyeleri
nin sayısının 2 bin kadar oldu�u söylenmişti. "Sol 
Radikaııer" (Sol Radikaııer, Fransa'da sol birlik için
deki 3. partidir) ise öArenci kesiminde hiç örgütlü 
deRilIer. Ayrıca devrimci bir örgüt ile, sınırsal işbirli
�ine dayanan partilerin gençlik örgütleri arasındaki 
rark üniversitede daha iyi belli oluyot. 
Goşıstlere gelince ... Onların örgüt anlayışında, gerek 
genel politik örgütü, gençlik ve özel olarak öA:renci 
örgütlerini ve tüm öğ:rencilerin sendikal örgütlerini 
ayırt etmelerine yer yok. Herhalde bol devrimci iM
lara karşın işçi sınıfı ve diğer emekçi kategorilere 
ulaşma durumları olmadlAından, genellikle küçük 
burjuva kökenli öğrenciler dışında başka çalışma a
lanlarının bulunmamasından olsa gerek. Tüm bu ne
denlerle goşistlerin tutarlı bir demokratiii' mücadele 
yürütmeleri olanaksızdır. 

e lzin verirseniz kişisel bir soru yönelıeceğim. UNEF 
başkanı olmanızın yanında Fransız Komünist Parti
si ve Fransa Komünist Gençlik Hareketi Uyesisiniz. 
Ayrıca, Komünist Gençlik Hareketi içinde ulusal 

sorumlu yönetici durumundasınız. Bütün 
bu durumları nasıl bağdaştırıyorsunuz? Karşınıza 
sorunlar çıkmıyor mu? 

rak beliren guşist akımlar karşısında tutumuzunu 
nasıl belirliyorsunuz? 

- Goşistler, örgüt niteliklerini birbirine k"rıştıran yapı
ları sonucu, UNEF'te, öğrencilerin sendikal örgütün
de yer almamaktalar. 
ö�rencilerin ço�unlukla küçük burjuva kökenli çev
relerden gelmeleri de dahil, karşılaşılabilen her güç
lükle, goşisLlere karşı olduğ:u gibi sağcı gruplarla da 
ilişkilerde, zorlukların üstesinden gelmek için temel 
bir ilkeyle hareket. ederiz. Bu, her seferinde öA:renci 
kütlesine başvurma ilkesidir. Sorunu örneklerle aç' 
mak daha kolay olacak. Troçkist bir gençlik örgütü
nün paravanlı�ını yapan bir grup var. Kendilerinin 
gerçek UNEF olduğunu ileri sürüyorlar. ö�renciıeri 
Oniversite Konsey seçimlerini boykot etmeye çağır
dılar. Bizler de son kararın öğ:renci kitlelerince veri
lece�ini bilerek kendi tavrımızı belirledik. 90 binden 
razla öğ:renci UNEF listesine oy yererek kesin tavrını 
belirtti. Bir başka örnek alalım: MNEF için geçti�i
miz Haziran ayında seçimler yapıldı. (Fransa'da 26 
yaşından küçük heröğrenci sosyal sigorta kapsamın
dadır. MNEF bunun yanında mediko-sosyal hizmet
ler de gören bir çeşit resmi yardımlaşma sandığı.) 
Maaleser MNEF'in sosyalist yöneticilerinin bir kıs
mı, yönetimi kaybetmelerindenkorktukları için, ö�
renci çıkarları doğrultusunda açık politik hedeflere 
sahip olmadıkları için, çok büyük önem taşıyan bu 
seçimlerin hileli hazırlanmasına göz yumdular. Hile
li olduğu için seçimlerde yenildik. Mevcut yönetim 
ve Troçkist grubun arkasından 3.  sırayı aldık. Fakat 
kitleler içinde yürüttüA:ümüz kampanya sonucu, kim· 
se ö�rencileri gerçek temsil yetkisinin bizim oldu' 
�unu yadsırnek amacıyla seçim sonuçlarını kullana
mad . .  Hatta yaratılan bu ortamda yeni seçilen yöne
tim, seçildiğini bile açıkça ilana cesaret edemedi. 
Beni üç yıl önce UNEF'in tüm üyeleri başkan seçti. 
Daha sonraki kongrede de görevimi yenilediler. Ça
Iışmalarım sendika içindeki tüm üyelerce olumlu bu
lunmakta. Bu açıdan hiçbir politik sorun karşısında 
değilim. UNEF başkanı olarak sendikal bir örgütün 
kongresince belirlenen bir eylem programım var. Bu 
niteliğimle mücadele hedefleri m var. Oniversitede 
yeni 0l..!.ylarla karşılaşınca, yeni unsuru arkadaşlarla 
analiz edip ulusal düzeyde toplantılarımızia yapıla· 
cak işleri kararlaştırıp, çözümlere ulaşırız. Bu açıdan 
gönül rahatlığı içinde, UNEF böyle yönetilir ben de 
böyle yönetiyorum, diyebilirim. 
öte yandan benim de bir kişiliğim, komünist ol· 
mamdan gelen olgular var. Tabii ki söz gelimi sabah
ları gazeteleri okurken önce UNEF başkanı olarak 
okuyup bir değ:erlendirme yaptıktan sonra ikinci kez 
komünist olarak okuyup de�erlendirmeler yapmıyo
rum. Basını her zaman komünist olarak izler, de�er
lendirmemi yaparım. Ancak UNEF'in niteliklerini 
unutmamaya titizlikle özen gösteririm. Yönetirnde 
görevli bütün komünist yoldaşların da aynı özeni 
gösterdiğine inanıyorum. Bilirim ki UNEF başkanı 
olarak işim, çalışmam bir komünist ö�rencinin ideal 
çalışmasına uymaz. Ancak bir Komünist ö�renciler 
örgütü var. Onun yönetimi var. Bu yönetim ö�ren
cil er arasında komünistler olarak çalışmaları sürdü
rür. tnançla söylüyorum ki, bir komünist olarak al
dığım görevler UNEF'in sendikal çalışmasında gö
zetilmek zorundadır. Bütün arkadaşlar UNEF'in sen
dikal temellerde kalması için özen gösteririz.örneA:in 
FKP ile SP arasındaki tartışmalara UNEF de katıla
bilirdi. Ya da partililer seviyesinde bu tartışma 
UNEF içinde komünist ve sosyal demokrat tartışma
sına dönüşebilirdi. UNEF'in karşılaştığı güçlükleri, 
ö�renci gençliğ:in sorunlarını ön planda tutmak zo
rundaydık. Bu nedenlerle sendika içinde hiçbir ta
raftan bir sekter tavrın gelmemesine özel gayret gös
terdik. 
Ayrıca komünist olarak özel politik sorumluluklarım 
da bulunmakta. Komünist Gençlik Hareketi (MJCF) 
Ulusal Bürosunda, UNEF başkanı olmanın getirdiki 
ö:ıel sorumluluklardır bunlar. Ulusal düzeyde bir ög
re.nel sendikal örgütünün başkanı olarak deneyimle
rim bulunmaktadır. UNEF'in ö�renci seçimlerinde 
90 bin oy alması iki ay içinde kırktan fazla gösteri 
yürüyüşünün yapılması bir politik olaydır. MJCF 
Ulusal Büro toplantısında bu durumun degerlendir
mesini yapmak, görüşlet bildirmek komünist olarak 
taşıdıitım bir sorumluhıktur. Ayrıca MJCF'nin bir 
üyesi, bir merkez yönetici olarak da eYIl'mlerine, ça
lışmalarına katılırım. Bu bir olgu. Bunu da hiç l'ôAkla
mam. Burjuvrızinin iddialarını haklı çıkrırmak anla
mına gelir, FKP'nilı,MJCF'nin üyesi oldu�umıı sakla
maın. 
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GELiSMiS SOSYALiST 
TOPLUMA DOGRU 

• 
PARTI MERKEZ KOMITESI, OLGUN BIR SOSYALIST TOP
LUM KURULMASıNıN, BUŞLlCA ÜRETICI GÜç OLAN BIRE
YIN HER YöNDEN GELIŞIMI OLMAKSızıN MÜMKÜN OL
MADIGINI BIR KERE DAHA BELIRTTI, 

Bulıaristan Komünist Partisi'nin 29 
Mart'ta çalışmalarına başlayan l L .  Kon· 
gresi 2 Nisan'da Lamamlandı. Çok sayı
da konuk parti heyetinin izledi�i kon· 
grede çalışmaların temel belgelerinden 
biri de, 12 Şubat'ta yayınlanan Merkez 
Komitesi "Tezleri " idi. "Tezler' " "hal
kın yaşam düzeyinin yükseltilmesi üze· 
rine hazırlanan 1972 Aralık programının 
y�inci beş yıllık plan dönemindeki 
uygulanması" üzerineydi. Parti'nin 10. 
kongresinden sonra Merkez Komitesi'
nin Aralık 1972'de yaptlRı Tam Oyeli 
Toplantı , "gelişmiş sosyalist bir toplum 
kurma 114amasında" partiye düşen görev
leri saptamIŞ!I. AşaRıda, LL. Kongre için 
hazırlanan ''Tezler''in, "Sosyalist İşçi
nin Manevi Gelişmesi" başlıklı altıncı 
bölümünden bazı parçalan bulacaksınız. 

HER YöNDEN GELIŞME 

"Parti Merkez Komitesi , olgun bir 
ıosyalist toplum kurulmasının, başlıca 
üretici güç olan bireyin heryönden geli
şimi olmaksızın mümkün olmadı�ını bir 
kere daha belirtir. Manevi ihtiyaçların 
gelişmesinin ve tatmininin ulaştlA'1 dü' 
zey, halkın yaşam düzeyinin temel un
ıurlanndan ve sosyalist yaşam tarzının 
en canlı belirişlerinden biri olacaktır. 

Manevi kültürün daha da geliştiril
me ... ve zenginleştirilmesi, sosyalist bi
lincin YÜkl.eltilmesi ve yeni insanın özel
liklerinin biçimlendirilmeıi, halkın bü
tün tabakalarını ve sosyalist inşanın bü
tün kesimlerini içine alacaktır. 

BAŞlıCA UNSURLAR 

önümüzdeki birkaç yıl içinde, işçi' 
de daha da bilinçli olarak geli,tirilecek 
ve pekiştirilecek olan unsurlar şunlar· 
dır: yükJek ideolojik komünist ilkeler ve 
ıoıyalizm davasına baRlılık; sosyalist 
yu1'tleverlik ve enternasyonalizm, kar
de,çe i,birliRi ve kar,ılıklı yardım; Sov
yetler BiriiRi'ne sanılmaz levgi ve ıada
kat; çalışmaya ve kamu mülkiyetine kar
'I .otyali.t bir tutu m ;  mesleki yetene
lin ve küıtür düzeyinin sürekli yüksel
tilmui ;  yaratıcılık ve in.iyatifin ,elişti
rilme.i; bilim ve teknolojinin modern 
b&fanlanna ilgi ,österilmeıi; hümanizm 
ve yübek bir ıo.yali.t ahlak; burjuva ,ö
rü, ve ahlakının kalıntılarına, burjuva 
ideolojiline ve onun kalıntılanna kar,ı 
mü 

SOl)'ali.t mülkiyetin korunması ko
nu.unda derin bir ıorumluluk duygu.u 
reli,tirileceli bildirilen " Tezler" de, &0'
yali.t hayat tarzıyla uyuşmayan eylem
lerle mücadelenin geniş bir cephede sür
dürüleceRi açıklanmaktadır. 

ÇALIŞMA Y A�AMI 
"Tezler"in &öz konusu bölümünde 

çalı,ma Y&famına ili,kin olarak da şun-
Lar yer alıyor: 

� 

"Çalı,m. ve soıyal faaliyet, her 
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• 
yönden gelişmiş bireyin başlıca özellik
lerinden biri ve halkın yaşam düzeyinin 
yükseltilmesinin önemli bir şartıdır. He
def, her yurttaşta, toplum içinde çalış
manın birinci bir gÇirev ve yüksek bir er
dem olduR'u iı.ancını daha çok yerleştir
mek, toplumsal olarak yararlı her türlü 
çaJışma biçimine karşı yurttaşlarda de
rin bir saygının köklerini atmaktır. 

Her çalışan kişinin, birleşik planın 
gerektirdili görevleri zamanında ve en 
iyi düzeyde yerine getirme ve aşma ko
nusundaki kişisel sorumluluk duygusu 
daha da gelişecektir." 

"Tezler"de, "tembellik, başkaları
nın, toplumun sırtından geçinme" gibi 
durumlarla mücadelenin daha da yoA'un
laştırılaca�ı belirtilmektedir. 

, EGITIM VE GENÇLER 

"Tezler"in e�itimle ilgili bölümün
de, üniversite ö�rencilerinin, ekonomi, 
örgütlenme ve yönetim konularındaki 
formasyonlarının yükseltileceRi; üretim 
sürecindeki pratik bilgilenmenin gelişti
rileceli de bildirilmektedir. 

''Tezler''in söz konusu bölümünde, 
gençlerin durumuyla ilgili olarak şunlar 
yer almaktadır: 

"Gençlerin teknik ve bilimsel yara
tıcı çalışması daha geniş kapsamlı ola
rak geliştirilecektir. 

Gençlerin teknik ve bilimsel yaratı
cı çalışması hareketi, bütünsel bir siste
me dayanılarak geliştirilecektir. Çocuk
lar, yetişme dönemindekiler, ıençler ve 
kadınlar burada de�işik ölçülerde yerle
rini alacaktır. 

Boş zamanın artmasıyla birlikte, 
gençlerin kültürel ve ylRin .. 1 ihtiyaçla
rının kar,ılanması ve ideolojik ve poli
tik düzeylerinin yükseltilmesi, sanatlara 
karşı daha aktif bir tutum yaratılması 
için daha büyük bir ilgi gösterilecektir." 

PARTI öRGüTüNüN 
GöREVLERI 

"Tezler"de parti örgütünün "halkın 
yaşam düzeyi" ile ilgili görevleri de şöy
le belirtilmektedir: 

"Parti organlarının ve örgütlerinin 
yönetimleri, halkın yaşam düzeyinin 
yülueltiJmesi alanındaki yeni görevleri 
derinlemeıine inceleyecek ve kavraya. 
cak; böylelikle, bu görevleri ekonomi
mizin daha hızlı ,elişmesinin sorunlarıy
la, ileri ıo.yalizme özlÜ yaşam tarzının 
olu,turulması ve güçlendirilmesiyle daha 
iyi büwnle,tirebilecektir. Şu andaki 
başlıca nokta, her i,çinin, halkın yaşam 
düzeyindeki yükselmenin, büyük ölçüde 
kendi çabalarına ve çalışmasına dayan
dıRının tam bilincinde olmasıdır. 

Bütün Parti komiteleri ve 
planında, daha elverişli bir toplumsal ha
va, emekçi halk için daha iyi çalışma ve 
yaşama koşulları yaratma, ihtiyaçların 
ve denetimin artırılması, tembelliRin ve 
işe karşı bilinçsiz tutumların kazınması 
yolunda bir siyasal ve örgütsel 
çalışma yapmak zorunludur." 

Htdlt,n Y4lfGlm dMzeyiıtilı yi ... ,,.,,..; " ...... 

ÇEşiTLi 
üLKELERDE 

PORTEKIZ 

Iki günlük bir gezi için Angola'ya 
giden Portekiz Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Alvaro Cunhal, 25 Mart günü 
Luanda'da düzenlenen bir basın toplan
tısında, "Portekiz'deki durumun istik

.rarsız ve tehlikeli oldu�unu" söyledi. 
Cunhal şöyle konuştu: 
"Portekiz devrimi için gerçek bir 

tehlike vardır. Bu, gerici diktatörlü�ün 
dirilmesi tehlikesidir. Gerici güçler son 
aylarda çeşitli mevzileri ele geçirmişler
dir, ve Portekiz'de özgürlükleri ortadan 
kaldırmaya, tekellerle büyük toprak sa
hiplerinin ekonomik ve politik iktidan
nı geri getirmeye çalışmaktadırlar." 

" Azor'larda ve ülkenin çeşitli bölge
lerinde PKP'nin hala yeraltında oldu�u
nu" hatırlatan Cunhal " bu anti-demok
ratik duruma raRmen gerici saR ın zafe
rini engelleyecek güçlerin bulundu�unu" 
belirtti. 

öte yandan Lizbon'da bir basın 
toplantısı düzenleyen Mario Soares, 25 
Nisan yasama seçimlerine kadar bir "sos
yal mütareke" yapılmasını önerdi. Soa
res, basın 'toplantısında PKP'ye yönelt
ti�i saldırılan sürdürdü ve PKP'yl karı
�ıklık yaratmakla suçladl. Soares'in bu 
suçlamalarının tersine, ülkedeki en uzun 
ve en a�ır grevin -hastahane personeli 
grevinin-, sa�cı Demokratik Halk Partili 
Sosyal Işler Bakanı tarafından bilinçli 
olarak kışkırtıldı�ı ve sUrdürüldü�ü bildi
riliyor. 

TUNUS 

Tunus'un ba�ımsızlı�ını kazanma
sının 20. yıldönümü nedeniyle bir bildiri 
yayınlayan bir grup Fransız aydını, Tu
nus Komünist Partisi üzerindeki yasaeın 
kaldınlması ça�nsında bulundular. 
Bildiride şöyle dendi: 

"Bu yirminci yıldönümünde belirt
mek gerekir ki, Tunus Komünist Partisi 
ulusal ba�ımsızlık miieadelesine önemli 
katkılarda bUlunmuştur. Parti, o günden 
bu yana, tüm reformlan ve ulusal baRım
sızlı�ın pekiştirilmesine, ekonominin ge
liştirilmesine, Tunus halkının toplumsal 
ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine yö
nelik bütün politikalan desteklemiştir. 
Elbette, hükümet politikasına. kendi 
açısından olumsuz buldulu yönleri de 
eleştirmekten geri kalmamıştır. Ne var 
ki, 1963'ten beri Parti 'nin bütün yasal 
faa1iyetleri yasaklanmış bulunmaktadır. 

Bu yıldönümü gününde, Başkan 
Burgiba ve Tunus hükümetini, Tunus 
Komünist Partisi 'ni hedef alan her tür
lü yasaklama önlemlerini kaldınnaya, 
bütün siyasal tutuklulan serbest bırak
maya, ve Tunus Anayasası uyannca, tüm 
ulusal örgütler için demokratik haklann 
serbestçe kullanılmasına izin venneye 
ça�ınnz." 

ORTAK PAZAR 

Brüksel'deki AET komisyonunun 
geçen hafta yayınladıAı istatistiklere gö
re Ortak Pazar üyesi dokuz ülkede Ocak 
ve Şubat 1976 aylanndaki işsiz sayısı
nın 5.567.370 oldueu bildirilmektedir. 
AET istatistiklerine göre, dokuz ülkede 
1975 yılındaki işsiz sayısı 4.353.690 
olarak hesaplanmaktaydı. 

yükseltilmesi üze· 
Aralık programının 

dönemindeki 
Parti'nin 10. 

sonra Merkez Komitesi'
yaptlRı Tam Oyeli 

yalist bir toplum 
partiye düşen görev

LL. Kongre için 
"Sosyalist İşçi

başlıklı altıncı 
bulacaksınız. 

GELIŞME 

Merkez Komitesi , olgun bir 
kurulmasının, başlıca 

heryönden geli
olmadı�ını bir 

Manevi ihtiyaçların 
tatmininin ulaştlA'1 dü' 

düzeyinin düzeyinin temel un
yaşam tarzının 

biri olacaktır. 
daha da geliştiril

zenginleştirilmesi, sosyalist sosyalist sosyali bi
yeni insanın özel

biçimlendirilmeıi, halkın bü
sosyalist inşanın bü

alacaktır. 

UNSURLAR 

yıl içinde, işçi' 
olarak geli,tirilecek 

unsurlar şunlar· 
komünist ilkeler ve 
baRlılık; sosyalist 

yonalizm, kar
kar,ılıklı yardım; yardım; yar Sov

sanılmaz levgi ve ıada
mülkiyetine kar
mesleki yetene

sürekli yüksel
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teknolojinin modern 
erilmeıi; hümanizm 

ahlak; burjuva ,ö
kalıntılarına, burjuva 

kalıntılanna kar,ı 

korunması ko
ıorumluluk duygu.u 

" T" Tezler" de, &0'
uyuşmayan eylem

bir cephede sür
açıklanmaktadır. 

A�AMI 

çaJışma biçimine karşı yurttaşlarda de
rin bir saygının köklerini atmaktır. 

Her çalışan kişinin, birleşik planın 
gerektirdili görevleri zamanında ve en 
iyi düzeyde yerine getirme ve aşma ko
nusundaki kişisel sorumluluk duygusu 
daha da gelişecektir." 

"Tezler"de, "tembellik, başkaları
nın, toplumun sırtından geçinme" gibi 
durumlarla mücadelenin daha da yoA'un
laştırılaca�ı belirtilmektedir. 

, EGITIM VE GENÇLER 

"Tezler"in e�itimle ilgili bölümün
de, üniversite ö�rencilerinin, ekonomi, 
örgütlenme ve yönetim konularındaki 
formasyonlarının yükseltileceRi; üretim 
sürecindeki sürecindeki sür pratik bilgilenmenin gelişti
rileceli de bildirilmektedir. 

''Tezler''in söz konusu bölümünde, 
gençlerin durumuyla ilgili olarak şunlar 
yer almaktadır: 

"Gençlerin erin er teknik ve bilimsel yara
tıcı çalışması daha geniş kapsamlı ola
rak geliştirilecektir. 

Gençlerin teknik ve bilimsel yaratı
cı çalışması hareketi, bütünsel bir siste
me dayanılarak geliştirilecektir. Çocuk
lar, yetişme dönemindekiler, ıençler ve 
kadınlar burada de�işik ölçülerde yerle
rini alacaktır. 

Boş zamanın artmasıyla birlikte, 
gençlerin kültürel ve ylRin .. ylRin .. ylRin 1 .. 1 .. ihtiyaçla
rının kar,ılanması ve ideolojik ve poli
tik düzeylerinin yükseltilmesi, sanatlara 
karşı daha aktif bir tutum yaratılması 
için daha büyük bir ilgi gösterilecektir." 

PARTI öRGüTüNüN 
GöREVLERI 

"Tezler"de parti örgütünün "halkın 
yaşam düzeyi" ile ilgili görevleri de şöy
le belirtilmektedir: 

"Parti organlarının ve örgütlerinin 
yönetimleri, halkın yaşam düzeyinin 
yülueltiJmesi alanındaki yeni görevleri 
derinlemeıine inceleyecek ve kavraya. 
cak; böylelikle, bu görevleri ekonomi
mizin daha hızlı ,elişmesinin sorunlarıy
la, ileri ıo.yalizme özlÜ yaşam tarzının 
olu,turulması ve güçlendirilmesiyle daha 
iyi büwnle,tirebilecektir. Şu andaki 
başlıca nokta, her i,çinin, halkın yaşam 
düzeyindeki yükselmenin, büyük ölçüde 
kendi çabalarına ve çalışmasına dayan
dıRının tam bilincinde olmasıdır. 

Bütün Parti komiteleri ve 
planında, daha elverişli bir toplumsal ha
va, emekçi halk için daha iyi çalışma ve 
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ÇEşiTLi 
üLKELERDE 

PORTEKIZ 

Iki günlük bir gezi için Angola'ya 
giden Portekiz Komünist Partisi Partisi Parti Genel 
Sekreteri Alvaro Cunhal, 25 Mart günü 
Luanda'da düzenlenen bir basın toplan
tısında, "Portekiz'deki durumun istik

.rarsız ve tehlikeli oldu�unu" söyledi. 
Cunhal şöyle konuştu: 
"Portekiz devrimi için gerçek bir 

tehlike vardır. Bu, gerici diktatörlü�ün 
dirilmesi tehlikesidir. Gerici güçler son 
aylarda çeşitli mevzileri ele geçirmişler
dir, ve Portekiz'de özgürlükleri ortadan 
kaldırmaya, tekellerle büyük toprak sa
hiplerinin ekonomik ve politik iktidan
nı geri getirmeye çalışmaktadırlar." 

" Azor'larda ve ülkenin çeşitli bölge
lerinde lerinde PKP'nin hala yeralyeraltında oldu�u
nu" hatırlatan Cunhal " b" bu anti-demok
ratik duruma raRmen gerici saR ın zafe
rini engelleyecek güçlerin bulundu�unu" " 
belirtti. 

öte yandan Lizbon'da bir basın 
toplantısı düzenleyen Mario Soares, 25 
Nisan yasama seçimlerine kadar bir "sos
yal mütareke" yapılmasını önerdi. SoaSoa
res, basın 'toplantısında PKP'ye yöneltyönelt
ti�i saldırılan sürdürdü ve PKP'yl karı
�ıklık yaratmakla suçladl. Soares'in bu 
suçlamalarının tersine, ülkedeki en uzun 
ve en a�ır grevin -hastahane personeli 

Tunus'un 
sının 20. yıldönümü nedeniyle 
yayınlayan bir 
nus Komünist 
kaldınlması 
Bildiride şöyle dendi: 

"Bu yirminci 
mek gerekir 
ulusal ba�ımsızlık 
katkılarda bUlunmuştur. 
bu yana, tüm 
sızlı�ın pekiştirilmesine, 
liştirilmesine, 
ve kültürel düzeyinin 
nelik bütün 
Elbette, hükümet 
açısından olumsuz 
eleştirmekten 
ki, 1963'ten 
faa1iyetleri yas

Bu yıldönümü 
Burgiba ve 
Komünist PartisiKomünist PartisiKomüni
lü yasaklama 
bütün siyasal 
maya, ve Tunus 
ulusal örgütler 
serbestçe kullanılmasına 
ça�ınnz." 

ORTAK 

Brüksel'deki 
geçen hafta yayınladıAı 
re Ortak Pazar 
ve Şubat 1976 



(OYUN, SEYIRCIYLE SÖYLEŞILI IKI CELSE) 

. METIN YAZIMI . Nihat Asyalı · Yusuf Daeüstün ve türrı CaRdaş Sahne 
çalışanlan 

YöNETIM - Yılmaz Onay 

MOzIK . Maksut Göksu (Bir Hazin Hürriyet · Nazım Hikmet) 
· Yusuf Dag-üstün (Harbolaki ve Işçi OOg-ünü) 

DEKOR . Vecdi Sayar 

ışıK . Süleyman Yüksel 

SAHNE TEKNISYENLERI · Şaban Ya�h · Mehmet Do�an 

DYNAY ANLAR: Cev .. Şipal 
Erdinç Bora 
ısmail Işılsoy 
Halil Esen 
Orhan Güner 
Seval Yurdakul 
Mustafa Yıldız 
Hikmet Çelik 
Onur Utku 

Akordiyon 
Zurna 
Davul 

• Tahsin Şakraker 
· Adil Pınarcı 
· Mustafa- Yıldız 

Köksal Engür 
Yusuf Dag-üslün 
Yaman Altınok 
Tayfun Coraean 
ıhsan Sanıvar 
Berin ötenal 
Ayşe Sönmez 
U�ur Akkurt 

Vıi 1973, dönem 12 Mart dönemi. Bursa otomotiv montaj sanayii işyer
lerinde 5 bin 360 işçi GREVDE. 

Türkiye işçi sınıfı hareketinin bir parçası o günlerde Bursa'da yaşanıyor. 
12 Mart'.n zor günlerinde ... Patronların çok Y9nlü baskıları değil yalnız işçile
rin karşısındaolan; günün sarı sendikalar konfederasyonu da işverenle birlik. 
"Seyreyle gözüm cihanı". 

Yıl 1976, dönem 12 Mart dönemi mi, değil mi?. Ankara'da Çağdaş 
Sahne'de sergileniyor olay. Türkiye işçi Sınıfı hareketinin bir parçası olan 
"Bursa Grevi" tartışılıyor. 

Yıllardır "Ulusal Devrimci Tiyatro" adına yapılan d.enemeler, artık 
ayakları yere basan yeni uygulamaları getirmeye başladı. Işçi sınıfının eko
nomik ve politik mücadelesinin yanında kendi sınıf kültürünün de etkin rol 
alması zorunluluğunun uygulama alanına girmesi, kuşkusuz azımsanamıyacak 
bir gelişme. Hele egemen sınıfların, üretim araçlarına el koydukları gibi, kit
lelerin kültürel ürünlerine de el koyma, ya da onlnı kendi kültürleri doğrultu-
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sun da yönlendirme girişimlerinin yoğunluk kazandığı şu günlerde, bilinçli 
kültürel atılımlar daha da bir önem kazanıyor. 

Burjuva toplumunun, sanatçı aydınları büyük ölçüde etkilediği dönem
lerde, sosyalist sanatın gelişmesi elbette zorlaşacaktır. Bu zorluğu yenmenin 
yolu da, kültürel mücadelenin, işçi sınıfının ekonomik ve politik mücadelesiy
le birlikte yürütülmesinden geçmektedir. Kuşkusuz sosyalist bilinç, dünya gö
rüşüne ve kültürel ilkelere bir anda ve kolayca egemen olamaz. Düzenin ege
men kültürünün şartlandırmalarından sıyrılıp sosyalizmin düşünce yapısı� 
ulaşmak uzun bir süreç işidir. 

Çağdaş Sahne, işçi ve emekçi kitlelerin mücadelesine dürüst ve yürekli 
bir katkıda bulunuyor " Grev" le. Seyircisi Çağdaş Sahne'yi, Çağdaş Sahne de 
seyircisini etkileyerek değiştiriyor. Kültürde egemen ideolojiye luırşı, kitlele
rin bilinçli mücadelesi hızla gelişiyor. 

Yakın geçmişte yaşanan Bursa Grevini çoğumuz iyi hatırlar. 12 Mart 
gibi bir baskı dönemi içinde de olsa işçilerin örgütlü ve bilinçli mücadeleleri
nin ne denli etkin olduğunu gösteren bu hareketten çıkarılacak dersler var. 

Çağdaş Sahne'nin bu il
.
nlayışla sahneye uyguladığı "Grev", bir belgesel 

oyun niteliğinde. Oyunun yönetmeni Yılmaz Onay, oyuncu-seyirci alışverişini 
ustaca kullanıyor. Pankartlar çıkarıp, sloganlar haykırmadan, seyirciyle birlik
te sorunların üstüne gidiyor_ 

Bu yıl Çağdaş Sahne'de sergilenen "Yusuf ile Menofis", "I,yan" ve 
"Grev" oyunları giderek yükselen bir başarı grafiği çiziyor. Bu olumlu geliş
mede, Çağdaş Sahne oyuncularının bir "sahne birliği" sağlama yoluna girme
lerinin yanı sıra, seyirci-tiyatro etkileşiminin de payı büyük. 

Oyunun sahneleniş biçimi, oyunculara büyük bir yük ve sorumluluk 
yüklüyor. Oyunculilrın çoğu, yüklendikleri sorumluluğun bilincinde. Yillnız 
bazı noktalara kısaca değinmek .gerek. Oyunun tadına varılır bir tempodil sür· 
dürülmesi Cevza Şipal, Köksal Engür, ıhsan Silnıvar ve Erdinç Bon'nın Ölçülü 
oyunlarıylil sağlilnıyor. Oğul ve 1. işçi temsilcisini oynayan ısmail lşılsoy, 
oyunun bütününe aksaklık getirecek bir tekil oyun sergiliyor bizct. Kullandığı 
diyalekt de belirli bir bölgeyi yansıtmayınca çok yapay bir tip çıkıyor ortayil. 
Yusuf Dağüstün, Tayfun Çorağan, Berin Ötenal, Seval Yurdakul, Ayşe Sön
mez, Orhan Güner, Yaman Altınok'un olumlu bir "sahne birliAi" sağliiYiin til
kım oyunlarınil öteki oyuncuların da ayak uydurmillırı, oyunu dilhil bir 'ild 
alınır hale getirecektir kuşkusuz. 

Sonuç olarak, i$çi sınıfının ekonomik ve politik mücildelesinin yanın· 
da kültürel mücadelesinin de sürdürülmesi zorunluluğu var. Bu mücıdeleye 
olumlu katkılırda bulunmayı amaçlayan Çağdaş Sahne çılı$ilnlırını kutlırız. 
Işçi ve emekçi kitlelerin örgütlü mücadelelerinde, sendikalilrlil olın iIitkilerin
de, sağlıklı kararlarınayardımcı olacağını umduğumuz "Grev" oyununu, tüm 
çillışanların - olanaklarını zorlayarak da olsa - görmelerini salık veririz. 

25. KONGRESİ 

.onaylar .kararlar 
• • YAKINDA ÇıKıYOR. 

L.I.BREJNEV A.N. KOSIG I N  

I'l'ROI'(lŞ · 6 NISAN 1976 · 15 

. Maksut Göksu (Bir Hazin Hürriyet · Nazım Hikmet) 
· Yusuf Dag-üstün (Harbolaki ve Işçi OOg-ünü) 

. Vecdi Sayar 

. Süleyman Yüksel 

TEKNISYENLERI · Şaban Ya�h · Mehmet Do�an 

Cev .. Cev .. Cev Şipal 
Erdinç Bora 
ısmail Işılsoy 
Halil Esen 
Orhan Güner 
Seval Yurdakul 
Mustafa Yıldız 
Hikmet Çelik 
Onur Utku 

• Tahsin Şakraker 
· Adil Pınarcı 
· Mustafa- Yıldız 

Köksal Engür 
Yusuf Dag-üslün 
Yaman Altınok 
Tayfun Coraean 
ıhsan Sanıvar 
Berin ötenal 
Ayşe Sönmez 
U�ur Akkurt 

12 Mart dönemi. Bursa otomotiv montaj sanayii işyer
GREVDE. 

işçi sınıfı hareketinin bir parçası o günlerde Bursa'da yaşanıyor. 
günlerinde ... Patronların çok Y9nlü baskıları değil yalnız işçile

günün sarı sendikalar konfederasyonu da işverenle birlik. 
gözüm cihanı". 

dönem 12 Mart dönemi mi, değil mi?. Ankara'da Çağdaş 
olay. Türkiye işçi Sınıfı hareketinin bir parçası olan 

tartışılıyor. 
"Ulusal Devrimci Tiyatro" adına yapılan d.enemeler, artık 

yeni uygulamaları getirmeye başladı. Işçi sınıfının eko
mücadelesinin yanında kendi sınıf kültürünün de etkin rol 

zorunluluğunun uygulama alanına girmesi, kuşkusuz azımsanamıyacak 
egemen sınıfların, üretim araçlarına el koydukları gibi, kit

ürünlerine de el koyma, ya da onlnı kendi kültürleri doğrultu-

SBKP 
ANBUL 

. raporlar 

yolu da, kültürel mücadelenin, işçi sınıfının ekonomik ve politik 
le birlikte yürütülmesinden geçmektedir. Kuşkusuz sosyalist bilinç, 
rüşüne ve kültürel ilkelere bir anda ve kolayca egemen olamaz. 
men kültürünün şartlandırmalarından sıyrılıp sosyalizmin düşünce 
ulaşmak uzun bir süreç işidir. 

Çağdaş Sahne, işçi ve emekçi kitlelerin mücadelesine dürüst 
bir katkıda bulunuyor " Grev" le. " Grev" le. " Grev" le. Seyircisi Çağdaş Sahne'yi, Çağdaş 
seyircisini etkileyerek değiştiriyor. Kültürde egemen ideolojiye 
rin bilinçli mücadelesi hızla gelişiyor. 

Yakın geçmişte yaşanan Bursa Grevini çoğumuz iyi hatırlar. 
gibi bir baskı dönemi içinde de olsa işçilerin örgütlü ve bilinçli 
nin ne denli etkin olduğunu gösteren bu hareketten çıkarılacak 

Çağdaş Sahne'nin bu il
.
nlayışla sahneye uyguladığı "Grev", 

oyun niteliğinde. Oyunun yönetmeni Yılmaz Onay, oyuncu-seyirci 
ustaca kullanıyor. Pankartlar çıkarıp, sloganlar haykırmadan, 
te sorunların üstüne gidiyor_ 

Bu yıl Çağdaş Sahne'de sergilenen "Yusuf ile Menofis", 
"Grev" oyunları giderek yükselen bir başarı grafiği çiziyor. Bu 
mede, Çağdaş Sahne oyuncularının bir "sahne birliği" sağlama 
lerinin yanı sıra, yanı sıra, seyirci-tiyatro seyirci-tiyatro etkileşiminin etkileşiminin de payı payı büyük. büyük. 

Oyunun sahneleniş biçimi, oyunculara büyük bir yük 
yüklüyor. Oyunculilrın çoğu, yüklendikleri sorumluluğun bilincinde. 
bazı noktalara kısaca değinmek .gerek. Oyunun tadına varılır bir 
dürülmesi Cevza Şipal, Köksal Engür, ıhsan Silnıvar ve Erdinç 
oyunlarıylil sağlilnıyor. Oğul ve 1. işçi temsilcisini oynayan 
oyunun bütününe aksaklık getirecek bir tekil oyun sergiliyor bizct. 
diyalekt de belirli bir bölgeyi yansıtmayınca çok yapay bir tip 
Yusuf Dağüstün, Tayfun Çorağan, Berin Ötenal, Seval Yurdakul, 
mez, Orhan Güner, Yaman Altınok'un olumlu bir "sahne birliAi" 
kım oyunlarınil öteki oyuncuların da ayak uydurmillırı, oyunu dilhil 
alınır hale getirecektir kuşkusuz. 

Sonuç olarak, i$çi sınıfının ekonomik ve politik mücildel
da kültürel mücadelesinin de sürdürülmesi zorunluluğu var. 
olumlu katkılırda bulunmayı amaçlayan Çağdaş Sahne çılı$ilnlırını 
Işçi ve emekçi kitlelerin örgütlü mücadelelerinde, sendikalilrlil 
de, sağlıklı kararlarınayardımcı olacağını umduğumuz "Grev" 
çillışanların - olanaklarını zorlayarak da olsa - görmelerini salık 
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.onaylar .kar.kar.k arlar 
• ÇıKıYOR. 



SOMÜREN VE EZEN, 
• 

TÜRKIYE ıŞÇı PARTIsI IKINCI BöLGE. 
TEMSILCILERI TOPLANTISI GEÇTICIMIZ 
HAFTA SONUNDA GAZIANTEP'TE YA
PıLDı' TOPLANTı, GENEL BAŞKAN BE
HICE BORAN'IN BIR KONUŞMASı ILE 
AÇıLDı' BORAN 'IN KONUŞMASıNıN BIR 
BÖLÜMÜNÜ OKUYUCULARIMIZA SU
NUYORUZ: 

• 
Memurlar, ö2retmenler, gençlik ve işçiler ara

sında başını almış giden şiddet hareketleri, baskıcı uy
gulamalar, DoRu, Güneydo�u, Orta Anadolu illerinde 
mezhep aynmı gözeten, ırkçı aynmlar gözeten bir 
uygulamayla sürdürütmektedir. Do�u ve Güneydo�u 
illeri. eskiden beri Türkiye'nin di�e� illerine kıyasla 
daha baskıcı bir yönetime tabi olagelmiştir. Türkiye' 
de hiçbir zaman bizim burjuvazinin örnek aldıeım id
dia ettiei Batı demokrasileri anlamında. yönteminde 
ve ölçüsünde olsun bir demokrasi uygulamasına gidil
memiştir. Türkiye'deki tüm işçi, kol ve kafa emekçisı 
kitleler üzerine; demokratik, ilerici güçler, örgütler, 
akımlar üzerine Batı'nın burjuva demokrasilerinde da
hi görülmeyen baskılar uygulanagelmiştir. 

ŞOVEN BASKıLAR FAŞIZME 
DA Y ANAK BULMA YI AMAÇlıYOR 

Ama bu baskılar, dedieim gibi DoRu ve Güney
doRu illerine daha da fazla uygulanmıştır. Şimdi de 
öyle anlaşılıyor ki mezhep aynmlan kışkırtılarak ırk· 
Çı, şoven politikalar uygulanarak faşizme bir kitle ta
banı yaratılmak istenmektedir. Faşizm gerçi büyük 
tekelci burjuvazinin açık teröre dayanan bir yöneti· 
midir. Ama hiçbir yönetim kendisine bir kitle tabanı 
oluşturmadan, bir kitle dayanaRı yaratmadan ayakta 
duramaz, Faşizmin kitle tabanı oluşturma usullerin
den biri de, işçi-emekçi kitleler arasında, halk kitle· 
leri arasında bölünmeler yaratmak, "düşman" yarat
mak ve bu düşmanlık kışkırtmalan etrafında kendisi
ne tarartar kazanıp bir kitle tabanı elde edebilmektir. 
Bunun en parlak ömeei hep bildIRiniz gibi Hitler 
faşizminde olmuştur. Hitler, ari ırktan olan ve olma
yan aynmını yapmış, yahudileri ortak düşman olarak 
kitlelerin önüne koymuş ve bu aynm ve kışkırtmalar· 
la kitle içinde kendisine bir taban edinmeye çalışmış
tır. Fakat DoRu ve Güneydoeu illerinde daha da şid
detini artbrarak uygulanan ırkçı·şoven milliyetçi 
uygulamalann bir başka amacı daha var sanırım. O da 
DoRu illerinde baskıyı daha da artırabilmek için, hat
ta mümkünse o kadar hazırlanmış olduktan ama vak
tiyle meclisten geçirememiş olduklan bölgesel sıkıyö
netim]' hiç de�ilse ilan edebilir, uygulayabilir hale gel· 
mek için bu kışkırtmalar, bu ırkçı şoven baskılar ar
tınlarak yürütülmektedir. Bu mezhepçi ve ırkçı ay
nmlann amacı, ilgili halk kitlelerini çatışma alanına 
itmek, olaylar çıkannak ve sonra bunu bahane ve ge. 
rekçe olarak kullanıp DoRu ve GüneydoRu'da baskı· 
lan daha da şiddetlendirebilmek, ellerinden gelirse bir 
bölgesel sıkıyönetimi uygulayabilmektir. 

SÖMÜREN VE EZEN HER ZAMAN 
BIR SOSYAL SINIFTIR 

Bu durumda yapılması gereken iki iş vardır. Bi
rincisi, tüm Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükle
rin korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi mÜcade· 
lesi yapılırken, Do�u 'da da ırkçı, şoven baskılara. 
haksızlıklara ve ezici uygulamalara karşı halkın de. 
mokratik hak ve özgürlüklerini korumak, genişlet. 
mek ve geliştirmek mücadelesi verilmelidir. Ama bu 
mücadele verilirken karşı tarafın hazırladı�ı provokas
yonlara, çatışmalar çıkartıp bunlan baskıcı, şoven yö. 
netimi Için bir bahane olarak kullanmak iste�ine de 
alet olmamaya son derece dikkat etmek gerekir. Ne 
kadar iyi niyetle demokratik, ilerici niyetlerle olursa 

HER ZAMAN BiR 
SOSYAL SINIFTIR 

olsun, . hesapsızca yapılacak hareketler, halk kitlele· 
rini geçit vermez yollara sürükleyip, onlann kın Iması
na, perişan olmasına sebep olacak hareketler, asla te
vessül edilmemesi gereken yollar, hareketlerdir. Bu 
konuda dikkat edilmesi gereken en azından birkaç 
nokta daha var kanısındayım. Nerede sömürme, sömü
rülme; ezen ve ezilen aynmı varsa, bu aynm söz ko
nusuysa, unutmamak gerekir ki her yerde ve her za· 
man sömüren ve ezen bir sosyal sınıftır. ERer bir ik
tidar ezici, baskıcı, zulmedici bir politika içindeyse, 
böyle bir uygulama içindeyse, o iktidar bu sömürü, 
ezme ve horlama politikasını bütün bir ulus adına ve 
hesabına deRii; sömürücü egemen sınır adına ve hesa
bına yürütmektedir. Egemen sömürücü sınıflar dünya
nın her yerinde bir taraCtan kendi işçi ve emekçi sı
nınannı sömürürken, diRer yandan da dieer toplumIa
nn, diRer halklann, milliyetlerin, milletlerin işçi ve 
emekçi sınınannı da sömürür, eRer gücü yeterse ve Cır· 
sat bulursa. 

HALK, IKTIDARLA 
KARıŞTıRıLMAMAlıDıR 

Anti-emperyalist baeımsızlık mücadelelerinin en 
şiddetli ve keskin biçimde yürütüldüeü yerlerde ve za
manlarda dahi bir ulusla, o ulusun halkıyla egemen sö
mürücü sınınan arasında ayırım gözetilir. Mesela Ame· 
rikan emperyalizmine karşı en şiddetli, en keskin mü· 
cadeleyi vermiş olan Vietnam halkı ve yöneticileri da
ima ve ısrarla Amerika'nın emperyalist askeri, siyasi 
gücüyle. bu gücü temsil eden Amerikan devleti ve 
Amerikan tekelci burjuvazisiyle Amerikan halkını bir
birinden ayırmıştır ve Amerikan halkını dost gördük· 
lerini, düşman bellemediklerini devamlı şekilde belirt
mişlerdir. Türkiye'de DoRu ve Güneydo�u bölgeleri
nin durumu, bir taraftan kapitalizmin eşitsiz gelişme 
kanununun bir neticesidir; diger yandan da şoven mil
liyetçiliRe kendisini kaptırmış olan burjuvazinin güt· 
tüeü baskıcı, aynm gözetici politikanın bir sonucudur. 
Bu her iki duruma karşı da mücadele vermek gerekir. 
Türkiye'de esasen bugün gündemde birinci madde, 
esas temel mücadele, demokratik hak ve özgürlüklerin 
korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi mücadelesi
dir. Dogu ve Güneydoeu'da şoven ırkçı uygulamalara 
baskılara karşı yapılacak mücadele bir yanıyla Tür
kiye'nin bütününde yürütülen ve daha da yürütülecek 
geliştirilecek olan toplumu demokratikleştirme mü. 
cadelesinin parçasıdır. 

BACIMSIZLlK, DEMOKRASI 
MÜCADELESI SOSYALIST 

MÜCADELEDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ 
Ama demokrasi mücadelesi bugün 20. yUzyllın 

son çeyreeinde sosyalizm mücadelesinden ayn olan, 
ondan ayn düşünülecek bir mücadele deRiidir. Çünkü 
bugün gerek dünyada, gerek Türkive'de demokratik 
özgürlükler mücadelesinin öncü gücü, itici gücü, motor 
gücü işçi sınıfıdır: Burjuvazi, küçük burjuvazi, ara ta
bakalar ilerici vasınanna yitirmişlerdir. Bugün dünya
da ve Türkiye'de gerek baRımsızlık mücadelesi, gerek
se demokrasi mücadelesi sosyalizm mücadelesinden 
ayn deeildir. Bu üç mücadele içiçe geçmiş, birbiriyle 
kenetlenmiş durumdadır. Sosyalizmi hedef almayan, 
sosyalizm doerultusunda verilmeyen anti-emperyalist 
baeımsızlık mücadeleleri ve demokrasi mücadeleleri, 
kalıcı, olumlu sonuçlara erişemez. Geçici olarak başa
rılı gibi görünseler bile, sonunda yeniden emperyaliz
min, baskının, demokrasi düşmanheının kuclRına 
düşmeye mahkumdurlar. Türkiye Işçi Partisi toplu
mun bütün sonınlanna bu açıdan bakar. Yani işçi sı
nıCı açısından, bilimsel sosyalizm açısından bakar ve 
bütün mücadelelerde bu hareketin temel, ana amacını, 
yani tüm işçi ve emekçi halk kitlelerinin sömürüden, 
baskıdan, ezilmekten, horlanmaklan kurtulması ama
cını bir an için bile gözden kaçırmız. Toplumdaki bü· 
tün toplumsal hareket ve akımlan bu açıdan deeerlen
dirir. Kendi başına ele alınan bir hareket ve akım, 
kendi başına ne kadar ilerici ve demokratik görünse 
dahi, ee-er işçi sınıfının ve müttefiki emekçi kitlel�rin 
sosyalizmi hedef alan hareketine ters düşüyorsa, ana 
hedeCe ulaşmayı engelleyen bir etki yapıyorsa, o za· 
man o hareket, bu açıdan deRerlendirilerek ona göre, 
ona karşı bir tavır alınır. Işçi sınıfının ve müttefiki 
emekçi kitlelerin hareketinin bütünlüRünü ve birliaini 
korumak şarttır. Bu bütünlük konınmazsa, bu ancak 
sömürücü şoven burjuvazinin işine yarar. Ancak sos
yalizmdedir ki bütün halk kitleleri özgür, eşit, kardeş
çe, banş içinde, birlikte yaşıyabileceklerdir. Sosya
listler, işçi sınlCının sosyalist hareketi bunun için çalı
şır. Bizim görüşümüze göre birlik ve beraberlik baskıcı 
yöntemle'!'le, zorla elde edilmez. Halk kitlelerinin gö
nüllerinde özgürce oluşan, halk kitlelerinin kendi öz
gür iradeleriyle kabul ettikleri bir birlik ve bütünleşme 
ancak kalıcı, saelam. olumlu neticeler verır. Zaten 20. 
yüzyılın son çeyreRine baskı ve şiddet yöntemleri, 
sömürcü yöntemler dünyanın her tarafında birbiri ar· 
dından inas etmektedir. Gerçi şurada burada yeni 
yeni faşist baskıcı yöntemler ortaya çıkmaktadır. En 
son Şili'de olduRu gibi. Ama hiçbir Caşist baskıcı yön
tem, halka kendini zorla, da�ıtarak kabul ettirmeye 
çalışan rejim hiçbir yerde hiçbir zaman uzun süreli ve 
kalıcı olmamaktadır. Türkiye'de de bu çeşit yöntem
ler ve bu çeşit bir rejim oluşturma özlemleri mutlaka 
işçi ve emekçi kitlelerin dayanışma Içinde, özgürce 
bir beraberlik içinde verecpkleri mücadelelerle hüsrana 
uAratılacaktır. 
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Bu durumda yapılması gereken iki iş vardır. Bi
tüm Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükle

genişletilmesi ve geliştirilmesi mÜcade· 
'da da ırkçı, şoven baskılara. 
uygulamalara karşı halkın de. 

özgürlüklerini korumak, genişlet. 
geliştirmek mücadelesi verilmelidir. Ama bu 

karşı tarafın hazırladı�ı provokas

olsun, . hesapsızca yapılacak hareketler, halk kitlele· 
rini geçit vermez yollara sürükleyip, onlann kın Iması
na, perişan perişan per olmasına sebep olacak hareketler, asla te
vessül edilmemesi gereken yollar, hareketlerdir. Bu 
konuda dikkat edilmesi gereken en azından birkaç 
nokta daha var kanısındayım. Nerede sömürme, sömü
rülme; ezen ve ezilen aynmı varsa, bu aynm söz ko
nusuysa, unutmamak gerekir ki her yerde ve her za· 
man sömüren ve ezen bir sosyal sınıftır. ERer bir ik
tidar ezici, baskıcı, zulmedici bir politika içindeyse, 
böyle bir uygulama içindeyse, o iktidar bu sömürü, 
ezme ve horlama politikasını bütün bir ulus adına ve 
hesabına deRii; sömürücü egemen sınır adına ve hesa
bına yürütmektedir. Egemen sömürücü sınıflar dünya
nın her yerinde bir taraCtan kendi işçi ve emekçi sı
nınannı sömürürken, diRer yandan da dieer toplumIa
nn, diRer halklann, milliyetlerin, milletlerin işçi ve 
emekçi sınınannı da sömürür, eRer gücü yeterse ve Cır· 
sat bulursa. 

HALK, IKTIDARLA 
KARıŞTıRıLMAMAlıDıR 

Anti-emperyalist baeımsızlık baeımsızlık mücadelelerinin en 
şiddetli ve keskin biçimde yürütüldüeü yerlerde ve za
manlarda dahi bir ulusla, o ulusun halkıyla egemen sö
mürücü sınınan arasında ayırım gözetilir. Mesela Ame· 
rikan emperyalizmine karşı en şiddetli, en keskin mü· 
cadeleyi vermiş olan Vietnam halkı ve yöneticileri da
ima ve ısrarla Amerika'nın emperyalist askeri, siyasi 
gücüyle. bu gücü temsil eden Amerikan devleti ve 
Amerikan tekelci burjuvazisiyle Amerikan halkını bir
birinden ayırmıştır ve Amerikan halkını dost gördük· 
lerini, düşman bellemediklerini devamlı şekilde belirt
mişlerdir. Türkiye'de DoRu ve Güneydo�u bölgeleri
nin durumu, bir taraftan kapitalizmin eşitsiz gelişme 
kanununun bir neticesidir; diger yandan da şoven mil
liyetçiliRe kendisini kaptırmış olan burjuvazinin güt· 
tüeü baskıcı, aynm gözetici politikanın bir sonucudur. 
Bu her iki duruma karşı da mücadele vermek gerekir. 
Türkiye'de esasen bugün gündemde birinci madde, 
esas temel mücadele, demokratik hak ve özgürlüklerin 
korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi mücadelesi
dir. Dogu ve Güneydoeu'da şoven ırkçı uygulamalara 
baskılara karşı yapılacak mücadele bir yanıyla Tür
kiye'nin bütününde yürütülen ve daha da yürütülecek 
geliştirilecek olan toplumu demokratikleştirme mü. 
cadelesinin parçasıdır. 

BACIMSIZLlK, DEMOKRASI 

son son çeyreeinde çeyreeinde sosyalizm sosyalizm mücadelesinden mücadelesinden 
ondan ayn düşünülecek bir mücadele 
bugün gerek dünyada, gerek 
özgürlükler mücadelesinin öncü 
gücü işçi sınıfıdır: Burjuvazi, 
bakalar ilerici vasınanna yitirmişlerdir. 
da ve Türkiye'de gerek baRımsızlık 
se demokrasi mücadelesi sosy
ayn deeildir. Bu üç mücadele 
kenetlenmiş durumdadır. Sosyalizmi 
sosyalizm doerultusunda verilmeyen 
baeımsızlık mücadeleleri ve 
kalıcı, olumlu sonuçlara erişemez. 
rılı gibi görünseler bile, sonunda 
min, baskının, demokrasi 
düşmeye mahkumdurlar. Türkiye 
mun bütün sonınlanna bu açıdan 
nıCı açısından, bilimsel sosyalizm 
bütün mücadelelerde bu hareketin 
yani tüm işçi ve emekçi halk 
baskıdan, ezilmekten, horlanmaklan 
cını bir an için bile gözden kaçırmız. 
tün toplumsal hareket ve akımlan 
dirir. Kendi başına ele alınan 
kendi başına ne kadar ilerici 
dahi, ee-er işçi sınıfının ve müttefiki emekçi 
sosyalizmi hedef alan hareketine ters düşüyorsa, 
hedeCe ulaşmayı engelleyen 
man o hareket, bu açıdan deRerlendirilerek 

engelleyen 
deRerlendirilerek 

engelleyen 

ona karşı bir tavır alınır. Işçi sınıfının ve müttefiki 
emekçi kitlelerin hareketinin bütünlüRünü ve 
korumak şarttır. Bu bütünlük 
sömürücü şoven burjuvazinin 
yalizmdedir ki bütün halk kitleleri 
çe, banş içinde, birlikte yaşıyabileceklerdir. 
listler, işçi sınlCının sosyalist 
şır. Bizim görüşümüze göre birlik 
yöntemle'!'le, zorla elde edilmez. 
nüllerinde özgürce oluşan, halk 
gür iradeleriyle kabul ettikleri 
ancak kalıcı, saelam. olumlu neticeler 
yüzyılın son çeyreRine baskı 
sömürcü yöntemler dünyanın 
dından inas etmektedir. Gerçi 
yeni faşist baskıcı yöntemler ortaya 
son Şili'de olduRu gibi. Ama 
tem, halka kendini zorla, da�ıtarak 
çalışan rejim hiçbir yerde hiçbir 
kalıcı olmamaktadır. Türkiye'de de 




