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• çimento yoısuzıugun u savunmak 
AP LIDERI DEMIREL'IN FEDA
ISI SEYFI öZTORK'E DÖRT 
HATıRLATMA: 

BIR: SOSYALISTLER, BIR 
DOSYA HAZıRLARKEN, ÖR
NECIN HALK PARTISI GIBI 
DAVRANMAZ. DOSYANıN BO
TON öGELERI OZERINDE DU
RUR. ÇIMENTO FONU, VERGI 
IADESI SOYGUNUNU ORTA
DAN KALDıRMIYOR. ÇIMEN
TO FONU OZERINDE ŞIMDIYE 
KADAR DURULMADL. ÇONKO 
SA VUNMANIZI BURADAN Y A
PACACINIZ BILINIYORDU. 
SEYFI öZTORK, BEKLEDICI
MIZ GIBI DAVRANDıNIZ. 

• 
IKI: SEYFI ÖZTORK, TICARET, 
SANA YI VE MALIYE BAKAN
LıKLARıNDAN BILGI ALıN. 
FONUN NASIL IŞLEDICINI 
öGRENIN. SONRA, DEMIREL 
AILESININ ÇIMENTO IHRAÇ 
FIYATı ILE TORKIYE'NIN BI
RIM IHRAÇ FIYATıNı KARŞI
LAŞTIRIN. HEMEN SOYGUNU 
GöRORSONOZ. BIRAZ ÇALIŞ
MANIZ ICIN BU IŞI SIZE BI RA
KlYORUZ, ŞIMDILIK. 

• 
OÇ: DEMIREL AILESININ Çl
MENTODAN VERGI IADESI 
ALIP ALMADıCINI, LAFı 
UZATMADAN, AÇiKLAYINIZ: 
"DEVLETIN BOTON ARŞIV VE 
OOSY ALARı BAŞKACA INCE
LEMEYE DE AÇiK BULUN
MAKTADıR" BUYURUYORSU
NUZ. YOROYOŞ'ON INCELE
MESINE DE AÇiK OLUP OLMA
DlCINI EN KISA ZAMANDA 
BILDIRINIZ. 

• 
DöRT: Y APTıCINIZ AÇiKLA
MA, TlP'IN BELGELERI ORTA
Y A KOYMASıNDAN SONRA, 
GÖNOLLO SAVUNUCUNUZ 
MILLIYET'IN "Y ALAN LAMA-
SININ" DA GERISINE DOŞTO. 
BAŞKA BIRŞEY BULAMADı
NIZ MI? 

Türkiye İşçi Partisi Genel Sekrete· 
ri Nihat Sargınıın, Demireııerin çimento 
yolsuzlueuna ilişkin belgesel açıklaması
na, ilk resmi yanıt, Devlet Bakanı Seyfi 
öztürk'ten geldi. Demirel ailesinin mal 
varlıeının avukatlılını, bu kez Seyfi öz
türk yükleniyordu. Mobilyadan alzı ya
nan Yılmaz Ergenekon çimentoya üne
yerek yanaşınca, avukatlık görevi öz
türk'e düştü. 

Açıklamayı izleyen ilk 10 gün, De
mirel cephesi suskun lu lu yelledi. Anla
�;)ıan hırsızlıRın meşrulaşınaya başladılı 
bir ortamda, suskunlulun, haklılJ�a yo
rumlanacalı hesaplanıyor. Hele, Seyfi 
öztürk'ün, öze dokunmadan, çimento 
yolsuzlulunun da CHP döneminde Çı
kan bir teblie ile gerçekleşti�ini öne sü
rerek CHP 'ye üstü örtülü bir gözdaeı 
vermesi, olayın, ört bas edilmeye çalışıl
dıeını gösteriyor. 

NEDEN CHP DÖNEMI ÖNE 
SOROLOYOR 

Seyfi öztürk'ün açıklaması, çimen
to yolsuzlulunda öne sürüleniere cevap 
vermiyor. Açıklama, mobilyadaki savun
manın aynı. Bu, kuşkulan daha da arttı
nyor. Seyfi öztürk, çimento ihracatının 
CHP döneminde çıkanlan bir tebliee da· 
yanılarak yapıidıeını söylüyor. Neden 
öncelikle bu noktaya deliniyor? TİP'in 
açıklamasında sözkonusu olan bu leblig 
delil, fakat Süleyman Demirel'in ve biz
zat Devlet Bakanı olarak Seyfi öztürk'· 
ün de imzaJannı taşıyan ve çimento ih· 
racatında vergi iadesini arttıran kararna
me. Teblili çıkaran ise yalnızca Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlılı ve CHP dönemin· 
de de bu dönemde de Sanayi ve Tekno
loji Bakanı aynı adam: Abdülkerim DoR-
ru. 

Şimdi yukandaki soruyu biz yanıt· 
layalım: Demirel cephesindeki suskun· 
luk, CHP 'nin tereddütüne yol açtı. Bu 
tereddütü iyi degerlendiren avukat Seyfi 
öztürk, CHP 'ye bir de gözdagı vererek 
onlan iyice etkisiz kılma sevdasına kapıl
dı. Bu gözdalını kabullenip kabullenme· 
rnek CHP 'nin bileceli bir iş. Ancak, çi· 
mento yolsuzluRunun üzerine gidilmeye· 
celi zannedHiyorsa, aldanılıyor. Elde il· 
ginç belgeler var. Bunlann neye ilişkin 
oldulunu, soracalımız bazı sorularla di· 
le geliretim. 

VERGI IADESI NEDEN ARTTı
RıLDı? 

Belgelere dayalı açıklamada temel 

AP liderinin fedaisi 

öztürk'e düstü 

nokta, 16 Eylül 1975 tarihli Resmi Ga· 
zete'de yayınlanan ve çimentoda vergi 
iadesini % 25'e çıkaran ve de Demirel'in 
imzasını taşıyan kararname ile ilgili. 
Seyfi öztürk dcr ki, çimentoda bir (on 
uygulaması var, dolayısıyla vergi iadesi· 
nin önemi yok. Peki, madem önemsiz, 
neden çimento ihracatında vergi iadesi· 
ni 5 kat arttırdın? 

Aynca, TIP'in açıklamasında, karar· 
namenin yayınlanmasından önce alınıp 
da 16.10.1975 günü gunlük çıkış belgesi· 
ne ba�landlRı belirtilen, 745 bin 200 li
ralık çimento ihracatından vergi iadesi 
alınmış mıdır? Evet, avukat Seyfi öz· 
türk, alınmıştır. Hem de 186 bin 300 li
ra olarak Demirel kardeşlerin sahibi bu
lundu�u Göltaş Firmasınca alınmıştır. 
Gerektilinde bunlar sayısıyla, tarihiyle 
ve belgeleriyle açıklanacaktır. 

Yanıt bekledigimiz bir soru daha 
var. İhracat hayali ise oranı artınımış 
vergi iadesinin ne derece önem kazandı· 
�ı ile ilgili. Neden 1975 yılında ortaıılma 
lon başına ihrac; fiyatı Ticaret Bakanhlı 
resmi yayınlannda 29 dolar, yani 435 li· 
ra olarak gösteriUrken GöLTAŞ Firma
sı 315,325liradançimento ihraç ediyor? 
Müvekkiliniz pek uzakta deRil, soruverin 

Seyfi öztürk. Belki de çok i.yi biliyorsu· 
nuz ama bilmernek zorunda olduRunuzu 
Süleyman Demirel sık sık size hatırtatı· 
yor. Bu soruları yanıtlayabiliIRniz yı· 
nıtlayın, yoksa biz açıklayacalız. 

SOLECALDO ESTABLlSHMENT 
KIMIN? 

TIP'in açıkladılı belgelerde Lich
tenstein'daki bu finna aracıhlıyla Nijer· 
ya 'ya Demıreller tam 10.000 ton çimen· 
to ihraç ettiler .. ,i? Adıgeçen bu ,irketin 
sahibi kim ola ki? Açıklamanızda skaıt· 
dal olarak niteledii:iniz olgu, sakın bu 
şirketin sahibi"nedeniyle olmaya? 

Evet Bay Seyfi öztürk. açıklamanı· 
zın bazı şeyleri açıklamama anlamına 
geldi�ini. sala sola ıözdalı verip sus
kunluk yaratma çabası içinde oldulunu
zu siz de biliyorsunu?. Devlet 8l1ivleri· 
nin herkese açık oldutunu söylüyorsu· 
nuz. Her ne kadar biz gerekeni almakta 
güçlük çekmiyonak da eksiklerimizi ta
mamlamak için bir arkadaşımızı yolla
yacaIız. Ancak. devlet 8I1ivlerinde bazı 
eksiklikler gÖlÜrsek, sizlere yardımcı 01-
m�tan da zevk duyacatız. 

ÇiMENTONUN 
YAN ÜRÜNLERi 

Türkiye Işçi Partisi'nin Demirel ailesine ait çimento yolsuzluiunu açık
laması, beklenenin ötesinde de yararlar sağladı. Cephe panilerinin bir yeni 
ayıbının yanında "ilerici cephe" ile ilgili bir açığı da ortaya çıkardı. Bu açık
lık çimentonun yan ürünü oldu. Çimento kadar yararlı bir yan ürün. 

Çimento soygununu Türkiye Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın 
açıkladı. Olay, mobilyadan çok daha fazla kitleleri ilgilendiriyor. Mobilya yol. 
suzluğunun ilk ortaya çıkışındaki durumdan çok daha güçlü belgelerle orta
ya konuyor. Belgelerde lichtenstein, Delta, Özçelik gibi mobilya yolsuzluA:u
nun aşina isimleri belgelerde yer alıyor. üstelik bu olayda Halk Partisi çok te
miz ve daha güçlü. Bütün bunlara karşın. Ticartt BakanlıAı eski müsteprı Şe
ref Durugönül'ün mobilya dosyasını aylarca ve ıkurırcasına tefrika edenler. 
büyük bir suskunluk. Sanki çimento bunların d i içine oturmuş gibi dilleri ko
nuşmaz, kalemleri yazmaz oldu. 

ÇUnkü çimento soygununu Türkiye Işçi Partisi'nin açıklamuı, kariyer
Ierinin gelişmesine ters düştü. Bunun üzerine gitmeleri, "tarafsız ilericilik kari. 
yerleri" için tehlikeli olacak. Çimentonun üzerine giderlerse, sosyalistlerin, Uç 
parça, dört parça, be, parça ve çok parça olduğunu tekrarlamakla güçlük çe
keeekler. 

Çimentoda dilleri dönmeyenıer, kalemleri yazmayanlar, ayOl zama�da. 
Türkiye sosyalizmini kırık gözlükle bakıp çok pvçalı görenler. Çimento soy
gunu, bu birliği ortaya çıkardı. Parçacıların, bundan sonra, Türkiye sosyalizmi 
üzerine laf ebeliği etme olanağını, ellerinden aldı . 
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TICARET, 
MALIYE BAKAN

BILGI ALıN. 
IŞLEDICINI 

DEMIREL 
ÇIMENTO IHRAÇ 
TORKIYE'NIN BI
FIYATıNı KARŞI

SOYGUNU 
BIRAZ ÇALIŞ

SIZE BI RA
ŞIMDILIK. 

AILESININ Çl
VERGI IADESI 

ALMADıCINI, LAFı 
AÇiKLAYINIZ: 

ARŞIV VE 
BAŞKACA INCE

AÇiK BULUN
BUYURUYORSU

YOROYOŞ'ON INCELE
OLUP OLMA

ZAMANDA 

AÇiKLA
BELGELERI ORTA

Y A KOYMASıNDAN SONRA, 
SAVUNUCUNUZ 

ALAN LAMA-
GERISINE DOŞTO. 

BULAMADı

bir ortamda, suskunlulun, haklılJ�a yo
rumlanacalı hesaplanıyor. Hele, Seyfi 
öztürk'ün, öze dokunmadan, çimento 
yolsuzlulunun da CHP döneminde Çı
kan bir teblie ile gerçekleşti�ini öne sü
rerek CHP 'ye üstü örtülü bir gözdaeı 
vermesi, olayın, ört bas edilmeye çalışıl
dıeını gösteriyor. 

NEDEN CHP DÖNEMI ÖNE 
SOROLOYOR 

Seyfi öztürk'ün açıklaması, çimen
to yolsuzlulunda öne sürüleniere cevap 
vermiyor. Açıklama, mobilyadaki savun
manın aynı. Bu, kuşkulan daha da arttı
nyor. Seyfi öztürk, çimento ihracatının 
CHP döneminde çıkanlan bir tebliee da· 
yanılarak yapıidıeını söylüyor. Neden 
öncelikle bu noktaya deliniyor? TİP'in 
açıklamasında sözkonusu olan bu leblig 
delil, fakat Süleyman Demirel'in ve biz
zat Devlet Bakanı olarak Seyfi öztürk'· 
ün de imzaJannı taşıyan ve çimento ih· 
racatında vergi iadesini arttıran kararna
me. Teblili çıkaran ise yalnızca Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlılı ve CHP dönemin· 
de de bu dönemde de Sanayi ve Tekno
loji Bakanı aynı adam: Abdülkerim DoR-
ru. 

Şimdi yukandaki soruyu biz yanıt· 
layalım: Demirel cephesindeki suskun· 
luk, CHP 'nin tereddütüne yol açtı. Bu 
tereddütü iyi degerlendiren avukat Seyfi 
öztürk, CHP 'ye bir de gözdagı vererek 
onlan iyice etkisiz kılma sevdasına kapıl
dı. Bu gözdalını kabullenip kabullenme· 
rnek CHP 'nin bileceli bir iş. Ancak, çi· 
mento yolsuzluRunun üzerine gidilmeye· 
celi zannedHiyorsa, aldanılıyor. Elde il· 
ginç belgeler var. Bunlann neye ilişkin 
oldulunu, soracalımız bazı sorularla di· 
le geliretim. 

VERGI IADESI NEDEN ARTTı
RıLDı? 

Belgelere dayalı açıklamada temel 

ralık çimento ihracatından vergi iadesi 
alınmış mıdır? Evet, avukat Seyfi öz· 
türk, alınmıştır. Hem de 186 bin 300 li
ra olarak Demirel kardeşlerin sahibi bu
lundu�u Göltaş Firmasınca alınmıştır. 
Gerektilinde bunlar sayısıyla, tarihiyle 
ve belgeleriyle açıklanacaktır. 

Yanıt bekledigimiz bir soru daha 
var. İhracat hayali ise oranı artınımış 
vergi iadesinin ne derece önem kazandı· 
�ı ile ilgili. Neden 1975 yılında ortaıılma 
lon başına ihrac; fiyatı Ticaret Bakanhlı 
resmi yayınlannda 29 dolar, yani 435 li· 
ra olarak gösteriUrken GöLTAŞ Firma
sı 315,325liradançimento ihraç ediyor? 
Müvekkiliniz pek uzakta deRil, soruverin 

sahibi kim ola 
dal olarak niteledii:iniz 
şirketin sahibi"nedeniyle 

Evet Bay 
zın bazı şeyleri 
geldi�ini. sala 
kunluk yaratma 
zu siz de biliyorsunu?. 
nin herkese açık 
nuz. Her ne kadar 
güçlük çekmiyonak 
mamlamak için 
yacaIız. Ancak. 
eksiklikler gÖlÜrsek, 
m�tan da zevk 

ÇiMENTONUN 
YAN YAN ÜRÜNLERi 

Türkiye Işçi Partisi'nin Demirel ailesine ait çimento 
laması, laması, beklenenin ötesinde de yararlar sağladı. Cephe 
ayıbının ayıbının yanında "ilerici cephe" ile ilgili bir açığı da ortaya 
lık lık çimentonun yan ürünü oldu. Çimento kadar yararlı 

Çimento soygununu Türkiye Işçi Partisi Genel 
açıkladı. açıkladı. Olay, mobilyadan çok daha fazla kitleleri ilgilendiriyor. Mobilya yol. 
suzluğunun suzluğunun ilk ortaya çıkışındaki durumdan çok daha 
ya ya konuyor. Belgelerde lichtenstein, Delta, Özçelik gibi 
nun aşina isimleri belgelerde yer alıyor. üstelik bu olayda 
miz miz ve daha güçlü. Bütün bunlara karşın. Ticartt BakanlıAı 
ref Durugönül'ün mobilya dosyasını aylarca ve ıkurırcasına 
büyük bir suskunluk. Sanki çimento bunların d i içine 
nuşmaz, kalemleri yazmaz oldu. 

ÇUnkü çimento soygununu Türkiye Işçi Partisi'nin 
Ierinin gelişmesine ters düştü. Bunun üzerine gitmeleri, 
yerleri" için tehlikeli olacak. Çimentonun üzerine giderlerse, 
parça, dört parça, be, parça ve çok parça olduğunu tekrarlamakla 
keeekler. 

Çimentoda dilleri dönmeyenıer, kalemleri yazmayanlar, 
Türkiye sosyalizmini kırık gözlükle bakıp çok pvçalı 
gunu, bu birliği ortaya çıkardı. Parçacıların, bundan sonra, 
üzerine laf ebeliği etme olanağını, ellerinden aldı . 
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SENDiKAL HAREKETTE 
BÜYÜK DÖNEMEÇ 

YALÇIN KUÇUK 

Eylemin Pfognmltardan c:Uha öAretici oldulu unurınlar var. Olaylar di
zisi"l" kuramsal dolnıla1'3 büyük açıklıklar getirdiii zamanlar var. Son la· 
I1'W1wm sendibl hareketteki olaylar dizisi"i" getirdiii açıklıklar da böyle. 
Bu yüıden sendikal hareketteki gelişmeleri ve bunların dolrulturan". görebil
mek için olaylar dizisine bakmak gerekiyor. Diıideki en önemli halka Şaban 
Kıraıaş televizyonundaki iki konfederasyon başkanının tartışmuı. Bunda 
önem şuradan ileri geliyor. Bugünkü televizyonun ideolojik bakış açısı bilini
yor. Bu b.kıı .çlSında DISK Genel Baıkanı'nı Türk·lı Genel Baıkanı ile tar· 
tlşma adı altında da olsa uzunca bir süre ekrana getirmek Karara,', çok aşan 
bir olay. Bu olayın Cephe Hükümeti'"i" ideolojik yapısını da .. ştıiını düşün
mek mümkün. Ostelik bu çok uıun pr�mın "çok beienildiji" de anlaşılı
yor. Çok beienilmiş olmalı ki Şaban Ka�taş televizyonu tartışmayı tekrar 
ekrana getirdi. Prognmını temrladı. 

!lu baılı baıına ol.y olan programda DISK Genel Baıkanı, bol bol sos· 
yılisi sözler etti. Bunun dışında son�ki geliş(Jlelere ışık tutan bir tartışma ol· 
du. Türk.lı Genel Baıkanı, DISK';, Türkiye IIÇi Partili olmakla itham etti. 
OISK Genel BaŞkanı, yönetimine katıldıkları sürece Tlp'li olmaktan kıvanç 
duydulunu açıkladı. Bu cevap, ınık TIP'le ilgileri kalmadılı anlamına geli
yordu. Türk-Iş Genel BaŞkanı da cevabı bu biçimde anladı. Bunun üzerine 
bugiinkü DlsK'1o de Tlp'li sendikaların var olduAunu ileri sürdü. DISK Genel 
aıŞbnl, bu soruya cevap vermedi. 

F.kat cevap sonradan geldi. Önce DISK içinde �sy.l.lı ile Tek·Bank· 
lş'in, birleıtirme komisyonu kararlarına zamanında uymadıklar! gerekçesiyle 
DISK'ten ihnç edildikleri ilan edildi. "Ilan edildi" deniliyor. Ilan ediliş de 
son derece ilginç. DISK yönetiminin bu ka�rını da yalnızca Karataş'ın radyo. 
su duyurdu. Ilerici basın da, ilgili sendikalar da bu kararı, Karataftan sonra 
duydu. Bu iki sendika da Tlp'li yöneticilere Qhip. Her iki sendika da ekono
mik mücadele ile siyasal mücadelenin birleştirilmesinden yana. Sadece sözde 
deAil eylemde de. 

Iş burada da kalmıyor. Bir süre sonra yeni bir birleştirme kararı. Birteşe
cek olanlar Petrol Kimya-Iş ile Petkimor,. Birinci sendikanın üye sayısı on bini 
aşıyor. Ikincisinin ise üç binin altında. Ama DISK'in yönetimine egemen kişi
lerin seçtiii birleştirme komisyonunun kararına göre büyUk sendika küçük 
sendikaya "iltihak" edecek. Yedi kişilik yeni yönetimde dört kişi ve bunlar
dan birisi olarak da genel başkan küçük sendikadan olacak. Bu tür koşullarla 
birleşme kararının gerekçeSi mi? Birleştirme komisyonunun kararında bu ge
rekçe aynen şöyle açıklanıyor: "Yazıların tetkikinden Petrol Kimya-Iş Sendi
kasının üye sayısının çokluj:una karşın Petkim-Iş'in para ve mal varlıj:ı Ile ay
lık ödenti gelirinin fazla oldulu anlaşılmıştır." DISK yönetimine egemen kişi
lerin sendika birleştirilmesi ile şirket birleştirilmesi arasındaki farkı anlam .. -
dıkları görülüyor. F.kat bu sadece görüntü. ÇünkU .. ıl neden b.ıka. Asıl ne. 
den, televizyon programında cevaplanmayan sorunun cevabını vermek. Asıl 
neden petrol ve kimya sanayiinde DISK'in büyük s.endikasının Genel Başkanı 
ve bazı yöneticilerinin Tlp'li olması. Televizyon programına cevap burada ve
riliyor. 

Burada bir açıklama gerekli. Tlp'li olmak veya olmamak birinci derece
de önemli deliL. Onemli olan, sendikal harekette sosyalist partili olmak. Bu
gün DISK içinde alırlıj:ı olan tek sosyalist parti, Türkiye Işçi Partisi. Girişim. 
ler, partili sosyalistıere karşı�ürkiye Ijçi Partisi, sendika yönetim düzeyinde 
ve işçi tabanında alırlıAı ve sözü olan tek sosyalist örgilt olduAu için girijim
lerin hedefi oluyor. Televizyon programından sonra bu olayların ardarda dizil-

mesi ise, bir rastlantı olmadıklarını gösteriyor. 
Bu ilçıklamadan sonra bir de sınıfsal deAerlendirme Yilpmak aerekiyor. 

Bu değerlendirmenin ayrıntAlı özeti şu: DISK'in kuruluşu ve özel kesim ile 
özellikle Marmar.ı'yı çevreleyen sanayi bölgesinde büyük bir güç olrmst, ser
mayenin bir kesimini DISK'e r.uı olmaya itti. Artık Istanbul sermayesi olank 
genellejtirilen sanayi sermayesi "ü<:ret bilinci" olan bir sendikaya razı "Ima 
dlıırumuna geldi. DISK, üyelerine daha yüksek ücret "Alıy.biliyor. Bunun dı. 
şında büyük bir disipline sahip. Sermaye, bir toplu sözleşmeden dilerine ka
dar rahat. Ej:er DISK ücret ınırımı ile yetinebilir ve işçilerin sosyalistleşmesi
ne yardımcı olmazsa, sermaye için bu duruma r.uı olmak pek zor deiil. Ser
maye, işçilerin sosyalist bilinçle donatılmasında, sosyalist pminin stratejik 
önemini biliyor. Partisiz, bu işin olamayacaj:ını biliyor. Eler DISK içinde sos. 

yalist partili sendikalara karşı bir girişim baıatılabilinirse yeni bir "denge" 
sağlanmış olacak. 

Ozetin Çukur sermayesi ile ayrıntısı biraz başka. Çukurova'da emek yo
j:un tekstil ve benzeri sanayilerin ağırlığı büyük. DISK'in üyelerine daha yUk
sek ücret sağlayıcı sendikal eylemleri, bugün için, Çukur sermayesinin kabul 
edemeyceği bir gelişme olacak. DISK'in Çukurova'ya girme girişimlerinin kar
şılajtığı engellemeler hatırlarda. Cephe Hükümeti zamanında refer.ındumb il
giii çıkarılan kararlar da biliniyor. Çukur sermayesinin Cephe partilerini daha 
heyecanla desteklemesinin bir nedenı de bu oluyor. 

Bu dej:erlendirmeye biraz da su.ıy politikası eklemek mümkün. Sosy�. 
lş'in, birleştirme ka�rına itirazı üzerine karar DISK'in huk",k bürosuna IÖtO
rüldük. Bir de or.ıda incelenecek. Şimdi kanrın alındılı zaman hatırlannWı. 
Türk.lş'in Genel Kurulu'ndan hemen önce iliilfl edildi. Halk Partisi ve H�k 
Partisi'ne yakın yöneticilerden oluşan Türk-Iş içindeki "sosyal demokrat" 
sendikalar, Türk-Iş'in Onuncu Genel Kurulu'ndan çok umutlu. Yönetime 
etkin bir biçinde girmeleri söz konusu. Sosyal-Iş'le ilgili "ihr.ıç" kann ve 
DISK içinde Petrol Kimya-Iş'in fiili tasfiyesini amaçlayan birleştirme !anrı
nın Genel Kurul kararından önce açıklanması dikkat çekici. Bu birleştirme 
kararının gerektirdili toplantılar, Haziran ayı içinde yapılacak. DISK yöneti. 
cileri, DISK içindeki sosyalist sendikaları tasfiye etmeyi amaçlayan kar.ı,un
nı Türk-Iş Genel Kurulu'ndan hemen önce açıklayarak Halk Partisi'ne de 
bir "yem" attıkları inancındalar. Iç ve dış sermaye çevreleri ile birlikte Halk 
Partisi'Jle de bir "yem" atma söz konusu. Ince ve günlük politika bur.u:b. 

Halk Partisi'nin de katkısıyla geliştirilen bu ince ve günlük politikanın 
OISK yönetimi için büyük önemi var. Eier Türk.lş içinde sosyal demokrat 
sendikalar yönetime etkin olarak katılacak bir sonuç elde edebilirlerse, DISK 
yönetimindeki "rahatlık" ortadan kalkacak. Artık biraz sosyalist edebiyat ve 
MC {jöneminde bile fiili siyilSal atalet ile kolay büyüme yolları ukanacak. Türk 
Iş yönetimine egemen sarı sendikacılık nedeniyle DISK kolay büyümeye ahıu. 

Türk-Iş'in küçülüp DISK'in büyümesi, burjuvaziyi yeni bir durumla kar
Şı karşıya getirdi. Bir yandan DISK'in tabandan gelen sosyalistleşme sürecini 
durdurmak, dij:er yandan, TUrk-Iş'in ufalanması sürecini önleme sorunlarıyla 
karşı karşıya geldi. AP - MHP çizgisinin bu sonuçları sailayamayacağı ilnlaştl
maya başlandı. Halk Partisi'ne bağlanan umutların bir kaynağı 'da bUnlda. 
Hem DISK'in ve' hem de Türk-Iş'in "sosyal demokrat" çizgide tutulabileceii
ne inananlar çolaldı. Ama boş hayaL. Türk-Ifin sosyal demokrat çizgiye çe
kilmesi, DISK yönetiminin sürdürdüğü uyumsuz politikayı deiijtirmeye zorla
yacak. DISK'in Türkişleştirilmesi ise, bir süre sonra da olQ, sosyalist sendika
cllıAı güçlü bır almaşık olarak ortaya çıkaracak. Boş hayal ile akıntıya kürek 
çekmeye gerek yok. 

Pfognmltardan c:Uha öAretici oldulu unurınlar var. Olaylar di
kuramsal dolnıla1'3 büyük açıklıklar getirdiii zamanlar var. Son la· 

hareketteki olaylar dizisi"i" getirdiii açıklıklar da böyle. 
sendikal hareketteki gelişmeleri ve bunların dolrulturan". görebil

dizisine bakmak gerekiyor. Diıideki en önemli halka Şaban 
televizyonundaki iki konfederasyon başkanının tartışmuı. Bunda 

ileri geliyor. Bugünkü televizyonun ideolojik bakış açısı bilini
.çlSında DISK Genel Baıkanı'nı Türk·lı Genel Baıkanı ile tar· 

da olsa uzunca bir süre ekrana getirmek Karara,', çok aşan 
olayın Cephe Hükümeti'"i" ideolojik yapısını da .. ştıiını düşün

Ostelik bu çok uıun pr�mın "çok beienildiji" de anlaşılı
beienilmiş olmalı ki Şaban Ka�taş televizyonu tartışmayı tekrar 

Prognmını temrladı. 

baıına ol.y olan programda DISK Genel Baıkanı, bol bol sos· 
Bunun dışında son�ki geliş(Jlelere ışık tutan bir tartışma ol· 

Genel Baıkanı, DISK';, Türkiye IIÇi Partili olmakla itham etti. 
BaŞkanı, yönetimine katıldıkları sürece Tlp'li olmaktan kıvanç 

açıkladı. Bu cevap, ınık TIP'le ilgileri kalmadılı anlamına geli
Genel BaŞkanı da cevabı bu biçimde anladı. Bunun üzerine 

de Tlp'li sendikaların var olduAunu ileri sürdü. DISK Genel 
soruya cevap vermedi. 

cevap sonradan geldi. Önce DISK içinde �sy.l.lı ile Tek·Bank· 
komisyonu kararlarına zamanında uymadıklar! gerekçesiyle 

edildikleri ilan edildi. "Ilan edildi" deniliyor. Ilan ediliş de 
DISK yönetiminin bu ka�rını da yalnızca Karataş'ın radyo. 

Ilerici basın da, ilgili sendikalar da bu kararı, Karataftan sonra kararı, Karataftan sonra 
sendika da Tlp'li yöneticilere Qhip. Her iki sendika da ekono

siyasal mücadelenin birleştirilmesinden yana. Sadece sözde 

da kalmıyor. Bir süre sonra yeni bir birleştirme kararı. Birteşe
Kimya-Iş ile Petkimor,. Birinci sendikanın üye sayısı sayısı on bini 

Ikincisinin ise üç binin altında. Ama DISK'in yönetimine egemen kişiegemen kişi
birleştirme komisyonunun kararına göre büyUk sendika küçük 

"iltihak" edecek. Yedi kişilik yeni yönetimde dört kişi ve bunlar
da genel başkan küçük sendikadan olacak. Bu tür koşullarla 

nın gerekçeSi mi? Birleştirme komisyonunun kararında bu ge
şöyle açıklanıyor: "Yazıların tetkikinden Petrol Kimya-Iş Sendi

sayısının çokluj:una karşın Petkim-Iş'in para ve mal varlıj:ı Ile ay
gelirinin fazla oldulu anlaşılmıştır." DISK yönetimine egemen kişi

birleştirilmesi ile şirket birleştirilmesi arasındaki farkı anlam .. -farkı anlam .. -farkı anlam 
F.kat bu sadece görüntü. ÇünkU .. ıl neden b.ıka. Asıl ne. 

programında cevaplanmayan sorunun cevabını vermek. Asıl 
kimya sanayiinde DISK'in büyük s.endikasının Genel Başkanı 

yöneticilerinin Tlp'li olması. Televizyon programına cevap burada ve

açıklama gerekli. Tlp'li olmak veya olmamak birinci derece
Onemli olan, sendikal harekette sosyalist partili olmak. Bu
alırlıj:ı olan tek sosyalist parti, Türkiye Işçi Partisi. Girişim. 

listıere karşı�ürkiye Ijçi Partisi, sendika yönetim düzeyinde 
alırlıAı ve sözü olan tek sosyalist örgilt olduAu için girijim

oluyor. Televizyon programından sonra bu olayların ardarda dizil-

mesi ise, bir rastlantı olmadıklarını gösteriyor. 
Bu ilçıklamadan sonra bir de sınıfsal deAerlendirme 

Bu değerlendirmenin ayrıntAlı özeti şu: DISK'in kuruluşu 
özellikle Marmar.ı'yı çevreleyen sanayi bölgesinde büyük 
mayenin bir kesimini DISK'e r.uı olmaya itti. Artık Istanbul 
genellejtirilen sanayi sermayesi sermayesi "ü<:ret bilinci" olan bir 
dlıırumuna geldi. DISK, üyelerine daha yüksek ücret "Alıy.biliyor. 
şında büyük bir disipline sahip. Sermaye, bir toplu sözleşmeden 
dar rahat. Ej:er DISK ücret ınırımı ile yetinebilir ve işçilerin 
ne yardımcı olmazsa, sermaye için bu duruma r.uı olmak 
maye, işçilerin sosyalist bilinçle donatılmasında, sosyalist 
önemini biliyor. Partisiz, bu işin olamayacaj:ını biliyor. Eler DISK içinde 
yalist partili sendikalara karşı bir girişim baıatılabilinirse 
sağlanmış olacak. 

Ozetin Çukur sermayesi ile ayrıntısı biraz başka. Çukurova'da 
j:un tekstil ve benzeri sanayilerin ağırlığı büyük. DISK'in 
sek ücret sağlayıcı sendikal eylemleri, bugün için, Çukur 
edemeyceği bir gelişme olacak. DISK'in Çukurova'ya girme 
şılajtığı engellemeler hatırlarda. Cephe Hükümeti zamanında 
giii çıkarılan kararlar da biliniyor. Çukur sermayesinin Cephe 
heyecanla desteklemesinin bir nedenı de bu oluyor. 

Bu dej:erlendirmeye biraz da su.ıy politikası eklemek 
lş'in, birleştirme ka�rına itirazı üzerine karar DISK'in 
rüldük. Bir de or.ıda incelenecek. Şimdi kanrın alındılı 
Türk.lş'in Genel Kurulu'ndan hemen önce iliilfl edildi. 
Partisi'ne yakın yöneticilerden oluşan Türk-Iş içindeki 
sendikalar, Türk-Iş'in Onuncu Genel Kurulu'ndan çok 
etkin bir biçinde girmeleri söz konusu. Sosyal-Iş'le ilgili 
DISK içinde Petrol Kimya-Iş'in fiili tasfiyesini amaçlayan 
nın Genel Kurul kararından önce açıklanması dikkat çekici. 
kararının gerektirdili toplantılar, Haziran ayı içinde yapılacak. 
cileri, DISK içindeki sosyalist sendikaları tasfiye etmeyi 
nı Türk-Iş Genel Kurulu'ndan hemen önce açıklayarak 
bir "yem" attıkları inancındalar. Iç ve dış sermaye çevreleri 
Partisi'Jle de bir "yem" atma söz konusu. Ince ve günlük 

Halk Partisi'nin de katkısıyla geliştirilen bu ince 
OISK yönetimi için büyük önemi var. Eier Türk.lş içinde 
sendikalar yönetime etkin olarak katılacak bir sonuç elde 
yönetimindeki "rahatlık" ortadan kalkacak. Artık biraz 
MC {jöneminde bile fiili siyilSal atalet ile kolay büyüme yolları 
Iş yönetimine egemen sarı sendikacılık nedeniyle DISK kolay 

Türk-Iş'in küçülüp DISK'in büyümesi, burjuvaziyi 
Şı karşıya getirdi. Bir yandan DISK'in tabandan gelen sosy
durdurmak, dij:er yandan, TUrk-Iş'in ufalanması sürecini 
karşı karşıya geldi. AP - MHP çizgisinin bu sonuçları sailayamayacağı 
maya başlandı. Halk Partisi'ne bağlanan umutların bir 
Hem DISK'in ve' hem de Türk-Iş'in "sosyal demokrat" çizgide 
ne inananlar çolaldı. Ama boş hayaL. Türk-Ifin sosyal demokrat 
kilmesi, DISK yönetiminin sürdürdüğü uyumsuz politikayı 
yacak. DISK'in Türkişleştirilmesi ise, bir süre sonra da olQ, 
cllıAı güçlü bır almaşık olarak ortaya çıkaracak. Boş hayal 
çekmeye gerek yok. 



TORKlYE' DE YI1RIJYIJS 

ViRAJ FORMÜLÜ: 

CANKAVa-VA SELAM, 
-

SAN TAJA DEVAM 
-

". Türkiye'de şimdiye kadar 25 ko
münist tevkifatı olmuştur ama hiç fa
şist tevkifalı olmamışLır!." 

işler ha1de bulunan televizyonda bu fre
kanslan yayın yapan cephe kafası sözü 
şöyle ba�Jıyordu: 

Milyonlarca kişinin vergi paralarıyla 
ii. Demek ki, faşizm Türkiye'de 

CUMHURBAŞKANı KORUTÜRK VE ANAYASA 

MC Hükümeti, TRT'nin Genel Müdürü ısmail Cem'j yasadışı yollarla gö
revinden almak için bir kararname hazırladı. Bu kararnamenin yasalara aykırı 
olduğu, en yetkili ağızlardan açıklandı ve duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Köş
kü'nden kaynaklanan gazete haberlerinde, ilk önce, Korulürk'ün bu kararna
mcyi imzalamayacağı yayıldı. Korutürk, kararnameyi imzaladı. Danıştay, yü
rütmeyi durdurdu. Yalçıntaş kararnamesi hazırlandı. Yine bu kararnamenin 
imzalanmayacağı haberleri yer aldı. Korutürk, bu kararnameyi de imzaladı. 
Danıştay, iptal kararı verdi. Karataş kararnamesi hazırlandı. Yine imzalanma
yacağı haberleri ve buna dayalı "ilerici" yazılar, gazetelerde boy gösterdi. Ko
rutürk, Karataş kararnamesin; de imzaladı. 

Resmen de açıklanan gerekçe hep aynı. Cumhurbaşkanının "yetkisiz" 
olduAu. Cumhurbaşkanı'nın bu gerekçeyi, üçlü cinayet olaylarından sonra 
görüştüAü Ecevit'e de açıkladığı öğrenildi. 

Ancak bu arada basında Cumhurbaşkanlığı tarafından şimdiye kadar 
yalanlanmayan başka haberler de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Korutürk'un, 
Cephe Hükümeti tarafından hazırlanarak onayına sunulan fakat Demirel'in 
pek gönüllü olmadığı Diyanet Işleri Bakanlığı kararnamesini on aydır imzala. 
madığı biliniyor. Son çıkan haberlerde Korutürk'ün, MC Hükümeti'nin öner
diği isim yerine başka bir ismi Diyanet Işleri Başkanı olarak, Cephe Hükü
meti'ne önerdiAi yazıldı. Bu durum nasıl açıklanıyor? TRT, Anayasa'da y� 
ri olan bir kuruluş. Cumhurbaşkanı. TRT Genel Müdürlülü ile ilgili üç yasa. 
dışı kararnameyi "yetkisizim" diyerek imzalarken, Diyanet Işleri BaşkanlıAı' 
na ait kararnameyi on ay nasıl tutuyor? 

Geçen haftanın Yankı Dergisi'nde ise Cumhurbaşkanı'nın durumu ko. 
nusunda yeni ve önemli bir haber var. Bu haber de bugüne kadar yalanlan. 
madı. Silahlı Kuvvetlerle ilgili güçlü bir istihbarata sahip olan Yankı. Emin 
Alpkaya'nın emeklilik işlemleri sırasında Cumhurbaşkanı'nın Alpkaya'yı 
şu sözlerle emekliHğe razı ettiğini yazıyor: "Bu herşeyden önce bir hükü. 
met meselesidir. Çekilmezseniz sonuç olarak bu iddialar karşısında bu hükü. 
met düşer. Memleketin bugunkü şartlar muvacchcsindc bir hükümet buhranı
na tahammülü yoktur. tt 

Bu sözler, Cumhurbaşkanı'nın, Cephe Hükümeti'nin yaşamasına. her
şeyden daha büyük bir öncelik verdiAini ortaya koyuyor. Anayasa'da. 
Anayau dışı Cephe Hükümeti'ne böyle bir öncelik vermeyi gerektirecek hiç 
bir madde bulunmuyor. 

şimdiye kadar tehlike olmamıştır! ... " 
KargaJan kargalıklan wltutaeak 

mantık, şu hesaba da çıkamaz mıydı? 
Tiırkiye'de şimdiye kadar belli bir 

limitin üstünde, yolsuzluk erbabı te.·ki· 
falı olmamıştı. Demek ki, Türkiye'de 
yolsuzluk, devlet dolandıncıllA"1 tehlikesi 
de yoktur!.. 

Türkiye'de "ene belli bir limitin üs
tünde riişvetçi tevkifatı olmamıştı. De
mek ki, ruşvet.çilik tehlikesi diye de bir 
şey yoktur!.. 

Türkiye'de, Amerikan komisyoncu
luau, soygunculuk gene belli bir limitin 
üstünde tevkifata u�ramamıştı. Demek 
ki, "maddi ve manevi varlıA'1 geliştiren" 
bu u�raşılar da, Türkiye'de bir tehlike 
olmaktan uzaktır!.. 

Türkiye'de demokrasinin kanına ek
mek doRrandlRı dönemlerde televizyon 
ekranlarına tüneyen CIA paçaballı bay
kuşluk, mantık halkalarını bu yönlere 
doRru ilerletmiyordu ama mantık tokat
IandıRı zaman çıkan sesler de bunlardı.. 

Kaba bir faşist müsamere nitelilin
deki dizi, milyonlarca emekçiye beyin 
duşu yaptınnak için tasarlanmıştı ... 

Kitleler, faşizmin ne demek olduRu
nu, komünizmin ne demek olduRunu 
bilmiyorlardı! ... 

Faşizmin, işçi sınıfı ve tüm emekçi 
kitlelerin kanları üzerine çöreklenmiş 
sennayenin en azı'" dikta biçimi oldu-
Runu, bilmiyordu kitleler ... 

Ne yapılıyordu? Birbirinin tama· 
men zıddı iki rejimin .on çözümde bu· 
luştuRu yalanı atılıyordu .. 

Daru,tay kararlanyla da hukuken 
işgal altında buiunduRu tescil edilen MC 
TRT'sinde artık olaRan hale ,elen bir 
yayın yapılıyordu o kadar. 

ORTAKllCIN 
ANCASI KANCASI!.. 

Dizide Cephe'nin büyük başı ile, 
cephenin asayiş programını yürüten ci
nayet masası şefinin &Öyledikleri arasın
da bir fark yoktu. Fark yoktu ama bir 
şey vardı. 

Başbakan Demirel'in, demokrasiyi 
katletme işleminde paçayı ba�1ı görunce 
suçu en küçük ortaRına atacaRınl YO
ROYOŞ tam bir yıl önce, 2. &ayısında 
söyledi. 

Önceki hafta Ankara'da üç öRren
cini n kurşunlanarak öldürülmelerinden 
sonra köşeye sıkışan cephe b841 "MHP 
ile ortaRız, teşkilatlarıyla delil" demek
ten kendini alamıyordu ... 

Sözler, saRın büyük tirajlı ııazetesin
de manşet. oldu. 

Kitlelere dikenli teııer kurarak Cep
heleşen bir hükümetin büyük ortaRı en 
küçük ortaRınl dolayh yollardan k.til 
ilan ediyordu ... 

Ama hükümet yürüyordu. Hem de 
hangi yöntemlerle? ... 

VATAN TOPRAKLARı SATILIK VE 

KIRALIK DECILDIR!.. 

Amerika ile yapılan .on anlaşmaya ilişkin olarak, TIp Merkez Yönetim 
Kurulu 'nda oluşan görlişler Başkanlık Kurulu tarafından açıklandı, 

''Savunma /şbirlili" adını taşıyan ıon anlaşmanın çelişkili i(adelerle do
lu olduku bildirilen Başkanlık Kurulu açıklamasında, ABD 'ye tanınan hGkla
rın 'Türkiye'nin hükümranlık hakkı" ile baldaşmadıkı belirtilmekte l1t' AnG
yasanın 4. madde.ine aykırı nitelikte olduku bildirilmektedir. 

Başkanlık Kurulu açıklamaıında ayrıca şöyle denUmektedir: 

"Anlaşmanın, Türkiye toprakları üzerinde ABD hükümetine ulıual,ege
menlik ile baldoşmayan haklar tanımaıı Türkiye devletinin ülkesiyle bölün· 
mez bir bütün olduku hükmünü koyan Anayasanın 3. madde.ine de aykırıdır. 

Anlaşmanın iiı ve teıislerdeki ABD yurttaşlanna Türkiye Cumhuriyeti 
kanunları dışında özel bir ıtatü ve ABD hükümetine bir takım ayrıcalilitlar ta· 
nmıaıı, Türk Ceza Kanununun i 25. maddesinde yer olon (Devletin hakimiyeti 
altında bulunan topraklardan bir kumını devlet idareınden ayırmaya matu( 
bir (iii) tanımına girmekte ve bu bakımdan anlaşmanın akdi, cezayı gerektir�n 
bir (iil teşkil etmektedir ... " 

Anlaşma hükümlerinin teker teker ele alındılı, Anaya.aa ve YOlGlar önün· 
de çürlikliigü kanıtlanan açıklamada daha ıonra şu gör1işler yer almaktadır: 

1- lçerdiRi hükümlerle 'TUrk kanunlarına degişiklilt ,etirdiki" apaçık 
belli Olan bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Iot�cliıi'ne getirilip ,etirilm�
meıi hukümetin iıtekine ballı degildir. Anaya.a'nın 65. maddesi 4. bendi uya· 
rınca bu anlaşma mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmek zorunda· 
d" 

2- Bu anlaşma ''Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi toprakları üzerinde hü· 
kümranlık haklamıı ihldl etmektedir. Böyle bir anlaşma '1\irkiye 8uyük Mil· 
let A1ecl;,i'nd�n geçemez. 

3· Bu anlaşmayı imzalayanlar "Devlet topraklarının ... bir kıımını yaban· 
Ci bir devletin hakimiyeti altına koymaya ... veya Devletin hakimiyeti altında 
bulunan topraklardan bir k"mınr Devlet idaresinden ayırmaya matu( bir (iii" 
işleyeli kimıeyi "ölüm ceuuıyla" cezalandll"On Türk Ceza Kanunu 'nwı 125. 
madd�.i/li unutmuş göriinmektedirler. Sözde NATO antlaşmasının 3. madde· 
siııe dayanılmaktadır. Oyıa bu madde, yalnızca NATO antlaşma,. çerçeve,i 
içinde, aıııaşma üyelerinin birbirleriyle ayrıca ikili anlaşmalar yapabilecekiııi 
belirtmektedir, o kadar. Ve hiçbir antlaşma Aııayaıamızı ve Ceza Kanu,ııı'nu 
yok ıaydırama,:. 

Böyle bir anlaşmanm ıorumlululu yalnızca politik degildir. Imzacı ı'e 
Bavuııucularını eli a/tır cezai ıorumlu/uk altına Bokan bu anlaşma yurlirliiğ€' 
konamaz. 
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CUMHURBAŞKANı KORUTÜRK VE ANAYASA 

TRT'nin Genel Müdürü ısmail Cem'j yasadışı yollarla gö
bir kararname hazırladı. Bu kararnamenin yasalara aykırı 

yetkili ağızlardan açıklandı ve duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı Köş
gazete haberlerinde, ilk önce, Korulürk'ün bu kararna
yayıldı. Korutürk, kararnameyi imzaladı. Danıştay, yü

Yalçıntaş kararnamesi hazırlandı. Yine bu kararnamenin 
haberleri yer aldı. Korutürk, bu kararnameyi de imzaladı. 

verdi. Karataş kararnamesi hazırlandı. Yine imzalanma
buna dayalı "ilerici" yazılar, gazetelerde boy gösterdi. Ko

kararnamesin; de imzaladı. 
açıklanan gerekçe hep aynı. Cumhurbaşkanının "yetkisiz" 

Cumhurbaşkanı'nın bu gerekçeyi, üçlü cinayet olaylarından sonra 
açıkladığı öğrenildi. 

arada basında Cumhurbaşkanlığı tarafından şimdiye kadar 
haberler de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Korutürk'un, 

tarafından hazırlanarak onayına sunulan fakat Demirel'in 
Diyanet Işleri Bakanlığı kararnamesini on aydır imzala. 
çıkan haberlerde Korutürk'ün, MC Hükümeti'nin öner

başka bir ismi Diyanet Işleri Başkanı olarak, Cephe Hükü
yazıldı. Bu durum nasıl açıklanıyor? TRT, Anayasa'da y� 

Cumhurbaşkanı. TRT Genel Müdürlülü ile ilgili üç yasa. 
kararnameyi "yetkisizim" diyerek imzalarken, Diyanet Işleri BaşkanlıAı' 

ay nasıl tutuyor? 
haftanın Yankı Dergisi'nde ise Cumhurbaşkanı'nın durumu ko. 

önemli bir haber var. Bu haber de bugüne kadar yalanlan. 
Kuvvetlerle ilgili güçlü bir istihbarata sahip olan Yankı. Emin 
emeklilik işlemleri sırasında Cumhurbaşkanı'nın Alpkaya'yı 

razı ettiğini yazıyor: "Bu herşeyden önce bir hükü. 
meselesidir. Çekilmezseniz sonuç olarak bu iddialar karşısında bu hükü. 

Memleketin bugunkü şartlar muvacchcsindc bir hükümet buhranı
tt 

Cumhurbaşkanı'nın, Cephe Hükümeti'nin yaşamasına. her

bu u�raşılar da, Türkiye'de bir tehlike 
olmaktan uzaktır!.. 

Türkiye'de demokrasinin kanına ek
mek doRrandlRı dönemlerde televizyon 
ekranlarına tüneyen CIA paçaballı bay
kuşluk, mantık halkalarını bu yönlere 
doRru ilerletmiyordu ama mantık tokat
IandıRı zaman çıkan sesler de bunlardı.. 

Kaba bir faşist müsamere nitelilin
deki dizi, milyonlarca emekçiye beyin 
duşu yaptınnak için tasarlanmıştı ... 

Kitleler, faşizmin ne demek olduRu
nu, komünizmin ne demek olduRunu 
bilmiyorlardı! ... 

Faşizmin, işçi sınıfı ve tüm emekçi 
kitlelerin kanları üzerine çöreklenmiş 
sennayenin en azı'" dikta biçimi oldu-
Runu, bilmiyordu kitleler ... 

Başbakan 
katletme işleminde 
suçu en küçük 
ROYOŞ tam bir 
söyledi. 

Önceki hafta 
cini n kurşunlanarak 
sonra köşeye sıkışan 
ile ortaRız, teşkilatlarıyla 
ten kendini alamıyordu 

Sözler, saRın 
de manşet. oldu. 

Kitlelere dikenli 
heleşen bir hükümetin 
küçük ortaRınl 
ilan ediyordu ... 

Ama hükümet 
hangi yöntemlerle? 

VATAN TOPRAKLARı SATILIK 

KIRALIK DECILDIR!.. 

Amerika ile yapılan .on anlaşmaya ilişkin olarak, TIp 
Kurulu 'nda oluşan görlişler Başkanlık Kurulu tarafından açıklandı, 

''Savunma /şbirlili" adını taşıyan ıon anlaşmanın çelişkili 
lu olduku bildirilen Başkanlık Kurulu açıklamasında, ABD 
rın 'Türkiye'nin hükümranlık hakkı" ile baldaşmadıkı belirtilmekte 
yasanın 4. madde.ine aykırı nitelikte olduku bildirilmektedir. 

Başkanlık Kurulu açıklamaıında ayrıca şöyle denUmektedir: 

"Anlaşmanın, Türkiye toprakları üzerinde ABD hükümetine 
menlik ile baldoşmayan haklar tanımaıı Türkiye devletinin 
mez bir bütün olduku hükmünü koyan Anayasanın 3. madde.ine 

Anlaşmanın iiı ve teıislerdeki ABD yurttaşlanna Türkiye 
kanunları dışında özel bir ıtatü ve ABD hükümetine bir takım 
nmıaıı, Türk Ceza Kanununun i 25. maddesinde yer olon (Devletin hakimiyeti 
altında bulunan topraklardan bir kumını devlet idareınden 
bir (iii) tanımına girmekte ve bu bakımdan anlaşmanın akdi, 
bir (iil teşkil etmektedir ... " 

Anlaşma hükümlerinin teker teker ele alındılı, Anaya.aa 
de çürlikliigü kanıtlanan açıklamada daha ıonra şu gör1işler 

1- lçerdiRi hükümlerle 'TUrk kanunlarına degişiklilt 
belli Olan bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Iot�cliıi'ne 
meıi hukümetin iıtekine ballı degildir. Anaya.a'nın 65. maddesi 
rınca bu anlaşma mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 
d" 

2- Bu anlaşma ''Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi toprakları üzerinde hü· 
kümranlık haklamıı ihldl etmektedir. Böyle bir anlaşma 
let A1ecl;,i'nd�n geçemez. 

3· Bu anlaşmayı imzalayanlar "Devlet topraklarının 
Ci bir devletin hakimiyeti altına koymaya ... koymaya ... koymaya veya Devletin 
bulunan topraklardan bir k"mınr Devlet idaresinden ayırmaya 
işleyeli kimıeyi "ölüm ceuuıyla" cezalandll"On Türk Ceza 
madd�.i/li unutmuş göriinmektedirler. Sözde NATO antlaşmasının 
siııe dayanılmaktadır. Oyıa bu madde, yalnızca NATO 
içinde, aıııaşma üyelerinin birbirleriyle ayrıca ikili anlaşmalar 
belirtmektedir, o kadar. Ve hiçbir antlaşma Aııayaıamızı 
yok ıaydırama,:. 



ŞANTAJ ŞANTAJ ... 

Hükumet. sall.nmay. başlayınca 
Çankaya'dR endişeler beliriyor ve daA:' 
rııe. yukarıya çıkılıyor şoyle deniyo"du. 

". Sayın Cumhurbaşkanım, memle 
ket.in bugimkü ,artlar muvacehesinde bir 
hukurnet bunalımına tahammtihi yoktur, 
siz bilirsiniz .. it 

Her hafta bir insan öldürülen Tur
kiye'de elbette bu hükümetin yapacaitı 
çok işler vardı! ... Cumhurbaşkanı ikna 
oluyordu .. 

Şantaj bugune kadar başarıyla uy
gulanmıştı. 

Ancak son olaylar üzerine Cumhur
başkanına hakim olan tedirginli�e önce
ki h.rLanın sonunda alelacele düzenle
nen iki basın toplantısıyla merhem sü
rüldü. 

Cumartesi iÜniı Demirel, Pazar günü 
de Turkeş, "memleketin bunalıma deRil 
huzura ihtiyacı oldulunu" belirttiler!.. 

Buın toplantıları kamuoyuna bir 
şeyler duyurmaktan çok, Çankaya'ya 
bir şeyler iletmek için düzenlenmişti. 
Şantaj detişik biçimde sürdürülüyordu .. 
Formül: "Çankaya'ya selam, şantaja de
vam! ... " 

DEVLET AYGıTı 
VE ATEŞTEN ÇEMBER 

Cephe'nin herşeye ratmen ayakta 
kalmak istemesinin altında yatan besap 
açıktır. Büyük sermaye, yönetimi için 
ıerekli kitle destetini ıünden ıüne yiti
rirken, ,iddet yöntemleriyle çizditi çem· 
ber içinde tutabileceti kanlı - bıçaklı 
besleme militan kadrosu oluştunnaya 
çalı,maktadır. 

Devlet ayııtı tepeden ttmata faşist 
zırba büriindüriilecek, demokratik hak ve 
özıürlükler i,lemez hale ıetirilecekti ... 

Cephenin en büyük ortatı bu yolla 
oy potansiyelini artınnayı düşünürken, 
en küçük ortatırun b ... ı genel oy ile boş 
deRildir ... 

Necmettin Erbakan'ın bile "Milli
yetçiliRine" bir anlam veremediRi Ame
rikancı komandob ... ı bir takım oldu-bit· 
ti'ler pe,indedir ... 

Çankaya'mn onayı ile sürdürilme
linde yarar ıöriilen Cephe yönetimi işte 
bu utraş içindedir .. 

TüRK-IŞ KONGRESI 

GeçtiRimiz haftanın başında çalış
malanna b ... layan Türk-İ, ıenel kuru
lunda konu,ma yapan Demirel, iflası 
yqayan büyijk ıennaye politikasının 
sözcülüRünü yapmaya çalı,ıyordu. 

İçi ıeçmi" bayat laflarla bir saati 
qkın sürdürdüRü konu,masında müte
ahhiUik hesaplanyla tablolar çiziyor ve 
ııenel kurulu inandınnaya ÇalllJıyordu. 

Türkiye bUlÜn 4 milyon çelik üre
tiyordu, bu rakkamın 12 milyon tona 
çıkartılmuı ııerekiyordu. 

Türkiye buıün 18 milyon ton çi
mento üretiyordu ama ihtiyacı 25 mil
yon tondu .. 

"Bunlar 100 yıl önce söylenmiş söz
lerle, fikirlerle çözülmez" diyordu De
mireL. 

Biraz daha razla karabona için bi
raz daha fazla çelik üretimi!. 

Biraz daha çok verei iadeıi için da
ha çolı: çimento!. 

100 yıl önce söylenml, sözler ve fi
kirler bunlara izin venniyordu ... Eh ne 
varu. "Bırakınız yapıınıar, bırakınız ııeç
ıinler" tazeliRinde vardı! Demirel de 
bunları söylüyordu ... 

Sonra? 
"Sosyal rerah devleti kurulacaktı! .. " 
"Herkese i" herkese ev, herkese 

okul" 
Bütün bunlar "Milli vl--manevi de

Rerlere sahip çıkılarak" ııerçekJeştirile
cekti... 

Türk·ı, ııenel kurulunu izleyen 
300'e yakın deleııe ve bir o kadar davet.
ii önünde Demirel komünizmi de anlatı
yordu: O rejimle yönetilen ülkelerde 
"Ferdi zenıinlik" diye bir ,ey yoktu. 

"Ferdi zenııinlik" deyince akla nele
rin ,eldiRini bilmezlikten ıelen Cephe'
nin büyük b .. ı, .endika · ıiyaaet. ili,kile-

rine de deRiniyor ve Turk·I.ş'in belli bir 
siyasal partiyi destekleme yönunde ala
bilecegi karar ihtimaline karşı endişe 
lerini dile getiriyordu 

". Eıl('r Ti..ırkl.ş belli bir siyasal par· 
tiyi deıteklenK', obür partileri karşısına 
almış olmaz mıydı? " 

Yarı tehdit, yarı çaresizliıli yansıtan 
sözler, elbette Demirel'in Türk·lş yöne
timinde meydana gelmesi muhtemel de
Ilişikliklerden duyduQu endişelerden 
kaynaklanıyordu. 

SERMAYENIN ÇÖZüMü: 
SOSYAL DEMOKRATLAR 

Daha sonra söz alan CHP Genel 
Ba.şkanı Bülent. Ecevit'in konuşmasının 
Genel Kurul'da yaraUıA"1 hava Demirel'in 
endişelerine hak verdiriyordu .. 

Türk-Iş, tabandaki diri potansiyeli 
dizıinleyebilmek için sosyal demokrasi
ye açılmak zorunlul ulu nu benimsiyor
du. 

Son çözümde aennayeyi de okşa
yan sosyal demokrat. baraj açılımı, ser
mayenin çaresizliRini de yansıtıyordu .. 

Tılsımı Ecevit bulmuştu. Türk-İ, 
yönetiminde ulan payını istiyordu ... 

Nitekim, AP . kurmayları ıerçeRi 
saptamakta ıecikmediler. Haftaoın so
nuna doRru, Cuma ıünü akşam saatleri
ne doRru ıenel kuru la ıelen ve konuş
mak iıtedilini belirt.en Soıya] Güvenlik 
Bakanı Mahir Ablum herkesi şaşırt.t.ı. 
Tartışmalı bir aradan sonra kendisine 
konuşma hakkı verilen Ablum konuş
masını tamamen Ecevit'e cevap nitelilin
de kunnuştu. 

Genel Kurul'daki deleıeler konuş
madan bir hayli tedirg:in oldular. Nite
kim biraz ıonra tempo halinde toplu ök
aüriik bqladı .. 

öklÜtük sesinden Bakanın dedikleri 
duyulmuyordu .. 

Ablum, öbüriiRün kesilmesini ve 
dinlenitmesini istediRi zaman, sesler ye
rini sürekli alkl,lara bıraktı. Ablum ne 
söylerse ıenel kurul aııu,hyordu .. 

Ablum, konu,amıyordu... "Arka
daşlar bir dakika" dediRinde, "Git Mec
lia'te ver cevabını Ecevit.'e" cevabım 
alıyordu ... 

YOROYOŞ 'ün dizgiye hazırlandılı 
sıralarda benüz ııenel kurulun sonuna ie
linmemişti ama sonun ne olacalına iliş
kin belirtiler bir hayli yoA"unluk t.aşıyor
du ... 

BU NE PERHıZ?.. 

Dikkatlerin Türk-İş konıresinde 
donup kaidıRı ıeçtiAimiz haftanın so
nunda dış politik ortamda da önemli ıe
lişmeler oldu. 

Yunan - ABD anlaşması imzalandı. 
Amerika ile Türkiye arasında "Savunma 
İ,birliRi" namı altında imzalanan kira 
akt.inden ıonra Amerika işin Yunanistan 
tarafını da hallediyordu ... 

Anlaşmaya Türkiye'deki tepkiler 
arasında en ilıinci de CHP'den geliyor
du ... 

CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve 
Dışişleri eski bakanı Hasan Esat IŞık, 
konuyla ilıili olarak yaptıRı açıklamada 
"Amerika'nın Türkiye'ye teminat ver
mesi gerektiRinden" söz ediyordu ... 

En sabırlı ele,tiriye bile "Bu ne per
hiz bu ne lahana turşusu" dedirtecek 
açıklarr.a, CHP 'nin keşmekeşini ııözler 
önüne .ermekten öt.e bir anlam taşımı
yor. 

CHP, ıerek Tiirkiye ııerekse Yuna
niatan'ın ABD ile yapt.IRı anlaşmalara 
O� olarak karşı çıkmıyor, endişelerini 
bır takım "teminat"lara baRlıyordu .. 

Soıyal demokratlılın bile gerek iç, 
gerekae dış politikada en azından tut.ar
hıık ııerektirdiline kulaklannı t.ıkayan 

. CliP', MC'nin meydanı boş bulmasında 
buyuk sorumluluklar LaşıdlRınl bilmeli
dir. 

Demokraıi ve baRımıızlık mücade
leıinde asgari ciddiyet. ve tutarhhk ölçü
lerinin derekesinde örnekler veren CHP 
Genel Ba,kanlarının bir sözune eklene: 
cek soruya cevap vermek zorunda: 

"- Parlemanto halktan 10 yıl ıeri" 
peki ama o CHP acaba halklan ne kadar 
ııeri? ... 

Güzelce 'nin Cenaze,ine Katılanlar 

ıBRAHIM GüZELCE TOPRACA VERILDI 

Geçtiğimiz hafta sonunda ölen DiSK Genel Sekreteri ıbrahim Güzelce 
14 Nisan günü ıstanbul'da büyük bir törenle toprağa verildi. 

Güzelce'nin cenazesi sabah saat 8.30'da SSK hastahanesinden alındı ve 
Merter Sitesinde DISK binasında hazırlanan katafalka konuldu. Saat 12 sırala
rında Beyazıt Camiine getirilen cenaze, burada büyük bir işçi topluluğu tara
fından karşılandı. 

Güzelce'nin cenaze törenine yaklaşık 40-50 bin civarında bir topluluk ka
tıldı. Törene katılanların büyük bir çoğunluğunu işçiler oluşturuyordu. 
DISK'in daha önce aldığı bir karar gereğince törende hiç bir slogan atılmadı. 
Yalnızca, törene katılanların kimliklerini belirten pankartlar taşındı. Türkiye 
Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın, Genel Merkez, lı ve Iıçe yöneticileri 
de törene katılanlar arasında bulunuY'Jrdu. 

Güzelce'nin cenazesine gönderilen çelenklerin sayısı 283'ü buluyordu. 
Daha sonra saat 13.00 civarında cenaze Laleli, Aksaray, Vatan Caddesi güzer
gahını takip ederek Topkapı mezarlığına götürüldü. 

• 
MC'YE KARŞI KITLE GöSTERILERI YURDA YAYılıYOR 

MC iktidarının uyguladılı baskı ve sindirme politiklUına, {aş;"t tırmanışa 
karfl demokratik kitle eylemleri büyük şehirlerin dlfında da güçlenmektedir. 

Salihli TöB·DER ve TUM-DER şubeler; tarafından geçtilimiz hafıa '0' 
nunda Salihli'de düzenlenen "Hayal Pahalı"'ı ve Faş�t BlUkılarl Protesto" 
yürüyüşüne binlerce kiş; katıldı. ÇeIJre il, ilçe ve köylerden gelenlerin de katıl· 
dılı yüriiyüş 81T'08ında ve daha .onraki mitingde "Kahro"un Faşizm ", "Hükü 
met ı.tifa" .loganları binlerce kişi tarafından haykmld .. 

Bu arada maocu komandolar da sosyalist iilkelere küfUr dolu .loganlarla 
mitinge katılmak istedilene de sonunda halk maocuların elindeki pankart/arı 
alarak paramparÇa eııi. 

Yapılan konuşmalarda, hayat pahalılığı, faş;"t b08kılar, memur kıyım i 
dile getirildi ve MC'nin iktidardan düşürülmesi için eylemleri" yolunlaştırıl 
mOlI gereli üzerinde duruldu. 
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herkese ev, herkese 

"Milli vl--manevi vl--manevi vl-- de
ııerçekJeştirile

kurulunu izleyen 
bir o kadar davet.

komünizmi de anlatı

mak iıtedilini belirt.en Soıya] Güvenlik 
Bakanı Mahir Ablum herkesi şaşırt.t.ı. 
Tartışmalı bir aradan sonra kendisine 
konuşma hakkı verilen Ablum konuş
masını tamamen Ecevit'e cevap nitelilin
de kunnuştu. 

Genel Kurul'daki deleıeler konuş
madan bir hayli tedirg:in oldular. Nite
kim biraz ıonra tempo halinde toplu ök
aüriik bqladı .. 

öklÜtük sesinden Bakanın dedikleri 
duyulmuyordu .. 

Ablum, öbüriiRün kesilmesini ve 
dinlenitmesini istediRi zaman, sesler ye
rini sürekli alkl,lara bıraktı. Ablum ne 
söylerse ıenel kurul aııu,hyordu .. aııu,hyordu .. aııu,hyordu 

Ablum, konu,amıyordu... "Arka"Arka
daşlar bir dakika" dediRinde, "Git Mec
lia'te ver cevabını Ecevit.'e" cevabım 
alıyordu ... 

YOROYOŞ 'ün dizgiye hazırlandılı 
sıralarda benüz ııenel kurulun sonuna ie
linmemişti ama sonun ne olacalına iliş
kin belirtiler bir hayli yoA"unluk t.aşıyor
du ... 

BU NE PERHıZ?.. 

Dikkatlerin Türk-İş konıresinde 
donup kaidıRı ıeçtiAimiz haftanın so
nunda dış politik ortamda da önemli ıe
lişmeler oldu. 

Yunan - ABD anlaşması imzalandı. 
Amerika ile Türkiye arasında "Savunma 
İ,birliRi" namı altında imzalanan kira 
akt.inden ıonra Amerika işin Yunanistan 
tarafını da hallediyordu ... 

Anlaşmaya Türkiye'deki tepkiler 
arasında en ilıinci de CHP'den geliyor
du ... 

CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve 
Dışişleri eski bakanı Hasan Esat IŞık, 
konuyla ilıili olarak yaptıRı açıklamada 
"Amerika'nın Türkiye'ye teminat ver
mesi gerektiRinden" söz ediyordu ... 

En sabırlı ele,tiriye bile "Bu ne per
hiz bu ne lahana turşusu" dedirtecek 
açıklarr.a, CHP 'nin CHP 'nin CHP keşmekeşini ııözler 
önüne .ermekten öt.e bir anlam taşımı
yor. 

CHP, ıerek Tiirkiye ııerekse Yuna
niatan'ın ABD ile yapt.IRı anlaşmalara 
O� olarak karşı çıkmıyor, endişelerini 
bır 
O� 
bır 
O� 

takım "teminat"lara baRlıyordu .. 
Soıyal demokratlılın bile gerek iç, 

gerekae dış politikada en azından tut.ar
hıık ııerektirdiline kulaklannı t.ıkayan 

. CliP', MC'nin meydanı boş bulmasında 
buyuk 

liP'
buyuk 

liP'
sorumluluklar LaşıdlRınl bilmeli

dir. 
Demokraıi ve baRımıızlık mücade

leıinde asgari ciddiyet. ve tutarhhk ölçü
lerinin derekesinde örnekler veren CHP 

: 

rında Beyazıt Camiine getirilen cenaze, burada büyük 
fından karşılandı. 

Güzelce'nin cenaze törenine yaklaşık 40-50 bin civarında 
tıldı. Törene katılanların büyük bir çoğunluğunu 
DISK'in daha önce aldığı bir karar gereğince törende 
Yalnızca, törene katılanların kimliklerini belirten pankartlar 
Işçi Partisi Genel Sekreteri Nihat Sargın, Genel Merkez, 
de törene katılanlar arasında bulunuY'Jrdu. 

Güzelce'nin cenazesine gönderilen çelenklerin 
Daha sonra saat 13.00 civarında cenaze Laleli, Aksaray, 
gahını takip ederek Topkapı mezarlığına götürüldü. 

• 
MC'YE KARŞI KITLE GöSTERILERI YURDA 

MC iktidarının uyguladılı baskı ve sindirme politiklUına, 
karfl demokratik kitle eylemleri büyük şehirlerin dlfında 

Salihli TöB·DER ve TUM-DER şubeler; tarafından 
nunda Salihli'de düzenlenen "Hayal Pahalı"'ı ve Faş�t 
yürüyüşüne binlerce kiş; katıldı. ÇeIJre il, ilçe ve köylerden 
dılı yüriiyüş 81T'08ında ve daha .onraki mitingde "Kahro"un 
met ı.tifa" .loganları binlerce kişi tarafından haykmld 

Bu arada maocu komandolar da sosyalist iilkelere 
mitinge katılmak istedilene de sonunda halk maocuların 
alarak paramparÇa eııi. 

Yapılan konuşmalarda, hayat pahalılığı, faş;"t b08kılar, memur kıyım 
dile getirildi ve MC'nin iktidardan düşürülmesi için 
mOlI gereli üzerinde duruldu. 



MC KENDiSiNE HAYıR DIYENLERE 

CEZA KESiYOR 

Belediye seçimlerini siz kazandınız. 
Oaha önceki belediyenin durumundan 
kısaca söz eder misiniz? 

Sorunları hakim ol.n ekonomik 
temle birlikte koymakta yarar var. SÖ
müriiye, işçi ve emekçi ylA:ın�an yoksul' 
laştır_n, perişan eden, emekçı yıl_nların 
alınt.eri üzerinde saltanat kuran egemen 
(Üçlerin sınır politikwyı. uyum içinde 
olan insanlardan belediyeyi devir aldık 
O dönem, belediye denilince akl. parti
zanlık, yolsuzluk, ııörevi 

.
��tiiY� 

ma iibi sisLemin kirli yan urunlen 
Emekçilerin oturdulu mahallelere, 

semtlere su, elektrik, yol, kanalizuyon 
ve benzeri hizmetler götürülmemiş, ora
da yaşayan vatandqlar böyle h.izmetle
riD yabancısı olmu,lardır. Yoııan bozuk, 
elektrik şebekesi düzensiz, kanalizuya. 
nu olmayan bir belediyeyi devir aldık. 
Kı"c::ı. bizden önceki belediyenin duru
mu buydu. 

Bilinditi gibi şiddetli yağmurlardan 
sonra şehrin bazı semtlerini su bastı. Bir 
iki gazetede çıkan haberlere göre beledi-

• 
DIYARBAKıR BELEDIYE BAŞ
KAN YARDIMCISI KEMAL EZ
BER YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULA
RıNı CEVAPLIYOR: 

• 
ye kendisine düşen görevi yapmadı de
nilmekte. Bu konuyu ;ıçıklar mısınız? 

Sel, deprem ve benzeri olaylarda ,ö· 
rev sadece belediyeye düşmez. Böyle 
olaylarda ,örev tüm kuruluşlara düışer. 
ömeRin, DSı, YSE, KarayoIları "Ye ben
zeri kuruluşlara. Bueün MC'nin tavrı bel
li. Emperyalizmle bütünleşen, en gerici, 
en aaldırgan, en sömürücü (Üçlerin bir
araya eeldiRi bir iktidar döneminde yaşı
yoruz. Burjuvazi, biraraya getirebildiRi 
bütün güçlerini MC'de sahneye sürmüş
tür. Burjuvazinin, tekellerin bütün karan
lık emelleri MC iktidarında temsil  edil
mektedir. MC döneminde faşist tırma
nış, devlet kadrotannın faışistleştirilmesi 
yeni boyutlar kazandı. Diyu-bakır bele· 
diyesi emekçi halkın belediyesidir; halka 
hizmet ııötüren bir belediyedir. Bilin
diRi gibi, gerek 12 Ekim seçimlerinde v� 
gerekse belediye seçimlerinde, emekçı 
yılınlar MC'ye hayır demişlerdir. Bu ne
denle MC ilerici, halktan yana belediye
lere karşı yardım ambargoslI" koymuş
tur. tlerici belediyelerin halka hizmet 
ııötürmelerini engellemek için MC tüm 
&ücünü kullanmaktadır. Kendisine hayır 
diyen emekçi YıRmiarı cezalandırmak is
temektedir. Belediyelere yapılması gere
ken yardımlar yaptımamaktadır. 

IŞTE BIR CHP'L1 BELEDIYE 
BAŞKANı 

CHP yetkilileri, MC iktidan ka.qı. 
sında ne yapacaklannı düşüne dununlar, 
kimi CHP'liIer kendilerini MC'nin gidişi
ne uydurmuş görünüyor. Önce olaylann 
gelişimine göZ atalım. 

Sincan, büyük ço�unıuRunu emek
çilerin oluşturduRu Ankara banliyöle. 
rinden biri. Sincan'ın emekçi halkı hızla 
uyanıyor. Uyanı" özellikle gençlik kesi
minde oldukça hızlı ve saRlıkh gelişiyor. 
Bir kaç komando ise Sincan halkı içinde 
tutunma olanaRı bulamıyor. Sonuçta 
MC iktidan, Sincan'daki geli,meyi 
ıindirmek için çeşitli yollar denemek 
zorunda kalıyor. 

Daha dnce Ankara'nın Koçhisar, 
Keskin, Sulakyurt liselerindeki 
TöB·DER üyesi tüm öRretmenleri süren 
MC sonunda Sincan Lisesi'ne de el atı
yor. Bu lisede, ölrenciler tarafından çok 
sevilen iki dlretmen, TöB-DER üyesi 01-
duklan için kıyıma ulruyorlar. --Kıyım 
i,leminde, Lise'nin MC atamalı müdürü 
"büyük görevler" b84anyor. Okul ö�
rencilerinde silah araması yapıldı�ı gün
ler, silah lqıdıklan herkes tarafından bt-
Iinen bir kaç ülkücünün okulda bulun
mamuı, Ulkücü öRrencilerin haber alma 
kaynaklarının güçlü olduRunu gösteri. 
yor. 

İki ilerici öRreımenin kıyılması üze
rine Sincan Lisesi öRrencileri 1 günlük 
boykota girişiyorlar. 1700 ki,ilik Lise'. 
de boykot. katılmayan ölrenci sayısı 
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yalnızca 23. Sincan'ın CHP'U Belediye 
Ba,kaitının fonksıyonu da burada orta
ya çıkıyor. Sincan belediye hoparlörün
den "bazı kişilerce başUatılan boykotun 
kınldı�ı ve her türlü emniyet tedbinnin 
ahndı�ı" anons ediliyor. 

Sincan'ın i,güzar CHP 'Ii belediye 
başkanı Şuayıp Çakın'ın davranışı, 
CHP 'nin laçka yapısına iyi bir örnek teş
kil ediyor. Daha önce Metaı-ı, yöneticisi 
olan bu şahıs, Türk-İş tarafından eRitil. 
rnek üzere Almanya'ya gönderilmi,. Ça
kın Almanya'da üstad, Halil Tunç gibi 
partilerüstü politika ve partUerarasl daıa. 
vere yöntemlerini öRrenmlş olacak ki, 
belediye başkanı seçilmeden ıkı gün ön. 
ce DP'den CHP'ye geçmi,. 

Sincan Belediye Ba,kanı Çakın, da. 
ha sonra MC tarafından atanan gerici li
se müdürünün CHP-MSP iktidarı zama
nında bu llseye atanması için çalı,malar. 
da bulunmuştu. MC Iktidan ile IstediRi 
lise müdÜ1Üne kavuşan Çakın, CHP'lı 
bazı üyelerin kar,ı çıkmasına raRmen 
belediye binasında MTTB'ye lokal veril
mesini saRlıyor. İst.eRe raRmen, aynı bi. 
nada TöB-DER'e yer verilmiyor. 

CHP'li yetkililere sormak gerek. 
Şuayıp Çakın'ı tanıyor musunuz? Yap
tıklarını biliyor musunuz? Uyarıda ya da 
baışka bır 1,lemde bulundunuz mu? " De
mokratik Sol" ya da "özgürlükçü De
mokrasi" adına böyle adamlardan ne 
bekllyonunuz? 

Sel olayında bir simj kuruluşa baş
vurduk. Hemeden'i" sesleri p"k çıkmadı. 
Belediyemizin sadece üç motopompu, 
bir iLfaıye arabası ve iki �amyonu var 
Su baskını sırasında beledıyemizde t.um 
çalışanlar, iışçisi memuru herkes elimiz· 
deki bu malzemeyle sabahlara kadar ça· 
Iışt.ık. Oysaki DSİ, YSE, 
Zirai Donatım, Bayındırlık 
nün çok sayıda kamyonu, ıu boşaltan 
motorlan var. O g\io kendilerine ba.,vu� 
rulduRunda, kendilerine duşen gorevı 
yerine getirmediler. Belediyeye daha 
doRru.su halka yapılması ııereken yar
dımlar esirgendi. Genellikle yaRmurlar
dan yoksulların olurduj}u .emtler daha 
çok zarar gordi!. 

Yukarıda da belirttij}im ,ibi bele
diyenin bu semllerde yapacaj}ı çok şey 
var. Ama MC belediyeyi çalışt.ırmamak 
için tüm gücünü kullanıyor. Emekçi hal
kı cezalandırmak istiyor böylelikle. MC 
giderek ilerici belediyeleri bir takım e�
gellemelerle göre"Y yapamaz d��ma get.ı� 
rerek tüzel kişiliklerinde ilencı hareketı 
gözden düşürmeye çalışıyor. Ilerici bele
diyelere yaprdımlar yapılmamakt�dı.r. 
Nitekim bize gelen bir bültende behrtıl
dij}i gibi Iller Bankası Türkiye'deki diA"er 
tüm belediyelere on milyon verirken sa
dece Onye belediyesine onaltı milyon 
yardım yapmaktadır. Çünkü Onye .bele
diye bqkanı AP'lidir. Bu somut ornek 
MC'nin ilerici belediyelere karşı olan 
tavn açıkça ortaya koymaktadLro 

Bir başka örnek de kanalizuyon so
rununa ilişkin. Bu sorunun Çözümü, Li· 
ler Bankası'nın katkısı olmaksızın düşü
nülemez. thale 260 milyona yapıldı. An· 
cak tller Bankası'ndan ce"Yap bile alama
dık. 

Son günlerde aralıklı olarak elektrik
ler kesilmekte. Bu konuda belediye bir 
bildiri yayınladı. Bunu açıklar mısınız? 

Şehir cereyanı daha önce Mardin 
Ç-AçaR elektrik kar,lIa
cı.ıyordu. Mardin çimento fabrikası üreti
me ba.şlayınca santral Diyarbakır ihtiya
cını karşıhyamadı. Şimdilik şehirin ihti
yacını Keban karşılıyor. Ama Keban &is
tem olarak oturmu, delildir. Bildiride 
de belirttiRimiz ıibi TEK'e ıorulduj}un
da, sorulanmlZ, çeşitli bahanelerle ce· 
vapsız bıraktlmaktadır. Geçenlerde Ener 
ji "Ye Tabii kaynaklar bakanının yaptıRı 
toplantıda biz bu konuyu sorduj}umuz
da TEK yetkilileri bunu yalanlarnaya 
ka1kLŞtılar. Ama her ,ey çamurla sıvan-

maz ki Maden Guleman fabrikasını.n 
75 defa clektriQ:i kesiimi,. Bu somut bır 
gerçek. Ne var ki MC Beledıyeyı yıprat.· 
mak için bunu kullanıyor. 

Anlattığınız kadarı ile yığınla so
runlarınız var. Üzerinde daha ayrıntılı 
olarak durabilir miyiz? 

Yukarda -da deQ:indiAim ıi bi beledi· 
yemizin bir çok sorunları var. H�lk�� 
sa�lık ve yaşamı ile çok yakında

.
n ıI,ı1� 

olan kanalizasyon "Ye içme suyu onemli 
sorunlarımızın başında ıelmekt.edir, Bu· 
güne kadar şehrimizin en k�ab�lık ma
hallesi olan ve ayrıca emekçılerın otur' 
duA:u Bağlar Mahallesinin kanalizuyon 
ve yol sorunu, onemli bir sorunumuz. 
Yine tüm ışehrin. yollarını asfaltlamaya 
çalışıyoruz. Bunun dışında ayrıca köy
den şehire göç sonucu, gecekondu semt.
lerinde sürekli arLan temizlik, yol, elek· 
trik sorunlarımız var. Bu ve benzeri so
runlarımızın giderilmesi ancak belediye
nin maddi açıdan güçlü olmaSına baitlı
dır. Ama MC iktidarı sosyal uyanışın 
yoQ:un oldultu kentlerin bele�iy�lerine 
karşı tavır almakta, MC gudumundeki 
belediyelere bir telefonla mily.onlu-ca 
para verilirken, Diyarbakır gibi tum kad· 
rosuyla halktan yana olanların bulundu
Itu ilerici belediyelere tek bir kuruş tah
sisat verilmemektedir. Kanalizll5yon ve 
şehir içme suyu ile ilgili projelerin tat
biki konusunda ilgili bakanlıklarla yapı
lan yazışmalar ce"Y8psız bırakılmak�adır. 

Halka daha yeterli hizmet "otüre
bilmek amacıyla belediyemizin ilııili or
ıanlarından çıkan kadrolar bakanlıkça 
ya rötuşa tabi tutulmakta veya lama
men red edilmektedir. Yine şehir kanali 
zasyonunun yapılması için ihale edilme
si gerekmektedir. Bu konuda Bayındır�ı� 
Bakanlılı gereken parayı tahsis etmedıltı 
için ihale işlemi ııerçekleıştirilmemekte
dir. Tek sözle MC belediyeyi çah,tınna. 
mak için tüm eücünü kullanmaktadır. 

Buna raAmen, belediyemiz bu,ijne 
dek ahşılaıe1enin tersine tüm kapılanru 
halka açmıştır. BUlÜne dek hizmet ,ö
Lüriilmemiş "ecekondu semtlerine olanca 
ııücümüzle hizmet ııötürmeye çalı,mak
tayız. Bu durum egemen lÜçlerin tem
silcilerini rahatsız etmektedir. Ama biz 
gücümüzli emekçi halktan aldık. Memu
rumuzla, işçimizle, "Yar olan maddi ,ü
cümüzle bu hizmeti ıötürmeye çalışa
caj}ız. MC'nin ilerici belediyelere kar,ı 
tavrı hiçbirşeyi enıelleyemiyecektir. 

HACETTEPE/DE 
KATILLER 

ISBA SıNDA 
tlericl, devrimci öRrencllere karşı 8 

Nısan günü SBF önünde polisler, MHP'li 
ve Ülkti Ocaklı faşistlfree başlatılan te. 
rör aynı gün Hacettepe Üniversitesi 'nde 
de uygulandı. 

öRrenciler, SBF'nde Hakan Yurda
kuler'ln öldürülmesini protesto için olay 

'günü kafeteryada bır forum dlizenlediler. ,Foruma 3000'e yakın ögrenci katıldı. 
Forumdan sonra öRrencller derslerine 
girdiler. Bir slire sonra üniversite, panzer 
takviyeli polisler t.arafında kuşatıldı. Po. 

lisler o saatte dersleri olmayan bazı öe
rencileri alıp götürmek istediler. Polisle
rin tahrikleri sürerken sayıları 200'ü 
bulan MHP'li ve OIkü Ocaklı faşistler 
ünlveniteye gelerek Temel Bilimlpr bi. 
nasını işgal ettiler, dershaneleri boşaIt
maya kalktılar. Polisler de bunlarla bir. 
likte hareket ettiler. Aynı dakikalarda 
polis yurdun önündeki yolun üurind(' 
bulunan arabaları kaldırıyordu. Yolu 
panzerlerin rahatlıkla geçmesine pl\,p. 
rişli hale getirmpkte amaç. ... 

egemen 
uyum içinde 

devir aldık 
akl. parti

��tiiY� 
urunlen 
��tiiY
urunlen 
��tiiY� 
urunlen 
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oturdulu mahallelere, 
kanalizuyon 
lmemiş, ora

böyle h.izmetle
Yoııan bozuk, 

kanalizuya. 
devir aldık. 

belediyenin duru

yağmurlardan 
su bastı. Bir 
göre beledi-

yoruz. Burjuvazi, biraraya getirebildiRi 
bütün güçlerini MC'de sahneye sürmüş
tür. Burjuvazinin, tekellerin bütün karan
lık emelleri MC iktidarında temsil  temsil  tems edil
mektedir. MC döneminde faşist tırma
nış, devlet kadrotannın faışistleştirilmesi 
yeni boyutlar kazandı. Diyu-bakır bele· 
diyesi emekçi halkın belediyesidir; belediyesidir; belediyes halka 
hizmet ııötüren bir belediyedir. Bilin
diRi gibi, gerek 12 Ekim seçimlerinde v� 
gerekse belediye seçimlerinde, emekçı 

� 
emekçı 

� 

yılınlar MC'ye hayır demişlerdir. Bu ne
denle MC ilerici, halktan yana belediye
lere karşı yardım ambargoslI" koymuş
tur. tlerici belediyelerin halka hizmet 
ııötürmelerini engellemek için MC tüm 
&ücünü kullanmaktadır. Kendisine hayır 
diyen emekçi YıRmiarı cezalandırmak is
temektedir. Belediyelere yapılması gere
ken yardımlar yaptımamaktadır. 

IŞTE BIR CHP'L1 BELEDIYE 
BAŞKANı 

iktidan ka.qı. 
düşüne dununlar, 

MC'nin gidişi
Önce olaylann 

ço�unıuRunu emek
Ankara banliyöle. 
emekçi halkı hızla 

gençlik kesi
lıkh gelişiyor. 

Sincan halkı içinde 
bulamıyor. Sonuçta 

Sincan'daki geli,meyi 
yollar denemek 

Ankara'nın Koçhisar, 
liselerindeki 

öRretmenleri süren 
Lisesi'ne de el atı

tarafından çok 
TöB-DER üyesi 01-
ulruyorlar. --Kıyım 

atamalı müdürü 
b84anyor. Okul ö�

yapıldı�ı gün
tarafından bt-

okulda bulun
öRrencilerin haber alma 

olduRunu gösteri. 

kıyılması üze

yalnızca 23. Sincan'ın CHP'U Belediye Belediye 
Ba,kaitının fonksıyonu da burada ortaorta
ya çıkıyor. Sincan belediye hoparlörünhoparlörün
den "bazı kişilerce başUatılan boykotun boykotun 
kınldı�ı ve her türlü emniyet tedbinnin tedbinnin 
ahndı�ı" anons ediliyor. 

Sincan'ın i,güzar CHP 'Ii belediye belediye 
başkanı Şuayıp Çakın'ın davranışı, anışı, 
CHP 'nin laçka yapısına iyi bir örnek teşteş
kil ediyor. Daha önce Metaı-ı, yöneticisi yöneticisi 
olan bu şahıs, Türk-İş tarafından eRitil. eRitil. 
rnek üzere Almanya'ya gönderilmi,. ÇaÇa
kın Almanya'da üstad, Halil Tunç gibi 
partilerüstü politika ve partUerarasl daıa. 
vere yöntemlerini öRrenmlş olacak ki, , 
belediye başkanı seçilmeden ıkı gün ön. ön. 
ce DP'den CHP'ye geçmi,. 

Sincan Belediye Ba,kanı Çakın, da. 
ha sonra MC tarafından atanan gerici li
se müdürünün CHP-MSP iktidarı zama
nında bu llseye atanması için çalı,malar. 
da bulunmuştu. MC Iktidan ile IstediRi 
lise müdÜ1Üne kavuşan Çakın, CHP'lı 
bazı üyelerin kar,ı çıkmasına raRmen 
belediye binasında MTTB'ye lokal veril
mesini saRlıyor. İst.eRe raRmen, aynı bi. 
nada TöB-DER'e yer verilmiyor. 

CHP'li yetkililere sormak gerek. 
Şuayıp Çakın'ı tanıyor musunuz? YapYap
tıklarını biliyor musunuz? Uyarıda ya da ya da 

gellemelerle göre"Y yapamaz d��ma get.ı� 
rerek tüzel kişiliklerinde ilencı 

��
ilencı 

��
hareketı 

��
hareketı 

�� � 
hareketı 

� 

gözden düşürmeye çalışıyor. Ilerici bele
diyelere yaprdımlar yapılmamakt�dır. 
Nitekim bize gelen bir bültende behrtıl.behrtıl.
dij}i gibi Iller Bankası Türkiye'deki diA"er 
tüm belediyelere on milyon verirken sa
dece Onye belediyesine onaltı milyon 
yardım yapmaktadır. Çünkü Onye bele
diye bqkanı AP'lidir. Bu somut ornek 

.
ornek 
.

MC'nin ilerici belediyelere karşı olan 
tavn açıkça ortaya koymaktadLro 

Bir başka örnek de kanalizuyon so
rununa ilişkin. Bu sorunun Çözümü, Li· 
ler Bankası'nın katkısı olmaksızın düşü
nülemez. thale 260 milyona yapıldı. An· 
cak tller Bankası'ndan ce"Yap bile alama
dık. 

Son günlerde aralıklı olarak elektrik
ler kesilmekte. Bu konuda belediye bir 
bildiri yayınladı. Bunu açıklar mısınız? 

Şehir cereyanı daha önce Mardin 
Ç-AçaR elektrik kar,lIa
cı.ıyordu. cı.ıyordu. Mardin çimento fabrikası üreti
me ba.şlayınca santral Diyarbakır ihtiya
cını cını karşıhyamadı. Şimdilik şehirin ihti
yacını yacını Keban karşılıyor. Ama Keban &is
tem tem olarak oturmu, delildir. Bildiride 
de de belirttiRimiz ıibi TEK'e ıorulduj}un
da, sorulanmlZ, çeşitli bahanelerle ce· 
vapsız vapsız bıraktlmaktadır. Geçenlerde Ener 
ji "Ye Tabii kaynaklar bakanının yaptıRı 
toplantıda biz bu konuyu sorduj}umuz
da TEK yetkilileri bunu yalanlarnaya 
ka1kLŞtılar. Ama her ,ey çamurla sıvan-

trik sorunlarımız 
runlarımızın giderilmesi 
nin maddi açıdan 
dır. Ama MC iktidarı 
yoQ:un oldultu 
karşı tavır almakta, 
belediyelere bir 
para verilirken, 
rosuyla halktan yana 
Itu ilerici belediyelere 
sisat verilmemektedir. 
şehir içme suyu 
biki konusunda 
lan yazışmalar ce"Y8psız 

Halka daha 
bilmek amacıyla 
ıanlarından çıkan 
ya rötuşa tabi 
men red edilmektedir. 
zasyonunun yapılması 
si gerekmektedir. 
Bakanlılı gereken 
için ihale işlemi 
dir. Tek sözle MC 
mak için tüm eücünü 

Buna raAmen, 
dek ahşılaıe1enahşılaıe1enahşılaı in e1enin e1en
halka açmıştır. 
Lüriilmemiş Lüriilmemiş Lüriilm "ecekondu semtlerine 
ııücümüzle hizmet 
tayız. Bu durum 
silcilerini rahatsız 
gücümüzli emekçi 
rumuzla, işçimizle, 
cümüzle bu hizmeti 
caj}ız. MC'nin ilerici 
tavrı hiçbirşeyi enıelleyemiyecektir. 

HACETTEPETTEPETT
KATILTILT

ISBASBASB S
tlericl, devrimci öRrencllere karşı 8 

Nısan günü SBF önünde polisler, MHP'li 
ve Ülkti Ocaklı faşistlfree başlatılan te. 
rör aynı gün Hacettepe Üniversitesi 'nde 
de uygulandı. 

öRrenciler, SBF'nde Hakan Yurda
kuler'ln öldürülmesini protesto için olay 

lisler o saatte dersleri 
rencileri alıp götürmek 
rin tahrikleri 
bulan MHP'li v
ünlveniteye gelerek 
nasını işgal ettiler, 
maya kalktılar. 



KARGASANIN GETiRDiGi ACIKLIK - -

METIN ÇULHA OCLU 

Türkiye'de kargaşa periyodik bir seyir izliyor. Düzenli iniş çıkış aralıkları 
ile düzenli bir seyir. Saldırılar i cinayetler , belirli aralıklarla doruk "oklarına 
ulaşıyorlar. Bunu, nisbi bir durağanlık dönemi izliyor. Seçimlerden sonra üç 
doruk noktasına erişiidi. (eımi Yılmaz ve Haliı Pelitözü'nün öldürülmeleri ve 
cenaze olayları; dört kişinin öldürüldüğü Malatya ve Zeytinburnu "operasyon· 
ları" ve geçtiğimiz hafta işlenen üç cinayet. 

Periyodik seyir, düzenliliğin, daha doğrusu planlılığın bir göstergesi. Sal· 
dın ve cinayetler, belirli bir plan çerçevesinde düzenli olarak uygulanıyor. 
Bundan kimsenin kuşkusu kalmadı. Ancak, bunu görebilmek kendi başına ye
terli değiL. Onemli olan, planın, hedefi" ne olduğunu doğru olarak kavrayabil
mek_ Bunun için önce önemli bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. 

12 Mart, Türkiye'ye ilişkin bir çok gerçeği ort�ya çıkardı. Ancak 1 2  
Mart'ın bilinçsizce y a  d a  kasıtla başka gerçekleri göz ardı etmek üzere kulla
nılmasına müsaade etmemek gerekli. 12 Mart dönemi uygulamalarının faşist 
niteliği üzerinde kuşku yok. Ancak, 12 Mart döneminin bu niteliğini belirle· 
yen asıl olgu, hareketin AP de dahil partileri karşısına alması, siyasal partiler 
ve parlamento üstü bir görünüm vermesi değiL. Belirleyici olan özellik bu değiL. 
Belirleyici olan, uygulamanın, başta işçi SIOlfl olmak üzere tüm çalışanlara, 
demokrasiye getirdikleri. Öz bu olunca, Türkiye'de faşizme ilişkin herşeyi 1 2  
Mart muhtırasına v e  bunu izleyen hükümet biçimlerine sınırlamamak gereki
yor. 

a halde diğer tırmanış biçimlerine dikkati çekmek zorunlu. Iktidarın ko
ruyucu şemsiyesi altında, tırmanış ın aşağıdan yukarıya tabandan gelişme, 
çok sınırlı da olsa ubandan destek bulma yöntemlerini küçümsemernek gere
kiyor. Murat Belge 15 Nisan tarihli Politika'da buna dikkati çekiyor: "Faşiz
min en ciddi tırmanış biçiminin özellikle Türkiye'de büsbütün kapalı olduğu
na inanmak önemli bir ihtiyatsızhk olacaktır." 

Böyle bir tırmanış ın italya ve Fransa'dakine benzer bir süreç sonucunda 
iktidara kavuşmasına olanak yok. Ancak, tabandaki tırmanışın bizzat kendisi 
çok önemli. Türkiye'de, faşizme karşı mücadele, getirilmesi düşünülen bir sıkı
yönetime, başka bir deyişle "daha da betere" karşı mücadele ile sınırlan
mamalı. Provakasyon un bir umaCl haline gelmesini, "aman ha"cılığı doğuran 
unsur, egemen sınıfların sürekli koz olarak kullandıkları "daha beter"ler. "Be
terin de beteri var" tuzağına düşüldü mü, "daha beter"ler karşısında mevcut 
beterler oldu bittiye geliyor, getiriliyor_ 

Türkiye Işçi Partisi'nin getirdiği "sıkıyönetim uygulamalarının fiilen yü
rürlükte olduğu" teşhisi, bu tür bir teslimiyetçiliğe karşı ciddi bir uyarı niteli
ği taşıyor. 

Tırmanışın yoğunlaştığı dönemler kargaşa getiriyor. Ancak, kargaşanın 
belirli bir açıklığı da beraberinde getirdiğini söylemek mümkün. "Ak koyunla 
kara koyunun geçitte belli olması" gibi. Demirel'in son cinayetlerden hemen 
sonra aldığı tavır, kimilerince "olumlu" bulundu_ Demirel ilk kez her iki taraf-

Dershanelerden çıkan devrimci öı
renciler Temel Bilimler salonundan dışa
n çıkmak isterler. Bu sırada faşistler sal
dınr_ SaJdırıdan kurtulmak isteyen öe
renciler camlan kırarak dışanya çıkma
ya çalışırlar. Faşistler ve polisler silahla
rını çekerek ö�rencilerin arkasından 
ateş ederler. Birçok ö�renci çeşitli yer
lerinden kurşunla yaralanır. Çok sayıda 
ö�renci bu kurşun ya�muru altında ka
çışarak yurda sıeınır)ar. YaraJılar hasta
haneye göturi..ilell)ez, Arkadaşlan tara
fından yurt mlidüri.inün odasına geliri
Iicler. Çok sayıda toplum polisi, altı 
adet panzer ve makinalı tüfekli sivil po
lisler yurdu sararlar. Bunların içinde iş
gtizar bir görevli, Zeytinburnu "operas
yon "unda A. Özkan'ı öldt.irdüeü söylenen 
Tahsin Pehlivanogıu da vardır. Aynca 
yurt çevresindeki gecekondular boşaltı
larak buralara makinalı tüfekli polisler 
,erleştirilmiştir, Sivil bir polis megafon
a seslenerek " Bu yurtta çok sayıda suç
u vardır. burayı arayac8�lz." der. Yurda 
nüdür olarak yeni tayin edilen emekli 
<urmay albay ise buna karşı "yurtta 
ıerhangi bir olay olmldı. Kurşunlann 
ıltında kaçan ögrenciler buraya sı�ın
mak zorunda kaldılar. Herhangi bir suç
lu yoktur. RektörlükLen yazılı emir geti
rirseniz yurdu istedi�iniz gibi arayabilir
iiniz, Ama yasa gereeince rekwrlüeün 
izni olması gerekir. öerencilerden size 
herhangi bir karşı koyma olmamıştır, 
olmayacaktır" der. 

Polisler buna yurdu her tarafından 
makinalı türeklerle tarayarak karşılık ve· 
rirler. Tarama onbeş dakika sürer. Aynı 
zamanda polisler ön ve arka kapıları at
tıklan bombalarla parçalarıar. ıçerideki 
ö�rencilerden Senal Arlı aeır yaralı ol
mak üzere birço�u yaralanır. Panzer 
yurdun salonuna kadar girer. YurUa kı
rılmadık cam kalmaz. İçeri giren sivil ve 
resmi polisler her katı tutarlar. Kapıları 
tekmeleyerek öerencileri koridora çıka
nrlar. Koridorda her ö�renci sırayla iki 
polis tarafından tutularak ücüncüsü cop· 
la, kum torbasıyla, ellerine geçirdikleri 
çekiçlerle, tekme ve tokaUarla dövülür
ler. Ondan sonra merdivenin iki tarafına 
dizi/miş polisler tarafından yeniden cop
lanarak, tekmelenerek aşa�ıdaki salona 
indirilirler. Salonda ögrencilerin kimisi 
yüzlikoyun, kimisi diz çöktürülmüş du
rumda yere yatırılır. Ellerinde cop bulu
nan toplum polisleri, öerencileri çiRner
ler, coplarıar. "Sizleri Moskova'ya süre
ee�iz. Kahrolsun Faşizm, Baeımsız 
Türkiye ne demekmiş? fo'atih sizin yaşı
nızda Istanbul'u aldı. Siz ne yapıyorsu
nuz'? Sizlere sahip çıkamn anasını, av
radını ... . .  " gibi sözlerle yürütülmekte
dir saldırılar. Kadın polisler de dahil 
olmak lizere uzun bir slire çignemeye 
coplamaya devam ederler. Bu arada hızlı 
cop vurmayan, yerdeki öArcncileri çiR:
nemeyen bir polis arkadaşları tarafından 
coplanır. 

tdn da "vatan çocukları" diye bahsediyordu. "Ölmek ve öldürmek fikrini ka· 
falardan silemedik" diyerek her iki kanadı da karşısına alıyor, üstelik bir çe
şit "özelcştiri" de yapıyordu. Bunları söyleyenlerin aynı zamanda ":uımanla
maClltğl" nedeni ile Demirel'e en çok pirim verenler oluşu ayrıca ilginç_ 

Ne var ki, Demirel zamanlamasının zamanı iki gün sonra bitti. Böylece, 
Demirel için "olumlu" düşünüp varını yoğunu onu Türkeş gibi ortaklardan 
ayırmaya harcayanlar bir kez daha açığa çıktılar. Demirel ve Türkeş, ilk günkü 
suskunluk stratejilerinden sonra, daha açığı Demirel'in Korutürk'le tem;aslO
dan sonra hemen saldırıya geçtiler. Demokratik güçlere "çıkçill meycbın oku
dular. üstelik, APtı. bir gazetenin AP'li bir yazarı TürkeŞ'in çıkı,bnm dilihi 
"gerçekçi" bUlilrillk, Aptlilerin demokrasi düşmanlığında Başbuğ'diil.n hiç de 
geri kalmayacaklarını ortaya koydu_ 

Plandan, hesaplardan söz edildiğine göre, bu planlann, hes.ıplann ne 
olduğu üzerinde durmak gerekiyor, Birinden söz edildi: Tırrlliilnışın yoğunla
Şıp zirve noktasına ulaştığı her dönem "daha beter" iIIheroatifleri oruyili Çıka
rıyor. Bu alternatiflerin umacısı altıda, temeldeki tırmanmill gürültüsüzce sürdü
rülüyor. Iktidar böylece demokratik muhalefetin etkinliğini sınırlillmillYiII çalı
şıyor. Planın bir başka yönü üzerinde durmadan önce, bir başka gerçeğe de 
eğilmek gerekiyor. 

Kargaşanın, cinayetlerın en çok yoğunlaştığı dönemlerde, sermayedarlar, 
sermaye örgütleri mutlaka açıklamalarda, beyanatlarda bulunuyorlar_ Bunlar, 
yalnızca yaşanan olaylara ilişkin olmuyor. Sermayenin şikayetleri, Türkiye 
kapitalizminin geldiği darboğazıara ilişkin görüş ve önerileri de böyle dönem
lerde özellikle yoğunlaşıyor. Sermayenin önerileri, ekonomik ve siyasi illlanla· 
rı kapsıyol. 

Bizzat sermayenin ve onun sözcülerinin ekonomik ve siyasal al"nlillrdaki 
önerilerinin 1977'ye kadar, seçimlere kadar gerçekleşme olaiıağı yok_ Ekono
mik alandaki talepler finansman sorununda düğümleniyor. Geçtiğimiz hafta 
içinde sermayenin bütün belli başlı örgütleri ve kişileri bu konularda görüş ve 
endişelerini belirttiler. Bunların ancak uzun bir sürede ve gürültüsüz bir orum
da gerçekleşebileceği su götürmüyor. Uzun dönem ve gürültüsüz ortam? 
Bunun siyasal plandaki cevabı, CHP-AP koalisyonu. Sermayenin sözcüleri, 
bunu kargaşa döneminde bastıra bastıra önerdiler. 1 977'ye kadar uuk bir ola
sılık. Ancak asıl oyun 1977 sonrası için oynanıyor. Bugünden, yaratılan kar
gaşa ve şiddet ortamında, ilerideki bir CHP-AP koalisyonunun koşulları oluş
turuluyor. Açıkça söylüyorlar: Ancak böyle bir hükümet Türkiye'de anarşi
ye son verebilecektir.'Sermayenin1977 seçimlerinin muhtemel sonuçlarını he· 
saba kaUrak oluşturduğu bu plan, sermayenin "akıllı" sözcülerden koca koca 
"bilim adamlarına" kadar herkese savunduruluyor. Şiddet ve kargaşanın ya
rattığı "daha beter" tehlikesi karşısında, CHP'nin böyle bir formüle uzun dö
nemde yatkınlaşıırılması planlanıyor. 

Son kargaşanın getirdiği açıklık, özetle böyle. 

PROFESYONEL KATILLER 
I:?BAŞINOA 

Tahsin Pehlivano�lu adlı polis "Ben· 
zin dökerek bunları yakmalı. Milliyetçi
lerin güçlerini görsünler." diyerek diler 
polislere daha hızlı vurmalannı söyler. 
Kız ö�rencilere de aynı işlemler uygula
nır. Kızlara sarkıntılık edilir. Bazıları bu 
sarkıntılıkları daha ileri götürmeye kalkı
şırıar. Polisler, "Sizler her gece devrimci 
ölrencilerle yatıyorsur.uz, bizimle de 
yatın" gibi i�renç sözler ederler kız öR' 
rencilere. Gözli önlinde yapılan bu 
işkencelere dayanamayan yurt müdürü 
"Yeter artık, sizin yaptı�ınızı Gestapo 
yapmaz" deyince o da polisler tarafın
dan coplamr. DiRer ö�rencilerin yanına 
konulur. Bir saatlen fazla süren bu iş
kencelerden sonra öRrenciler kapıdan 
teker teker çıkartılarak arabalara bindi
rilir. Emniyet sarayına götürüıürler. Yol· 
da arabanın içinde coplama sürer. Emni
yete götürülen bir ij�rencinin ayn ayrı 
fişleri dlizenlenlr, resimleri çekilir. Yara
lanmayan öerenci yoktur, Bazılarının 
hastahaneye gitmesi gerekirken izin ve
rilmez. Akşam geç saaııere kadar 96 öR:
renci dışında dl�erleri bırakılır, Bunlann 
içinde mutlaka doktora gitmpsi gereken
ler vardır. Ancak bu ertesi günü öeleden 
sonra gerçekleşir. Adli Tıp'a götürülür
ler, ancak raporu daha sonra verecekleri 
söylenir. 96 öRrencl üç gün tutulur, 

bazııanna altında katta hlicrelerin bu· 
lundueu yerde yeniden dayak atılır. 

Yurdn dönen öRtencUer hiç iç açıcı 
olmayan bir manzarayla karşılaşırlar_ 
Giysilerinden bazıları parçalanmış, bazı
ları alınmıştır. Thm kitaplar yırtılmıştır. 
Kol saati. tıraş makinası, el radyoları. 
teypler, saç kurutma makinaları yerinde 
yoktur. Hepsi polisler tarafından ya�ma· 
Ianmıştır. Tlim odalırın kilitleri kırıktır. 
Yurtta büyük hasar olmuştur. 

Faşist tırmanışın bu son uygulaması 
karşısında üniversite senato5u yurdu ka
patmak zorunda kalır_ 
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altında, tırmanış ın aşağıdan yukarıya tabandan gelişme, 
ubandan destek bulma yöntemlerini küçümsemernek gere

15 Nisan tarihli Politika'da buna dikkati çekiyor: "Faşiz
tırmanış biçiminin özellikle Türkiye'de büsbütün kapalı olduğu

bir ihtiyatsızhk olacaktır." 
tırmanış ın italya ve Fransa'dakine benzer bir süreç sonucunda 

olanak yok. Ancak, tabandaki tırmanışın bizzat kendisi 
Türkiye'de, faşizme karşı mücadele, getirilmesi düşünülen bir sıkı

deyişle "daha da betere" karşı mücadele ile sınırlan
un bir umaCl haline gelmesini, "aman ha"cılığı doğuran 

sınıfların sürekli koz olarak kullandıkları "daha beter"ler. "Be
tuzağına düşüldü mü, "daha beter"ler karşısında mevcut 
geliyor, getiriliyor_ 

Partisi'nin getirdiği "sıkıyönetim uygulamalarının fiilen yü
teşhisi, bu tür bir teslimiyetçiliğe karşı ciddi bir uyarı niteli

Tırmanışın yoğunlaştığı dönemler kargaşa getiriyor. Ancak, kargaşanın 
beraberinde getirdiğini söylemek mümkün. "Ak koyunla 

koyunun geçitte belli olması" gibi. Demirel'in son cinayetlerden hemen 
kimilerince "olumlu" bulundu_ Demirel ilk kez her iki taraf-

devrimci öı
salonundan dışa

faşistler sal
kurtulmak isteyen öe

dışanya çıkma
polisler silahla

arkasından 
Birçok ö�renci çeşitli yer

Çok sayıda 
altında ka

YaraJılar hasta
Arkadaşlan tara

odasına geliri
polisi, altı 

ekli sivil po
Bunların içinde iş

Zeytinburnu "operas
öldt.irdüeü söylenen 

vardır. Aynca 
çevresindeki gecekondular boşaltı

ekli polisler 
polis megafon

sayıda suç
8�lz." der. Yurda 

edilen emekli 
karşı "yurtta 

Kurşunlann 
buraya sı�ın

Herhangi bir suç
yazılı emir geti

gibi arayabilir

Polisler buna yurdu her tarafından 
makinalı türeklerle tarayarak karşılık ve· 
rirler. Tarama onbeş dakika sürer. Aynı 
zamanda polisler ön ve arka kapıları at
tıklan bombalarla parçalarıar. ıçerideki 
ö�rencilerden Senal Arlı aeır yaralı ol
mak üzere birço�u yaralanır. Panzer 
yurdun salonuna kadar girer. YurUa kı
rılmadık cam kalmaz. İçeri giren sivil ve 
resmi polisler her katı tutarlar. Kapıları 
tekmeleyerek öerencileri koridora çıka
nrlar. Koridorda her ö�renci sırayla iki 
polis tarafından tutularak ücüncüsü cop· 
la, kum torbasıyla, ellerine ellerine eller geçirdikleri 
çekiçlerle, tekme ve tokaUarla dövülür
ler. Ondan sonra merdivenin iki tarafına 
dizi/miş polisler tarafından yeniden cop
lanarak, tekmelenerek aşa�ıdaki salona 
indirilirler. Salonda ögrencilerin kimisi 
yüzlikoyun, kimisi diz çöktürülmüş du
rumda yere yatırılır. Ellerinde cop bulu
nan toplum polisleri, öerencileri çiRner
ler, coplarıar. "Sizleri Moskova'ya süre
ee�iz. Kahrolsun Faşizm, Baeımsız 
Türkiye ne demekmiş? fo'atih sizin yaşı
nızda Istanbul'u aldı. Siz ne yapıyorsu
nuz'? Sizlere sahip çıkamn anasını, av
radını ... . .  " gibi sözlerle yürütülmekte
dir saldırılar. Kadın polisler de dahil 
olmak lizere uzun bir slire çignemeye 
coplamaya devam ederler. Bu arada hızlı 

kapitalizminin geldiği darboğazıara ilişkin görüş ve önerileri 
lerde özellikle yoğunlaşıyor. Sermayenin önerileri, ekonomik 
rı kapsıyol. 

Bizzat sermayenin ve onun sözcülerinin ekonomik ve 
önerilerinin 1977'ye kadar, seçimlere kadar gerçekleşme olaiıağı 
mik alandaki talepler finansman sorununda düğümleniyor. 
içinde sermayenin bütün belli başlı örgütleri ve kişileri bu 
endişelerini belirttiler. Bunların ancak uzun bir sürede ve gürültüsüz 
da gerçekleşebileceği su götürmüyor. Uzun dönem ve 
Bunun siyasal plandaki cevabı, CHP-AP koalisyonu. Sermayenin 
bunu kargaşa döneminde bastıra bastıra önerdiler. 1 977'ye 
sılık. Ancak asıl oyun 1977 sonrası için oynanıyor. Bugünden, 
gaşa ve şiddet ortamında, ilerideki bir CHP-AP koalisyonunun 
turuluyor. Açıkça söylüyorlar: Ancak böyle bir hükümet Türkiye'de 
ye son verebilecektir.'Sermayenin1977 seçimlerinin muhtemel 
saba kaUrak oluşturduğu bu plan, sermayenin "akıllı" sözcülerden 
"bilim adamlarına" kadar herkese savunduruluyor. Şiddet 
rattığı "daha beter" tehlikesi karşısında, CHP'nin böyle bir 
nemde yatkınlaşıırılması planlanıyor. 

Son kargaşanın getirdiği açıklık, özetle böyle. 

PROFESYONEL KATILLER 
I:?BAŞINOA 

Tahsin Pehlivano�lu adlı polis "Ben· 
zin dökerek bunları yakmalı. Milliyetçi
lerin güçlerini görsünler." diyerek diler 
polislere daha hızlı vurmalannı söyler. 
Kız ö�rencilere de aynı işlemler uygula
nır. Kızlara sarkıntılık edilir. Bazıları bu 
sarkıntılıkları daha ileri götürmeye kalkı
şırıar. Polisler, "Sizler her gece devrimci 
ölrencilerle yatıyorsur.uz, bizimle de 
yatın" gibi i�renç sözler ederler kız öR' 
rencilere. Gözli önlinde yapılan bu 
işkencelere dayanamayan yurt müdürü 
"Yeter artık, sizin yaptı�ınızı Gestapo 
yapmaz" deyince o da polisler tarafın
dan coplamr. DiRer ö�rencilerin yanına 
konulur. Bir saatlen fazla süren bu iş
kencelerden sonra öRrenciler kapıdan 
teker teker çıkartılarak arabalara bindi
rilir. Emniyet sarayına götürüıürler. Yol· 
da arabanın içinde coplama sürer. E
rilir. Emniyet sarayına götürüıürler. Yol· 

E
rilir. Emniyet sarayına götürüıürler. Yol· 

mni
yete götürülen bir ij�rencinin ayn ayrı 
fişleri dlizenlenlr, resimleri çekilir. Yara
lanmayan öerenci yoktur, Bazılarının 
hastahaneye gitmesi gerekirken izin ve
rilmez. Akşam geç saaııere kadar 96 öR:
renci dışında dl�erleri bırakılır, Bunlann 
içinde mutlaka doktora gitmpsi gereken

bazııanna altında 
lundueu yerde 

Yurdn dönen 
olmayan bir manzarayla 
Giysilerinden bazıları 
ları alınmıştır. 
Kol saati. tıraş 
teypler, saç kurutma 
yoktur. Hepsi polisler 
Ianmıştır. Tlim 



Türk-Iş'�n 10. Genel Kurulu ilginç bir gelişimin 
başlangıcını işaretlemesi bakımından son derece önem
li. "Partilerusw" yutturmacasının farkedilmesinin ta
banda başlattığı. kıpırtılardan telaşa düşen' Türk.lş, 
tarihi içinde önemli bir dönemece geldi. 

Tabandaki kıpırtılar tepede öylesine büyük te
dirginliklere yol açmış olacak ki Petrol-Iş Genel Baş
kanı ısmail Topkar, partilerüstü politika terkediIme
diği takdirde Petroı-Iş'in Türk-Iş'ten ayrılacağını ifa
de etmek zorunda kaldı. Aynı sendikanın Genel sekre
teri Özkal Yici de işçinin gözünde Türk-Iş'in itibarsız 
hale geldiğini, işçilere Türk-Iş'i savunamaz duruma 
düştüklerini, konuşması sırasında sık sık tekrarlayıp 
durdu. 

PERDE AÇılıYOR 

rabandan gelen baskıların, ayrılma tehditleri
nin, 10.  Genel Kurul'a katılan delegeleri bir şaşkınlığa 
düşürdüğü görülüyordu. Bu şaşkınlık DSı Konferans 
Silonunun derin bir sessizliğe bürUnmesine yolaçtı. 
Herkes olayları endişenin verdiği bir tedirginlikle izli
yordu. Ne Ecevit'in salona girişi, ne Demirel'in genel 
kurulu tehdid eden konuşması salonun sessizliğini 
bozmadı. Sessizliği bozan tek olay Kongrenin beşinci 
gününde Sosyal Güvenlik Bakanı Mahir Ablum'un 
gündemdışı bir olup-bitti ile söz alıp Ecevit'e ve sosyal 
demokrat sendikacılara cevap vermeye yeltenmesi ol
du. Bunun dışında kongre tam bir ölUm sessizliği için· 
de y.pıldı. 

Halil Tunç açış konuşmasında, Genel Kurul'un, 
sendika ve politika ilişkilerinin ana prensiplerini tesbit 
etmesini istedi. Tunç'a göre "işçiler artık toplumun 
bütün kesimlerinde söz sahibi olmak istiyor"du. 

TÜRK-iS' T 

Bu çerçeveye oturtulan Tunç'un konuşması, as
lında Genel Kurul'un hangi doğrultuda çalışacağını 
gösteriyordu. Tunç bir Türk-Iş genel kurulunda ilk 
kez partilerüstü politikanın terkedileceğini ima edi
yordu. 

Demirel konuşmasında son derece karanlık bir 
Türkiye tablosu çizdi. Yolsuz, okulsuz, ıŞıksız, işsiz
lerle dolu bir Türkiye'de sorunların çözümünün "bü
yük uzlaşma" içinde aranmasının şart olduğunu söy
ledi. Büyük uzlaşmanın sermaye ile uzlaşmak olduğu
nu salonda bulunan delegelerin büyük çoğunluğu "3n
lamış olmalı. Demirel bu uzlaşma sağlanamadığı tak
dirde özgürlükçü demokrasinin sona ereceğini söyledi. 
KomUnist rejimde ise ne sendikacılık ne de sendika 
vardı. O halde sendikacılara düşen bu özgürlükçU de
mokratik rejimi Sivunmaktı. Ilginçtir ki aynı konu 
hem Tunç'un, hem Demirel'in, hem feyzioğlu'nun, 
hem de Uluslararası Hür Işçi Sendikaları Konfederas
yonu (ICfTU) Genel Sekreteri Otto Kersten'in 
konuşmalarının ana temasın, oluşturuyordu. Doğrusu 
anti-komünizmde Halil Tunç, bütün rakiplerini geride 
bırakabilecek bir kondisyona sahip olduğunu Genel 
Kurul'un her anında ispat etti. Otto Kenten'in basın 
toplantısında Cumhuriyet Gazetesi muhabirinin Ame
rikan Işçi Sendikaları Konfederasyonunun Türkiye 
temsilcisi Irving Brown'un CIA ajanı olduğu yolunda
ki sorusuna Tunç, Kersten'den atik davranarak soru 
kendisine yöneltilmişçesine cevap verdi. Tunç'a göre 
bu tür iddiaları Sovyet Istihbarat Örgütü'nUn eleman
ları ortaya atıyordu. Bu cevap Cumhuriyet muhabirini 
h.yli 8Uldü,dü. 

Demirel Türk-Iş'in partilerüstU politikayı terket
mesi halinde diğer partilerin TOrk-l,.in karşısına geçe
ceklerini söyleyerek üstU kapalı da olsa bir tehdid sa-

-

AME 
vurdu. Aslında gerek Demirel, gerekse feyzioğlu 
önerdikler; büyük uzlaşma içinde sosyal demokrıda
rın bir-iki temsilciyle icra kuruluna girmesine kar,ı 
olmadıklarını da ima ettiler. Onlar herşeyi" tldıncb 
bırakılmasını istiyorlardı o �dar. 

Ecevit Kongre'de Demirel'den daha fula ilgi 
gördü. Partilerüstü politikanın terkedilmesinin zorunlu 
olduğunu belirten Ecevit, işçilerin politikaya aktif bir 
biçimde girmelerini istedi. Ecevit gerek parti ıerekse 
ülke yönetimini işçilerle bölüşmeye ruı olibitecek 
partilerin desteklenmesi gerektiAi"i belirterek Cumhu
riyet Halk Partisi'ni" buna razı olduğunu söyledi. 

PARTILERıÇı SENDIKACıLıK 

Yüzde doksanı profesyonel sendikacı olan dele
gelerin Ankara'da parti kulislerine çekilmeleri çok ko
lay oldu. Bu nedenle de alınacak kararlarda seçilecek 
adaylara kadar her şey parti kulislerinde saptanimya 
çalışıldı. Her şey kongre dışında oluşturulmak isten

"ttiği için de kongre salonu laman zaman Çok az ilıi 
gördü. Yönetim Kurulu üyeleri de bu partileriçi poIi· 
tika çalışmalarına katıldıklarından salonda çoğu kez 
iki.ijç yönetim kurulu üyesi bulunabiliyordu. Bu du
rumu gerek başkanlık divanının gerekse delegelerin 
şikayetine yol açtı. 

Adalet Partisi kulislerinin hayli masraflı geçtili 
söyleniyordu. Gerek Anadolu Klubünde gerekse An-. 
kara 'nın sosyete lokantuı R.V.'de yürütülen kulislerin 
dedikodusu sabahları genel kurul salonunda epeyce 
yankılar yaptı. 

CHP ise kulisı.,ini d.h. çok FARABI sokakta 
yürüttü. 

BAŞKANLAR ECLENIYOR 

Sosyal Demokrat muhalefeti yürütenler � 
glÇta, genel kurul öncesi, muhalefeti tOPMlayıcl bir 
harekete girişmekten kaçındıklarında.n, muhalefette. 
rini uzlaşma yoluyla sÜrdürmeyi yeiledik.lerinden, 
Anadolu'dan gelen Türk-Iş'in mevcut yönetimine w· 
Şı olan delegelerin biraraya gelmesi son derec:e zor 01-
du. Ilişkileri "başkanlar" yürültüklerinden delegeler 
mensup oldukları sendikaların başkanları çevresinde 
toplandılar. Bu durum sosyal demokntların gerçek 
ubanla ilişki kurmalarım hayli güçleştirdi. Bu yüzden 
genel kurulun ilk üç�ört günü, başkanlar günü oldu. 
Başkanlar neredeyse, delegeler oradaydı. 

IKTIDARıN T AKTICI 

Çalışma raporu üzerinde açılan görüımelerde 
konuşma sırası kur'a ile saptandı. Iık sıralar, Ylcı, 
son sıralarda bir raslant' sonucu sosyal demokrat sen
dikalara düştü. Ilk konuşmayı Teksif sendikast adına 
Vahap Güvenç yaptı. Güvenç konuımulOda. AP ve 
CHP koalisyonunu önerdi. Türk-Iş'i" en büyük sendi· 
kalarından olan ve sağcı olarak bilinen Teksif yöne
ticileri ne partileriJstü politikayı savundu,.' ne de sos
yal demokrat muhalefete çaltı. 

Bugilne kadar sosyal demokratları suçlayan YI
cı sendikalardan Sağlık-Iş yöneticileri dı,ında hiç 
kimse partileri.lstil politikayı savunmadı. Aksine .... 
men hemen hepsi partilerüstü politikanın artık terke
dilmesi gerektiiini söylediler. Bu yolda yapılauk lll
zUk değişiklijini benimseyecekferini söyleyen salCI
lar, iddialarını icra kurulu seçimlerinde ortaya koy
mak istiyordu. 

Çimse-Iş Sendikası .. dına konuıan bir de" 
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EST E T iK 
YAT . 

Sağlık·lş sendıkası başkanı Mustafa Başoğlu'nun Gü· 
neydoğu Anadolu'da Sosyaı-Iş'in.örgütlenmesini fren
leyebilmek amacıyla komandoların karargahı bağım
sız Türk-Süro-Iş sendikasını desteklediğini, bundan 
Türk-Iş'e bağlı Tez-Büro-Iş Sendikasının zarar gördü
jünü söyleyerek Başoğlu'nu suçladı. Başoğlu ise ver
diği cevapta işçilerin Tez-Süro.lş sendikası"ı isteme
dikteri için bu yola başvurduğunu söyledi. Böylece 
"özgürlükçü demokrasi" şampiyonu Türk-Iş'i" 505-
yat-Ife karşı faşist komandoların desteğini sağlamak
ta: bir sakınca görmediğini genel kurt.ıla katılan dele
geler öğrenmiş oldular. 

Seydişehir'de işçilerin sendika seçme özgürlü
günü gasp eden Türk-Metal-Iş sendikasının Genel Sek
reteri Mustafa Özbek konuşmasında Seydişehir olay
(arına hiç değinmedi. Genel Kurul'u izleyenler bunu 
olağan karşıladılar. Ama garip olan hürriyet, demok
rasi, özgürlükçü rejim şampiyonlarından hiçbirisinin 
bu olaya değinmeyişi idi. Anlaşılan Demirel'in "bü
yük uzlaşına.!' çağrısı daha ilk günden benimsenmiş, 
Demirelcisinden, Türkeşçisine, Erbakancısından sos
yal demokratına kadar her grup bu uzlaşmanırı gerek
lerini titiz bir şekilde yerine getiriyordu. 

MUHALEFETIN SESI 

Muhalefet adına yapılan konuşmaların tümün
de Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu çıkmazdan 
Türk-Iş'i sorumlu tutan bir hava vardı. Yığılan binler
ce sorunun verdiği rahatlık içinde yapılan muhalefet 
nman zaman "etkili oldu. Ancak sonun kongre salo
nunun dışında saptanacağından istenen canlılığı ge
·dremedi.. 

Demir Yolları Federasyonu Yönetim Kurulu 
Byesi Zafer B�yar, Tez-Büro-Iş SendiıGt.sl Genel 
Bışkanı Doğan Uskanat, yoı-Iş Federasyonu Ba"şkanı 
Halit Mısırlıoğlu, Yoı-Iş Federasyonu Eğitim Sekrete
ri Cahit Erhan partilerüstü politikaya ağır şekilde hü
cum ettiler. 

Cahit Erhan konuşmasında öğrenci katliamının 
ve siyasal cinayetlerin temelinde ülkeyi faşizmt; götür
mek isteyen sınıflarınyattığını belirtti. Erhan Türk-Iş'i 
"güçlü devlet haykırışlarıyla kan kusan namluların as
hnda işçi sınıfına yöneldiğini göremeyecek kadar gaf
let içinde" olmakla suçladı. 

BIR KüÇüK PROVOKASYON 

Sessiz, hareketsiz, hatta cansız sUrüp giden genel 
kurulu bir tek olay ayağa kaldırdı. Sosyal Güvenlik. 
Bakanı Ahmet Mahir Ablum bir olup bittiye getirile
rek kongrenin beşinci günü söz aldı. Ablum Kürsü'ye 
çıkınca bir kısım delege salonu terketti. Sosyal Gü
venlik Bakanı olanlara aldırış etmeyip konuşmaya 
başladı. Ta Ecevit'e cevap vermeye başlayıncaya ka
dar salonda bulunanlar hiç tepki göstermediler. An
cak Ablum Ecevit, Ecevit diyerek Ecevit'jn ilk gün 
yaptığı konuşmaya cevap vermeye başlayınca salonda 
sert tepkiler görüldü. Bunun üzerine Bakan konuşma
sını bitirip kürsüden inmek zorunda kaldı. 

Ihtima� Mahir Ablum'u kürsüye çıkaranlar bu 
olaya sosyal demokratların � tepkiler göstereceğini 
biliyorlardı. Eğer tep'<iler istenen sertlikte olu

'
r da.bir 

çatışma çıkarsa bunun faturasını sosyal demokrat 
sendikacılar ödeyeceklerdi. Türkiye 'Cumhuriyeti'nin 
koskoca bir bakanı konuşurken olay çıkarmış olmak 
hala gözü açılmayan bir takım delegelerde sosyal de
mokratlara karşı bir antipati doğmasına yol açabilir
di. Bu olay Anadolu'da da bir hayli malzeme olabilir
di. Ne var ki bu küçük provokasyon u düzenleyenler 

A KOVA GENEL KURUL 'U YONETıYOR 

KONUKLAR VE DELEGELER IZLIYOR 

umuuklarını elde edemediler. 

PA
_
RAN KADAR KONUŞ 

Sosyal demokrat eğilimli oldukları bilinen Ka
uçuk-Iş delegeleri, sendikanın aidat borcu olduğu 
ileri sürülerek konuşturulmamak istendiler. Kürsüye 
kadar gelen delegenin konuşmasına Tunç itiraz etti. 
Bunun üzerine delege konuşturulmadı. Bir saat son
ra Kauçuk-Iş yöneticileri Tez-Büro lş'in verdiği 50 
bin lira ile bor(:larını ödediler. Böylece Kauçuk-iş'in 
genel kurulnda sesini duyurması mümkün oldu. 

Türkiye'de fırsat eşitliğinin 'bulunmadığından 
uzun uzun şikayet eden Tunç'un mali bakımdan güç 
durumda olan küçük bir sendikanın temsilcilerini 
konuşturmak istememesi sosyal demokrat sendikacı
lar arasında espri konusu oldu. 

TüZüK DEGIŞIKLIG! 

Tartışmaların odak noktası tüzük değişikliği 
,di. Bilindiği gibi Türk-Iş'in bir siyasal partiyi destek
Iemesini önlemek için daha önceki genel kurullarda 
Türk-Iş'in bir partiyi desteklemesini olanaksız kılan 
bir tüzük hükmü getirilmişti. Bu kez bu tüzük hükmü 
değiştirilmek isteniyordu. Komisyondan geçen metne 
göre Türk-Iş "amaç ve ilkeleri doğrultusundaki de
mokratik bir partiyi" destekleyebilecekti. Anayasa
mız, siyasal partilerin demokratik esaslara göre kurul
ması ve işlemesini öngördüğüne göre desteklenecek 
partide ayrıca bir "demokratiklik" aramanın ne anla
ma geldiği bir türlü anlaşılamadı. 

SOLA AÇiLAN TüRK-IŞ 

10. Genel Kurul bütün oyunlara, bütün dalavere· 

lere rağmen Türk-Iş'i" son derece önemli bir yere gel
diğini gösteriyor. Sağdan MISK'in. soldan DISK'in Si
kıştırmaları ile. bunalan Türk-iş kendini bulma yolun
da önemli adımlar atıyor. Özellikle tabandan gelen 
delegelerin istekleri Türk-Iş'in bu yeni yerine oturma
sında rol oynayan önemli etkenlerden biri. 

Bir diğer etken tabanda başlayan kıpırdanma ve 
kaynaşmaları gören sendikacıların bu oluşumu dizgin
leyip frenlemek istekleri. 

Türk�lş bu yeni yerini alırken şüphesiz Türkiye' 
deki sendikacılık hareketinde de yeni bir takım geliş
meleri gözlemlemek mümkün. Bu gözlemlerden birisi 
DISK'in içindeki sosyalist unsurları saf dışı etme ça
balarıdır. Görünen odur ki Türkiye sendikacılık hare
ketinin" iki büyük kuruluşunda bir yakınlaşma başlı
yor. Bu yakınlaşma DISK için sağa, Türk-Iş için sola 
kaymayı ifade ediyor. 

Bu yakınlaşma"," DISK bünyesinde bir takım 
yeni gelişmelere yol açması beklenebilir. 

SONUÇ 

12 Nisan'da başlayan 10. Genel kurulu ile baş
layan yenileşme hareketi şüphesiz Türk-iş bünyesinde 
ileriye d�ğru bir degişmeyi ifade etmektedir. Bu ileri 
hareket Türk-Iş'in bugünkü yapısını da etkileyecektir. 

Faşist tırmanmanın gemi azıya aldığı bir dö
nemde Türk-Iş genci kurulundan sermayenin saldırıla
rını protesto eden seslerin çıkması önemli bir olaydır. 

Türk-Iş'in bugüne kadar tabanı baskı altında tu
tan politikasının terkedilmesi ile taban demokratik is
tek ve özlemlerini daha açık ifade etmek ımkanını bu
lacaktır. Bu da henüz kırılmamış olan sarı sendikacılık 
yapısının çökmesi ni hızlandırıcı bir etken olacaktır. 
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6 AYıNı DOLDURAN 
SANLI BiR DiRENiS 

Antalya Pil Fabrikasında pv var. G
rev 5,6 ayını doldurdu. 

Bir yanda 273 i,çinin kararlı, direnç
li mücadelesi, öte yanda i,verenin YOlun 
bukı ve tertipleri var. Amaç, lI'.vi lur
mak. 

Ankara'dan, tabrika yönetimine bir 
direktif yollandı: "Grey Mayıı ba,ına ka· 
du lunlacak!. .. " 

Pil fabrikasının dirençli i,çileri, i,ve
remn ain. hazırlılına kar,ı uyanık. 
Hep bır aludan ,unlan .öylüyorlar. 

"- ı,çinin haysiyetini ayaklar altına 
alanlara ve mücadele azmini kırmak i,te
yenlere (ırsat venImeyecek. Bütün baskı 
ve teröre ralmen, ırevin ba,ladılı (Ünden 
daha heyecanh ve daha dirençliyiz. if di· 
yorlar .. 

PH fabrikasının 273 i,çisi 7 Kuım 
1976 rıünü ıırev uygulanıuma ba,l.dl. tlk 
ba,larda i,veren, ıırevin kısa bir zaman 
ıonra kendililinden kınlacalını hesapla
dı. Grevd i,çilerin yüzde 40'ını hanım 
i,çilerin ohı,tunrıuı i,verenin hesapları
nı bu yönde kurduruyordu. 

Bir IÜn, be, rün, be, hafta, be, ay. 
Şimdi ırrev .Itıncı ayını dolduruyor. 

İtveren deh,et içinde. Son bir aydır 
ırevi kırmak için denemediRi yol yöntem 
kalmadı. Şimdi rrevci i,çilere kar,ı fO" 
ven propalanda yöntemlerini kamÇılı· 
yor: 

t,çilere daiıttıRı bildirilerde ,öyle 
lellemyor: 

"- Şanlı ordumuzun ihtiyacını kar
,ılayan fabrikada üretimi durdurmak or
dumuzu arkadan bançerlemektir" diyor. 

El altından da i,çilere göz daaı veri
yor: 

" - Gr.vde ııırar edersiniz, ordu fab
rikaya el koyacak. Hepinizi i,ten ata· 
cak." 

Ortalama aylık ücretleri 1060 lira 
olan i,çilere brüt 5 TL. zam vermemek 
için hep bunlar. Tabii temelde i,çinin bir· 
liRini bilinç ve (Ücünü kırmak, ayaklar 
aıtına almak için ... 

NE ISTEDILER? NE VERILDI? 
Antalya Pil fabrikuında çalıtan i,çi

ler DıSK'e ballı Petkim - t, Sendikaaı
nın üyeleri. Sendika ile MKE Kurumu 
Genel Mudürmaü aruınd. yapılan toplu 
IÖzle,m. görü,meleri 1 Ocak 1976 tari
hinde ba,1amı,tı. 

ltçiler, saat ücretlerine 1976 
ve 1976 yılları için 6',u lira brüt zam 
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talep etml,le.rdi. ı, ... en iae birind yıl i
çin brüt 3,6 Tl, ikinci yıl için iae 3,76 TL 
uy(un ,örmü,tü. 

Uzla,tırma Kurulu iae ilk yıl için 6 
TL, ikinci yıl için iae 4,6 TL ücret zammı
nı ön,örmü,w.. 

Sendika, Uzla,tırma Kurulunun kara
nnı kabul etmi,ti ama bir ko,ulla: Toplu 
sözle,me 1Öıi1,meleri ,ıruında i,veren ta
rafından i, akti fe,hedilen ifYeri tenuilci.
si Co,kun BüyüktolUn'un tekrar i,e ahn
ması kaydıyla. 

- ı,varen, ne Uzla,tırma Kurulu karan
na uydu, ne de sendikanın taleplerini ka
bul etti. 

Anla,mulık, Yük.k Uzla,tarma Ku
ruluna gitti. Yüksek Uzla,tırma Kurulu
nun yapııı malum. Kurulun ba,kanını 
lÖyleyelim ,eriaini aiz anlayın: Evet, Yük
iek Uzla,tırma Kurulu Ba,kanı MC'nin 
devlet bakanı Seyfi öztürk. 

yük.k Uzla,tırma Kurulu, ityeren 
isteklerini aynen parafe etti. 

Bunun üzerine pev ilan edildi. Ama 
bu kez Bakanlar Kurulu, ırevi önee bir 
ay, sonra da iki ay erteledi. 

Oç aylık erteleme ,üresi dolunca i,
çiler 7 Kuım 1976 tarihinde fiilen ırev 
unulamuına ,eçtHer. 

IŞVEREN • ıŞÇININ KARARU 
MüCADELE DUV ARINA ÇARPıYOR 

t,veren arev uYlUlamasınl ba,larda 
.lIizlikle kar,I1adI. Grevin uzayıp gide
eeRine ibtimal vermiyordu. ışçilerin yüz
de 40'ını olu ,turan hanun i,çilerin diren
ci nuıl olu. kı .. bir zamanda kıntırdı! 

Ama ,örüldü ki, hanım işçiler, er
kek arkada,ları kadar dirençli ve karar
lıydılar. Bunun üzerine işveren grevi kır
mak için çirkin bir yönteme başvurdu. 

Fabrika Genel Müdürü Mümtaz O
tur, birıün Emniyet Kuvvetlerini çatıra
rak, fabrikanın tuvaletIerini kapattı. Ha
nun i,çileri yıldırmak, hiç deliise grev 
yerinden uzakla,tırmak için bulunmuş 
bir yöntemdi bu. 

Ama ne oldu? 
ı,çiler, fabrikanın liri, yeri önünde 

bir gecekondu tuvalet yaptılar ve i,ve
renin ayıbını yüzüne vurdular. 

H.lkın vergileriyle kurulan yepyeni 
fabrika binasının önünde ,imdi i,vere-
nin ayıbı duruyor. 

Bundan sonra tehditler ba,ladı. t,ve
ren i,çilere 'öz dalı veriyordu. Şöyle 
diyordu: "Bu fabrika askeriyeye pH ya
pıyor, alkar!er ,elir, eI koyarlar." 

Bu ailah da ,eri tepti. 
Bunun üzerine fabrika müdürü, ııeee 

yarıları tek tek i,çilerin evlerini dola,
maya ba,ladı. Kendileriyle ve aileleriy
le konu,tu, i,i tehditlere vardırdı. ERer, 
grevde ısrar ederlerse fabrika üç yıllılına 
kapatılacak, i,lerine de son verilecekti! 

Fabrika müdürü bu yöntemlerle an
cak 26 i,çiyi kandırabildi. Onlar da An
kara'dan, Kırıkkale'den ,elmi, i,çHerdi 
ve çoRunluau kan - koca ya d. akraba i
diler. 

BIR BILDIRI 
t,veren kandırabiidiRi i,çiler alzıyla 

bir bildiri yayınladı ve tek tek (fevci i,çi
lerin ev adresIerine poıtaladı. 

Grevci. i,çileri yıldırmak amacıyla 
hazırladıRı belli olan bildiride, i,veren 
şoven bir saldırıya ,eçiyordu. 

"- Yunanistan ile ili,kilerirrtizin yay 
gibi gerJin olduRu bir dönemde bu ırevi 
sürdürmek kahraman ordumuzu arkadan 

hanç.lemektlr!'· 
Böyle diyordu i,veren. .. 
Bildirinin sonunda atıındaki bakla· 

yı çıkarıyordu :  
" - Gelin i, ba,ı yapın. Geçmi" 

unutalım. Elele, ,önül ,önüle kardefÇe 
y .... ya1ım. 

Kendimize yeni yol, yeni namualu bir 
sendika seçelim ... " 

ı,veren kandırabildiRi i,çilete 5'. 
bin lira para da ödemi,ti. Kandırılan 25 
işçi, emniyet kuvvetlerinin arabalarına bi
niyorlar, sabah fabrikaya ,eliyorlar aktam 
da evlerine dönüyorlardı. 

Ancak bu 25 i,çi fabrika içinde bu· 
lundukları ,üre içinde çalı,mıyorlanl •. 

Grevd arkada,1annın dirençli müc:a· 
delelerinden uzak kalmanın ayıbını· anJa.. 
yan 5 i,çi daha sonra ırevd arkad.,ı.n
nın saflarına k.tıldı. 

Şimdi ırev lÜrÜyor. Hem de IÜDdeIı 
IfÜne çelikle,en bir kararlılıkla. 

Hanım i,çiler hem ırev ıözcülülii 
yapıyorlar, hem de çocuklanna bakıyor
lar, ırev çadırlarında. Grevde çocuk düzı.. 
yaya ,etiren hanım i,çiler de var. Çocuk
lar ırevlerde büyüyor. 

Hanım i,çiler, çocuktannın balumml 
(fev yerinde yapıyorlar. 

"Bunlar" diyorlar, "Daha (ÜZel IÜD
lerde, inl&llID inl&ll gibi yatayacal. ,w.. 
lerde yatayacaklar" 

Antalya PH Fabrikuınm yilit pnc:i 
i,çiterine YOROYOŞ'ten ıelam. Y ..... 
,ın ı,çi Sınıfı'nm bilinçli mücadele •. 

"YALANSA. BENl IŞTEN ATıN" 

MC 'nin lşbaşın4 gelişinden bu yana uygulanan, "devlet kadrolarının ele 
geçirilmesi" harekatının yalnızca üst kademedeki ilerici demokrat memurlon 
hedef almadı'ı bugiine kadar çok söylendi. MC'nin faşistleştirme uygulamala-

;'it�ier ı�;:�1e�:� g�::ı�i;���de{;e
a��O;iu��':::;ü ı::fe�I�:��u�:Z�:�I�::ek !:: 

murla�a da" lılan bir form bu yöntemlerden birini açıklıla katfUşturuyor. 
Sumerbank 'ta çalışan memurlara ve teknik elemanlara dalıtılan form ı s 

soruyu içeriyor. Memurlar. �.
e ��knjk eleman

.
'ar bu sorulara birer birer cevap 

verecekler. Son4ların bir bolumu, çalışan kişınin geçmişinde ne var ne yoba 
öğrenmeye yonc/ik. Diler 

.
bir bölümünde ise, formu dolduranların yakınlan 

hahhında bilg4 isteniyor. Boylece, geçmişte herhangi bir "eylem "e karışan ya 
da adesinde "zararlı duşüııce" taşıyan kişiler varsa bUlllar açıla çıkarılacak ve 
görevlerinden alınacaklar. Verilen cevapların dolrulujunu tahkik etmek, 
"tahkikat malıamı"nın işi. Ayrıca formların başında ŞII uyarı da yer alıyor: 
"Bi�ha88a nohsan veya yanlış cevaplandırılmış sorular işten çıkarılmanız için 
kafı sebep teşkil edeceğ"'ıden, bütun soruları lam ve doğru olarak cevaplandı
rınız . . . 

Formu diiunleyeııler işi sağlama almak istemişl-er. Formu dolduran her 
memur ya da tekııik eleman iferide işten atılma durumunu kabul eden bir de 
im�a atıyor. Formun bu bôlümunde aynen şöyle deniyor. "Yukarıdaki bilgi
lerin aynen do.ğr.u.'uğıınu beyan ederim. Işe alındığım taktirde çalışmaya de-

vanumın ancak ılgılı makamlarca yapılacak tahkikalm müsbet netiu,; ile miim. 
kun o/�caRınl anlıyorum. " Muracaat eden ile birlikte :jaltidin ;,rızası da bu iboG. 
renin altıııda yer alıyor. 

Yalnızca yeni müracaatları dekif halen çalışmakıa olanları da kapıoyan 
bu formun amacı çok açık. MC',,;,1 işbaşında kalması demek, bu tur uygula-
maların, en azından 1977 seçımlerıne kadar . 
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koyacak. Hepinizi i,ten ata· i,ten ata· 

ücretleri 1060 lira 
TL. zam vermemek 
temelde i,çinin bir· 

(Ücünü kırmak, ayaklar 

ISTEDILER? NE VERILDI? 
fabrikuında çalıtan i,çi

ballı Petkim - t, Sendikaaı
ile MKE Kurumu 

aruınd. yapılan toplu 
1 Ocak 1976 tari

ücretlerine 1976 
için 6',u lira brüt zam 

na uydu, ne de sendikanın taleplerini lerini ler ka
bul etti. 

Anla,mulık, Yük.k Uzla,tarma Ku
ruluna gitti. Yüksek Uzla,tırma Kurulu
nun yapııı malum. Kurulun ba,kanını 
lÖyleyelim ,eriaini aiz anlayın: Evet, Yük
iek Uzla,tırma Kurulu Ba,kanı MC'nin 
devlet bakanı Seyfi öztürk. 

yük.k Uzla,tırma Kurulu, ityeren 
isteklerini aynen parafe etti. 

Bunun üzerine pev ilan edildi. Ama 
bu kez Bakanlar Kurulu, ırevi önee bir 
ay, sonra da iki ay erteledi. 

Oç aylık erteleme ,üresi dolunca i,
çiler 7 Kuım 1976 tarihinde fiilen ırev 
unulamuına ,eçtHer. 

IŞVEREN • ıŞÇININ KARARU 
MüCADELE DUV ARINA DUV ARINA DUV ÇARPıYOR 

t,veren arev uYlUlamasınl ba,larda 
.lIizlikle kar,I1adI. Grevin uzayıp gide
eeRine ibtimal vermiyordu. ışçilerin yüz
de 40'ını olu ,turan hanun i,çilerin diren
ci nuıl olu. kı .. bir zamanda kıntırdı! kıntırdı! kıntır

Ama ,örüldü ki, hanım işçiler, er
kek arkada,ları kadar dirençli ve karar
lıydılar. Bunun üzerine işveren grevi kır
mak için çirkin bir yönteme başvurdu. 

Fabrika Genel Müdürü Mümtaz O
tur, birıün Emniyet Kuvvetlerini çatıra
rak, fabrikanın tuvaletIerini kapattı. Ha
nun i,çileri yıldırmak, hiç deliise grev 
yerinden uzakla,tırmak için bulunmuş 
bir yöntemdi bu. 

yarıları tek tek i,çilerin evlerini dola,
maya ba,ladı. Kendileriyle ve aileleriy
le konu,tu, i,i tehditlere vardırdı. ERer, 
grevde ısrar ederlerse fabrika üç yıllılına 
kapatılacak, i,lerine de son verilecekti! 

Fabrika müdürü bu yöntemlerle an
cak 26 i,çiyi kandırabildi. Onlar da An
kara'dan, Kırıkkale'den ,elmi, i,çHerdi 
ve çoRunluau kan - koca ya d. akraba i
diler. 

BIR BILDIRI 
t,veren kandırabiidiRi i,çiler alzıyla 

bir bildiri yayınladı ve tek tek (fevci i,çi
lerin ev adresIerine poıtaladı. 

Grevci. i,çileri yıldırmak amacıyla 
hazırladıRı belli olan bildiride, i,veren 
şoven bir saldırıya ,eçiyordu. 

"- Yunanistan ile ili,kilerirrtizin yay 
gibi gerJin olduRu bir dönemde bu ırevi 
sürdürmek kahraman ordumuzu ordumuzu or arkadan 

da evlerine 
Ancak 

lundukları 
Grevd 

delelerinden 
yan 5 i,çi 
nın saflarına 

Şimdi 
IfÜne çelikle,en 

Hanım 
yapıyorlar, 
lar, ırev çadırlarında. 
yaya ,etiren 
lar ırevlerde 

Hanım 
(fev yerinde 

"Bunlar" 
lerde, inl&llID 
lerde yatayacaklar" 

Antalya 
i,çiterine 
,ın ı,çi Sınıfı'nm 

"YALANSA. BENl IŞTEN 

MC 'nin 'nin lşbaşın4 lşbaşın4 gelişinden bu yana uygulanan, 
geçirilmesi" mesi" harekatının harekatının yalnızca üst kademedeki ilerici demokrat 
hedef almadı'ı bugiine kadar çok söylendi. MC'nin 

;';';it�it�it i�i�er ı�;:�1e�:� ı�;:�1e�:� ı�;:�1e g�g�g ::ı�::ı�::ı i�i�;i;i ��;��; ������ de�de� {;de{;de
e{;e{; a�a�a �O;iu�u�u �'::��'::� :;�':::;�':: ü :;ü :; ı::

murla�a �a � da" lılan bir form bu yöntemlerden birini 
Sumerbank 

�
Sumerbank 

�
'ta çalışan memurlara ve teknik elemanlara 

soruyu içeriyor. Memurlar. �.�.�e ��knjk eleman
.
'ar bu 

verecekler. Son4ların bir bolumu, bolumu, 
. 

bolumu, 
. �

bolumu, 
�.bolumu, .�.�

bolumu, 
�.� �

bolumu, 
��

bolumu, 
�

çalışan kişınin .çalışan kişınin . geçmişinde 
öğrenmeye yonc/ik. Diler 

.
bir bölümünde ise, formu 

hahhında bilg4 bilg4 isteniyor. Boylece, .Boylece, . geçmişte herhangi 
da adesinde "zararlı duşüıduşüııce" taşıyan kişiler varsa 
görevlerinden alınacaklar. Verilen cevapların dol
"tahkikat malıamı"nın işi. Ayrıca formların başında 
"Bi�ha88a nohsan veya yanlış cevaplandırılmış sorular 
kafı kafı kaf sebep teşkil edeceğ"'ıden, bütun soruları lam ve 
rınız . . . 

Formu diiunleyeııler işi sağlama almak istemişl-er. 
memur ya da tekııik eleman iferide işten atılma durumunu 
im�a atıyor. Formun bu bôlümunde aynen şöyle deniyor. 
lerin 

�
lerin 

�
aynen doğr.u.'uğıınu beyan ederim. Işe alındığım 

vanumın vanumın ancak ılgılı 
.
ılgılı 
. .
ılgılı 

. .
ılgılı 

.
makamlarca yapılacak tahkikalm 

kun o/�caRınl anlıyorum. " Muracaat eden ile birlik
renin altıııda 

�
altıııda 
�

yer alıyor. 
Yalnızca yeni müracaatları dekif halen çalışmakıa 

bu bu foformun rmun amacı amacı çok çok açık. açık. MC',,;,1 MC',,;,1 işbaşında işbaşında kalması kalması 
maların, en azından 1977 seçımlerıne kadar . 
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şi rket le rin 
bi rligi m ı / 

bi r ligi mi ? 

DISK GENEL KURULUNDA SOSYALISTLER 
YüRüYüŞ, SAYI : 8  - 3 HAZIRAN 1975 

Sosyalistler DIsK'i" bütünlüğünü dinamitlemeyi göze alan, bunun için 
Genel Kurulda muhbirlik yapan, delexc tesbitierinde ve oy kullanmada sahte
ciliğe yeltene" "secereleri alemin malumu olan"ların provok�yonlarına alet 
oımamışlardır. Sosyalistler sorunlan. ve sorunların çözümüne günlük hesaplar
la bakımdıklarını ve OiSK'in birliğinden bütünlüğünden yana olduklarını, bu
nun gerçek savunucuları"ın kendileri olduğunu Genel Kurulda açıkça kanıtla
dlljlr. Çünkü sosyalistler "işçi sınıfı hareketi içindeyollarını yitirmiş konuklar 
değildirler". Sosyalistler ilerici işçi örgütlerini bölme, tabanı yeterli ölçüde ha
zırlamadan örgüte üstesinden gelemeyeceği görevler yükleme yanılgılarına düş
mez_ Sosyalistler ne bu yanlışları yaparlar ne de O ISK'in burjuvazinin ve onun 
.ljanlarının cirit attığı bir alan haline gelmesine göz yumabilirler ... Türk-iş sen
dikacılığının alışkanlıkları ve kalıntıları, kongre oyunları, sahtecilikleri ise gir
diği yerde de yaşama mücadelesi verecektir. Çünkü OISK'e yönelen akın işçi 
sınıfının tabanından, sendikaların tabanından gelen zorlamaların sonucudur. 
Yoksa sendikanın başına çöreklenmiş üç beş "zaH muhteremin" hidayete er
melerinden değiL. işçiler OISK'e koşuyorlar. Bunu önleyemeyenlerin ise ya
pabilecekler tek şey var: tezgahlarını yeni çatıları altıoda kurabilmek . 

Aynı işkolunda DısK'e baA'h birden 
fazla sendika olmaması kuralının, Petrol
Kimya lş ve Petkim-lş sendikalarının 
birle,tirilmesi ııruında naaıl uyfUlana
calını taptamak üzere toplanan DısK 
Birle,tinne Komisyonu kararlarının eleş
tirisini yapmak için önce bu işkolunun 
I1UII bir stratejik öneme sahip olduRunu 
,örmek gerekiyor. 

Bu konuda üretim, istihdam, yatı
ma vb. istatistikler vererek ayrınbh çö
�meler yapılabiır. Ama bu çözümle
naıWere ,irişmeden de varılabilecek 80-
_taçlar ,uolardır: 

1- Petrol ve kimya sektörleri, yal
na: kendi ekonomik varlıklan açısından 
detil, fakat. aynı zamanda, diRer sana· 
Ji .. ktörlerine "Rladıklan ham ve yan 
mamul maddeler açwndan da büyük 
öDem tqırlar. 

2- Emperyalizmin Türkiye'deki en 
blriik doarudan yabnm alanlan petrol 
mma, çıkarma ve antma i,leridir. 

Durum böyle olunca, bu i,kollann
da çalı,an i,çileri örtülleyen, ekonomik 
mücadelelerini yönelten .endikaJann ni
telili de büyük önem kazanır. Çünkü, bu 
i,kollannda ileri ıürülecek ekonomik ta
lepler hem emperyalizmin hem de Türki
,e'deki i,birlikçilerinin kirlannı azaJt
maya yöneliktir. Daha da önemlisi, bu 
i,koUannda aJınan ve batarıyla uyaula
nan (rev kerarlan bir çok i,kolunu, en 
dotru deyimle, felce uRratır. 

Yakın ıeçmi,e kadar, petrol ve kim· 
ya i,koııannda faaliyet ,öıteren DlSK'e 
bqb üç sendika vardı. Bunlardan ikiıi, 
Kimya-Lt ve Petrokimya-tt, ,eçen yıl 
Temmuz ayında Petrol·}(jmya-l, adı al
tmda birle,tiler. Bu birle,me, her iki 
.ndikanın bilinçli tabanı tarafından ar
sulanan ve onaylanan bir birle,me oldu. 
Hiçbir formaliteyle zorlanmadan, yap
macıbız, ,önüllü olarak bLfarllan birle,
me, i,çi sınıfının ıcndikal biriiRinin .. i· 
tanmuı mücadelelinde örnek bir davra· 
Dlf oldu. 

Ne var ki, böyle bir örnekten yana 
olmayanlar da vardı. tki sendikanın bir
ıe,me karannı binbir türlü tertip. tehdit 
Izledi. Birle,menin ,erçekle,mesinde 
katkııı olanlar hakkında ihraç kararları 
a1mdl. Mahkemeler yoluyla, baakılarla 
birle,me en,ellenmek'" iıtendi, bLfarlla· 
madı. 

Şimdi ,ündemde Petrol Kimya-I, 
ile Pet-}(jm-ı,'in birle,meıi var. DlSK 
Birte,tirme Komlıyonu karçına bir bak
mak, b8.farllmul mutlaka ,erekli olan 

• 
bu birleşme i�ine ne a:ibi zorlamalann. 
nasıl hesaplann karıştırıldıRını görmek 
için yeterli. Komisyon kararına .göre, 
3.000 üyeli Petkim-İş adını deaiştirecek 
ve 10.000 üyeli Petrol Kimya-İş bu yeni 
sendikaya katılacak. Yeni sendikanın tü
zü�ü ise, bazı ilginç deA"işiklikler dışın
da, kendisini fesheden ve yeni sendikaya 
katılan Petrol Kimya-Iş'in tüzüA"ü ola
cak. Bu mantıaı anlamak imkansız. Bü
yük sendika kendini feshediyor ve küçük 
sendikaya katılıyor ama kendi tüzü· 
A"üyleL 

Zorıamaıar, minareye kılıf bulma 
çabalan, doA"al olarak, yeni sendikanın 
Genel Yürütme Kurulu'nun oluşturul
maaına da yansıyor. Komisyon kararı
na göre, yedi !titilik Genel Yürütme Ku
rulu'nun Genel Başkan dahil dört üyesi 
Petkim-lş'den, geriye kalan üç üyesi ise 
Petrol Kimya-lş'den seçiliyor. Yani, Pet
kim-l, yaklatık her 750 üye&i için bir 
Genel Yürütme Kurulu üyeliRi kazanır
ken Petrol Kimya-l, yaklaşık her 3.300 
üyesi iç ir bir üyelik alabiliyor. Zorlama 
ki tam dört katlı bir zorlama. 

Oç üyeden oluşan Onur Kurulu'nun 
üye daıııımı da böyle. Petkim-!, iki üye
lik alıyor, Petrol Kimya-I, bir üyelik. 

Bütün bunlardan çıkan 80nuç 'u: 
Petrol }(jmya işkolunda DISK'e baRIı 
en büyük sendika olan ve örgütleme po· 
tansiyeli kazandıaı başarılarla kanıtla
nan Petrol Kimya·l" Petkim·t, içinde 
eritilmeye çalışılıyor. Petkim-t, hem sa
yıca az, hem de i,çiler, lpr ... örnelinde 
oldulu gibi Petkim-ı,'ten ayrılıyorlu. 
San sendika. Petkim·t,'le rekabet ede
biliyor. 

Bu garahelin bölümünü petrol-kim
ya i,kolunun Türkiye büyük burjuvazisi 
ve emperyalizm açısından tatıdlA"1 önem 
açıklıyor. DiRer bölümünü ise Petkim-t, 
Genel Ba,kanı Iıfatıy1a yeni sendikanın 
da genel ba,kanı olacak olan Mehmet 
Kılınç'ta aramak ,erekiyor. Bir zaman
ların MHP üyeıi Mehmet Kılınç, sendika 
toplantılarını ,izlice teybe aldılı için 
toplantılardan kovulan Mehmet Kılınç, 
,imdi DlSK'in Petrol-kimya i,kolundaki 
tek aendikuının Genel Sa,kanı olacak 
Mehmet Kılınç'ın kim olduau "cümle
nin malumu" Mehmet KJlınç batkanh
Rındaki bir sendikanın kimlerin yürek
lerine au serpmek, kimlerin bu i,kolun
daki denetimi peki,tirmek amacıyıı ya
ratılmak isLendili de "cümlenin malu
mu". 

. IlACIMSIZ ILAÇ-IŞ_ PFTIWL KI'1YA IŞ'F KATILDI 
VISK'r haftlı !Jr/rol Kımya lıı S€,ııclihası (irnel tılerll€'zi, baKınıtuz Ilaç·/f 

Scmdil:aslfllll Petrol Kimya I� SendilWBma halılmasma i/ili" ı" iili açıklamayı 

yapmıljl" 
"nagımsız Ilaç /ş Sendi/uısmm /4 Nisan 1 9 76 gıinu ıstanbul'da yapılan 

OlaRarıüslu Genel Kurulu'nda, 'endillanm hendişini {eıı/ıcderch UISK'e bağlı 

Peırol Kimya·11$ Se"dilıasma "atılmasına I:arar uerildi " 
Bajjımsız Itaç·lş Sendilwsı, 800'e yaılın iljçi";,, çalışlıgı mdeşi/, Alman 

Ilaç Fabrihasmda bır il$yeri Bcııdıl,aSl olaralı / 9 70 yılmda kuruldu. Son ("Ilarak 

5 Mart güııu
. 
yapılaıı Genel Kuml

.
'a Iıa�ar

. 
gor�ude olan se,ı�jha yönetici/

.
eri, 

"işyeri Bcmdıl:acılıjjma " /,arşı uerıleıı butun mucadclelcrde ışuerenle bırlıkte 

dauraııaral: gctişime Iıar�ı Iloyabıldiler. Atıcak, 5 Marl 'la yapılaıı Genel Ku 

rul'da "işyeri se/ıdihac,lığ,"lıa karşı göni�ıe olan yeni yöneticiler göreu aldı 

lar. Yeni sendika yoneticileriilin, işyeri sendika lem,ilci/erı ııe lum ıendika 
uyeleriyle yapııil' toplantı ıonunda olağanuıtü genel lıuruııın toplanmcuına ka· 
rar uerildi 

16 Nisa,ı gunü, iiyelerin buyül: çoğuııluğunun katılması ife, Ilaç i. Sendj· 

kcuının olağaniiıiii genel IlUrulu toplandı. Ilaç·lş, kendini feıhederelt DISK'e 

bağlı Petrol Kimya-Iş Sendikaıına halılmcuı için Genel Kurul'a ıunulan onerııe 

oybirliliyle kabul edildi. 

� �  Iwıj;1-
• HAYALI IHRACATTAN SONRA "HAYALI HAK" 

Egemen çevrelerin, işçi sınıfını toplumun di�er kesimlerinden lecrit etme 
çabalan üzerinde çok duruldu. Tecrit çabalan, işçi hareketinin etkinlie-inin 
kırılması politikasının yalnızca bir yönü. Bunun yanısıra, işçileri kendi içle
rinde böhne çabaları da olanca yo�unlu�u ile sürüyor. Devrimci sendikalar 
içerisinde toplanarak, örgütlü mücadeleleri sonucunda ileri haklar elde eden iş
çilerin daha kötü durumda bulunanlarla karşı karşıya getirilmesi çabalan da 
bu plan içerisinde. 

İşçi sınıfını kendi içinde bölme çabalarının bir öme�i Karabük'le görülü
yor. Türk-İş'e ba�h Çelik-Iş bu oyunda baş rol oynuyor. Çelik-Iş Sendikası, 
9 Nisan tarihinde Karabük'te büyük bir törenle yeni sözleşmenin altına iillza
sını atıyor. 

Çelik-Iş aracdı�ıyla Karabük'te oynanan oyun, daimi işçilerle geçici işçi
ler arasında ikilik yaratmaya yönelik. Bu sözleşmeye göre, geçici işçilere, da
ha do�rusu bunların bir yıllık olanlanna saat başına 440 kuruş zam getirili
yor. Ancak işin ilginç yönü, mevsimlik işin niteli�i gereei, şu anda Karabük'te 
bir yıllık işçi bulunmaması (!). Başka deyişle, Çelik-ış 'in bu "büyük" sözleş
mesi, ücret zammı olarak muvakkat işçilere hiç bir şey getirmiyor. 

Bu, bir yıllık olmayan işçilere getirilen zamla da ortaya çıkıyor. Sözleş
meye göre, bu işçiler saat başına 150 kuruş zam alacaklardır_ Ancak ikinci yıl 
iş bitimi olacaeından ikinci yıl için herhangi bir hak söz konusu deRiidir. 

Daimi işçilerle geçici işçileri birbirine düşürmeye yönelik dieer maddeler
den bazılan ise şunlar: 

- Daimi işçiler sözleşmeye göre yılda bir ton kok kömürü alırken, geçici 
işçilerin bu haktan yararlanmaları söz konusu deg-il. 

- Bir yıllık hizmeti tamamlayan geçici işçilere 1000.·TL yakacak yardımı 
öngörülüyor, Ancak bu işçilerin, yine işlerinin niteUei geregi bir yıllannı ta· 
mamlamaları söz konusu olmadıeından yakacak yardımı da gerçekte verilme
yecek olan bir hak. Bir başka deyişle, hayali mobilya ve çimentodan sonra, 
şimdi de işçi kesiminde sarı sendikalar aracılıCı ile "hayali haklar" verilmek�
dir. 

. Daimi işçilere tanınan montaj tazminatı % 42 iken geçici işçilere % 25 
montaj tazminatı verilecektir. Ami tabii kAeıı üzerinde. Çünkü montaj tumi· 
natına hak kazanılması da bir yıllık kıdemi gerektirdieinden, geçici iş('iler 
montaj tazminıtı olarak gerçekle hiç bir şey alamayacaklardır. 

- Geçici işçilere yatacak yer hakkı tanınmamıktadır. GünHik ücl't"tleri 48.
TL olan geçici Işçiler, geceHei 20.·TL olan olellerde yatmak zorunda bıraktl
maktadırlar. Bu durumdan en çok memnun olanların arasınd ... ku�kusuz Kara
bük esnafı da var. 

- Geçici işçiler, iş giysilerinden ve di�er koruyucu malzemeden bütı.;nüyle 
mahrum durumdadır. 

Bu durum karşısında, Çelik-İş 'e bagıı geçici işçiler haklarını almak üzere 
direnişe geçiyorlar, Direnişe başladıkları anda knrşılarında kaymakam, ('mni· 
yet amiri ve jandarma komutanından kurulu bir "heyet"le karşılaşıyorlar. 
Merkezi otoritenin KarabUk'teki bu temsilcileri, işçilere, "işlet·ine başlamalan 
gerektieini, aksi halde polis ve jandarına kuvvetleriyle rlagıtılıp işlerine son v�
rileceRi" hatırlatılıyor. Direnişleki I,çilerden 18'1 gaz altına alınıyor. �,lahaııi 
yetkililerin baskıları sonucunda, Karabük esnafı direnişteki geçici işçilere 
satı, yapmıyor. Fırınlar, bakkaııar direnişteki işçilere kapatmıştır kapılarını. 

ıtte, Karabük Demir Çelik Fabrikası 10. şantiye i4çilE'rinin mücadelesi ve 
kar,ı1aştıklan güçlükler. 
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mücadelesi verecektir. Çünkü OISK'e yönelen akın işçi 
sendikaların tabanından gelen zorlamaların sonucudur. 

çöreklenmiş üç beş "zaH muhteremin" hidayete er
OISK'e koşuyorlar. Bunu önleyemeyenlerin ise ya

tezgahlarını yeni çatıları altıoda kurabilmek . 

birden 
Petrol

sendikalarının 
naaıl uyfUlana

DısK 
eleş

işkolunun 
olduRunu 

istihdam, yatıistihdam, yatı
çö

çözümle
80-

yal
açısından 

sana· 
yan 

büyük 

en 
alanlan petrol 

i,kollann
örtülleyen, ekonomik 

.endikaJann ni
Çünkü, bu 

ekonomik ta
Türki
azaJt

önemlisi, bu 
uyaula

i,kolunu, en 

kim· 
DlSK'e 

ikiıi, 
yıl 

adı al
iki 

tarafından ar
birle,me oldu. 

yap
birle,.. i· 

örnek bir davra· 

örnekten yana 
bir

tehdit 
,erçekle,mesinde 

kararları 
baakılarla 

• 
bu birleşme i�ine ne a:ibi zorlamalann. 
nasıl hesaplann karıştırıldıRını görmek 
için yeterli. Komisyon kararına .göre, 
3.000 üyeli Petkim-İş adını deaiştirecek 
ve 10.000 üyeli Petrol Kimya-İş bu yeni 
sendikaya katılacak. Yeni sendikanın tü
zü�ü ise, bazı ilginç deA"işiklikler dışın
da, kendisini fesheden ve yeni sendikaya 
katılan Petrol Kimya-Iş'in tüzüA"ü ola
cak. Bu mantıaı anlamak imkansız. Bü
yük sendika kendini feshediyor ve küçük 
sendikaya katılıyor ama kendi tüzü· 
A"üyleL A"üyleL 

Zorıamaıar, minareye kılıf bulma 
çabalan, doA"al olarak, yeni sendikanın 
Genel Yürütme Kurulu'nun oluşturul
maaına da yansıyor. Komisyon kararı
na göre, yedi !titilik Genel Yürütme Ku
rulu'nun Genel Başkan dahil dört üyesi 
Petkim-lş'den, geriye kalan üç üyesi ise 
Petrol Kimya-lş'den seçiliyor. Yani, Pet
kim-l, yaklatık her 750 üye&i için bir 
Genel Yürütme Kurulu üyeliRi kazanır
ken Petrol Kimya-l, yaklaşık her 3.300 
üyesi iç ir bir üyelik alabiliyor. Zorlama 
ki tam dört katlı bir zorlama. 

Oç üyeden oluşan Onur Kurulu'nun 
üye daıııımı da böyle. Petkim-!, iki üye
lik alıyor, Petrol Kimya-I, bir üyelik. 

Bütün bunlardan çıkan 80nuç 'u: 
Petrol }(jmya işkolunda DISK'e baRIı 
en büyük sendika olan ve örgütleme po· 
tansiyeli tansiyeli tans kazandıaı başarılarla kanıtla
nan Petrol Kimya·l" Petkim·t, içinde 
eritilmeye çalışılıyor. Petkim-t, hem sa
yıca az, hem de i,çiler, lpr ... lpr ... lpr örnelinde 
oldulu gibi Petkim-ı,'ten ayrılıyorlu. 
San sendika. Petkim·t,'le rekabet ede
biliyor. 

Bu garahelin bölümünü petrol-kim
ya i,kolunun Türkiye büyük burjuvazisi 
ve emperyalizm açısından tatıdlA"1 önem 
açıklıyor. DiRer bölümünü ise Petkim-t, 
Genel Ba,kanı Iıfatıy1a yeni sendikanın 
da genel ba,kanı olacak olan Mehmet 
Kılınç'ta aramak ,erekiyor. Bir zaman
ların MHP üyeıi Mehmet Kılınç, sendika 
toplantılarını ,izlice teybe aldılı için 
toplantılardan kovulan Mehmet Kılınç, 
,imdi DlSK'in Petrol-kimya i,kolundaki 
tek aendikuının Genel Sa,kanı olacak 
Mehmet Kılınç'ın kim olduau "cümle

� �  
• HAYALI IHRACATTAN SONRA "HAYALI 

Egemen çevrelerin, işçi sınıfını toplumun di�er kesimlerinden 
çabalan üzerinde çok duruldu. Tecrit çabalan, işçi hareketinin 
kırılması politikasının yalnızca bir yönü. Bunun yanısıra, işçileri 
rinde böhne çabaları da olanca yo�unlu�u ile sürüyor. Devrimci 
içerisinde toplanarak, örgütlü mücadeleleri sonucunda ileri haklar 
çilerin daha kötü durumda bulunanlarla karşı karşıya getirilmesi 
bu plan içerisinde. 

İşçi sınıfını kendi içinde bölme çabalarının bir öme�i Karabük'le 
yor. Türk-İş'e ba�h Çelik-Iş bu oyunda baş rol oynuyor. Çelik-Iş 
9 Nisan tarihinde Karabük'te büyük bir törenle yeni sözleşmenin 
sını atıyor. 

Çelik-Iş aracdı�ıyla Karabük'te oynanan oyun, daimi işçilerle 
ler arasında ikilik yaratmaya yönelik. Bu sözleşmeye göre, geçici 
ha do�rusu bunların bir yıllık olanlanna saat başına 440 kuruş 
yor. Ancak işin ilginç yönü, mevsimlik işin niteli�i gereei, şu 
bir yıllık işçi bulunmaması (!). Başka deyişle, Çelik-ış 'in bu 
mesi, ücret zammı olarak muvakkat işçilere hiç bir şey getirmiyor. 

Bu, bir yıllık olmayan işçilere getirilen zamla da ortaya 
meye göre, bu işçiler saat başına 150 kuruş zam alacaklardır_ 
iş bitimi olacaeından ikinci yıl için herhangi bir hak söz 

Daimi Daimi işçilerle işçilerle geçici geçici işçileri işçileri birbirine birbirine düşürmeye düşürmeye yönelik yönelik 
den bazılan ise şunlar: 

- Daimi işçiler sözleşmeye göre yılda bir ton kok kömürü alırken, 
işçilerin bu haktan yararlanmaları söz konusu deg-il. 

- Bir yıllık hizmeti tamamlayan geçici işçilere 1000.·TL 
öngörülüyor, Ancak bu işçilerin, yine işlerinin niteUei geregi 
mamlamaları söz konusu olmadıeından yakacak yardımı da 
yecek olan bir hak. Bir başka deyişle, hayali mobilya ve çimentodan 
şimdi de işçi kesiminde sarı sendikalar aracılıCı ile "hayali haklar" 
dir. 

. Daimi işçilere tanınan montaj tazminatı % 42 iken geçici 
montaj tazminatı verilecektir. Ami tabii kAeıı üzerinde. Çünkü 
natına hak kazanılması da bir yıllık kıdemi gerektirdieinden, gerektirdieinden, ger
montaj tazminıtı olarak gerçekle hiç bir şey alamayacaklardır. 

- Geçici işçilere yatacak yer hakkı tanınmamıktadır. GünHik 
TL olan geçici Işçiler, geceHei 20.·TL olan olellerde yatmak 
maktadırlar. Bu durumdan en çok memnun olanların arasınd 
bük esnafı da var. 

- Geçici işçiler, iş giysilerinden ve di�er koruyucu malzemeden 
mahrum durumdadır. 

Bu durum karşısında, Çelik-İş 'e bagıı geçici işçiler haklarını 
direnişe geçiyorlar, Direnişe başladıkları anda knrşılarında 
yet amiri ve jandarma komutanından kurulu bir "heyet"le 
Merkezi otoritenin KarabUk'teki KarabUk'teki Kar bu temsilcileri, işçilere, "işlet·ine 
gerektieini, aksi halde polis ve jandarına kuvvetleriyle rlagıtılıp 



DDNYADA Yl1RCIYtI$ 

SPD ALMANYA-YA 
NE GETiRDi ? 
\LMAN SOSYAL DEMOKRAT 

PARTISI LIDERI WILLY 
BRANDT. HAFTA ıÇiNDE BÜ
LENT ECEVIT'LE GÖRÜŞM EK 
ÜZERE ISTANBUL'DAYDI. AL
Tı YıLDıR SPD'NIN IKTIDAR
DA OLDUGU FEDERAL AL
M.·\NY\ 'NIN POLITIK DURU-
\tUNU. \L�1AN KOMÜNIST 
PARTISI (DKP) BAŞKANı 
HERBERT MIES ŞÖYLE AÇıK
lıYOR: 

Soru: Batı Alman gerici çevreleri ara

sında, bir "dördüncü parti"nin oluştu

rulmasını arzulayan kimileri var. Bu slo· 

ganın altında yatan neeir 

Cevap: Aşırı saReıların faaliyeti, Batı Ai
manya'nın politik durumunun genel çer
çevesi içinde deRerlendirilmelidir. Neo· 
Nui Ulusal Demokrat Parti'nin etkisi 
son zamanlarda önemli ölçüde azalmış· 
tır. Bu azalma, neo-Nui tehlikesinin or
tadan kalkmasının sonucu degildir, çün
kü bu tehlike hala ortadadır. Bunalımın 
etkisiyle orta ve küçük burjuvaziden 
kimileri, hatta bazı işçiler, aşırı saReı 
demagojiye açıktırlar. Partimiz, sürekli 
olarak neo-Nazilere karşı uyanık olun
masını istemektedir. Kurulumuz, geçen
lerde yapılan 9. tam üyeli toplantısında 
bu konuya özel olarak dikkati çekmiş
tir. 

Ulusal Demokrat Parti'nin (NDP) 
etkisini kaybetmesinin nedeni, Hristiyan 
SosyaJ Birlik (CSU) lideri Strauu'un ve 
arkadaşlarının, NDP'nin başlıca slogan
larını ele .almış olmalarıdır. CSU Bavye
ra ile sınırlı olmakla birlikte, Bundestag'
da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile 
bi.r blok oluşturmaktadır_ Ancak, CSU 
liderleri CDU'nun politik programını 
çok ıhmh bulmaktadıriar. Bu nedenle de 
bir "dördüncü parti" kurulmasını, yani 
CSU'nun (aaliyetinin bütün ülke çapına 
yayılmasını önermişlerdir. 

Bu ne kadar gerçektir? Bizim kanı
mızca. ulusal çapta faaliyet gösteren 
güçlü bir aşırı saR partisinin varolmasın
da, Batı Alman burjuvazisinin özel bir 
çıkarı yoktur. Mevcut partiler, politik 
çıkarlarını yeterince güvenilir biçimde 
savunmaktadır. Strauss bunu görmüş 
olacak ki, geçenlerde, eSU'nun "şimdi
lik" faaliyetini tüm ülkeye yaymayı dü
şunmedig-ini açıkladı. Fak3t yanındaki· 
ler Strauss'u zorlamaktadıriar. Bir dör
düncu partinin oluşturulması için bir 
dernegin kurulmuş olması bunu kanıt
lamaktadır 

"Dördunciı Parti" fikri laktik bir si
I.h olarak kullanılmaktadır. Dördüncü 

lll/d"lf 1It'/Ui ''/I Oj(I" 'ııW:anı I'('ııiııdt' 
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Ü Y E  SAYıSı 42 BINI AŞAN AL-
MAN KOMÜNIST PARTISI 
(DKP)'NIN SON KONGRESI 
1 9-2 1 MART TARIHLERI ARA
SINDA BONN'DA TOPLANDı' 
PARTI YöNETIMININ KONG
REDEN öNCE YAPILAN 9. TAM 
ÜYELI TOPLANTıSıNDA. PAR
TI'NIN 1976 BUNDESTAG SE
ÇI-.ıLERINE KATILMASI KA
RARI AlıNDı' 

parti taraftarları, partiyi kurma tehdi
diyle, COU'yu, Strauss'la özdeşleşerek 
daha da gerici bir konum alması için 
baskı altında tutmaktadırlar. Ancak bu, 
iç toplumsal durumun bozulması yönün
de ani bir deRişiklik olması gibi belli 
şartlar varolduRunda, saA:clların bu teh
ditlerini gerçekleştirmeyecekleri anlamı
na da gelmez. 

Soru: 1975 Ekim'inde, Bundestag, ileri

cileri kamu h izmetlerinden ve eğitimden 

uzak tutmak amacıyla "aşırı unsurlar'la 

ilgili bir yasayı benimsedi. Bu sağcı ya

sayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: Komünistler ve diA:er demokrat
lar, artan bir ekonomik, politik, ideolo
jik ve idari baskı altındadırlar. Bu bizi ne 
şaşırtmakta ne de korkutmaktadır. 
Eninde sonunda, egemen çevrelerin, bu
nalımın doRurdultu güçlükler ve komü
nisllerle diRer solculann az da olsa etki
lerinin yükselmesi karşısında gösterdik' 
leri "normal " bir tepkidir bu. "Aşırı un
surların" hükümet organlarına, okullara, 
üniversitelere ve hukuk mesleRine girme
lerini yasaklayan özel yasa yalnız komü
nistlere uygulanmamaktadır. Komünist
lerle eylem biriiRinden yana olan ya da 
parlamento dışı anti-emperyalist eylem
Iere katılan sosyal demokratları da etki
lemektedir. Bütün ilericileri hedef 
almaktadır. Şu ana kadar, yüzlerce öR
remen ve okutmanı, akademik görevliyi, 
bilim adamını ve aydilli işinden etmiştir. 
Aydınlar da tek kurban deltildir. Daha 
geçenlerde, bir mahkeme, Komünist Par
tisi uyesi olduRu halde bir hükümet gö' 
revinde çalıştlRı için bir makinisti işin
den atma kararını dejtiştirmeyi reddet
miştir 

özel yasa açıkça Anayasa'ya aykırı
dır. Fakat, Anayasayı ve ondan gelen de
mokratik hakları savunanlar bizler oldu
Rumuz halde, Alman Komünist Partisi'ni 
Anayasa düşmanlıRıyla suçlarken kar
şıtlarımızın yüzleri kızarmamaktadır. 
Hukuk bizden yanadır. Anayasa'nın "ih
lalci"lerinin bizi temizlemesine de izin 
vermeyeceA:iz. Biz, komünist olsun diaer 
demokratlardan olsun, bilim adamları· 
nın, öRretmenlerin, hukukçuların mes
leki alanlarda çalışabilmesini istiyoruz. 

Brandl: M;.yonu So.yalizm Dü,manlıkı 

Anayasa'ya aykırı özel yasaya karşı 
yürütülen kampanya hız kazanmaktadır. 
Dünya kamuoyunda d. büyük bir pro
testo doRmaktadır. Bu talihsiz yasanın 
er geç geçersiz kllınacaRına kesin gözüy-
le bakıyoruz. 

Soru: Komünistler, sosyal demokrat 

"sosyalizm modelı"ni eleştiriyorlar. Bu· 

nunla birlikte, sosyal demokratlarla ey

lem birliği istediklerini açıkl ıyorlar. 

Böyle bir birlik için temeller var mıdır? 

Cevap: Işçilerin, özellikle komünistlerle 
sosyal demokratların eylem biriiRi, her 
zaman Parti'mizin ba,lıca hedeflerinden 
biri olmuştur. Bunu amaçlayan çabaları
mızı hiçbir zaman ualtmadık. Burjuvazi 
ve saR sosyal-demokrat !iderler buna ne 
kadar güçle direnirlerse dirensinler, bun
dan böyle de aza1tmayacaA:ız. 

Temel ideolojik aynlıklara raRmen, 
komünistlerin ve sosyal demokratların 
birçok ortak çıkarları bulundultuna ku,
ku yoktur. 

Bunalımın yükünün halka yıkılma
sıns karşı, daha yüksek ücretler, daha iyi 
çalışma koşulları ve yönetime etkin ola
rak katıımması için birlikte mücadele, 
kuşkusuz ortak çıkarları arasında olma
lıdır. Demokrasinin Sll.vunulma..5l doarulo 
tusunda, anayasaya aykırı özel yasaya 
karşı eylem için de bu geçerlidir. Komü
nistlerin ve sosyal demokratların saR 
tehdide ve neofaşist komplolara karşı 
birlikte davranması zorunludur. Oift"er 
bir işbirliRi alanı da, sürekli bir detant ve 
yumuşama politikası ve silahsızlanma 
için mücadeledir. Son olarak, Şili hal
kıyla ve faşi6L diktatörlüklere, emperya
list ve yeni sömürgeei baskıya karşı mü
cadele eden diRer halklarla dayanışma 

gösterilmesi de ortak davalanmız arUln
dadır. 

Ne var ki, birle,ik eylemden yana 
çıkarken, bizim diiny. ,örüşlimüzle ... 
sosyal demokrat. ideoloji arasındaki kök· 
LÜ karşıthAı ihmal etmeye kalkmıyoruz. 
Bu ideolojiyle mücadele ediyoruz. özel
likle de, "demokratik ıoayalizm" oLarak 
bilinen, sosyal demokrat "sosyalizm mo
deli"ni eleştiriyoruı:. 

Konunun teorik yönleri üzerinde 
durmayacaAım. Sadece pratikte bunun 
ne olduRunu löreJim. Altı yıldan fazla
dır Batı Alman hükümetinin batında aQıI
yal demokratlar bulnuyor. "Demokratik 
sosyalizm" halkımıza ne ,etirmi,tir 
acaba? 

Sosyal demokratlann ",ınınv üstü" 
olduRunu iddi. ettikleri bir devlet. fiy.t 
artışlarını ena:elleyememi,tir. l.-izlile 
çare bulmakta ve eşi ,örülmemi, i,ten 
çıkarmalan engellernekte tam bir acı. 
göstermiştir. Sosyal demokratların batı
nı çektikleri belediye kOMeyleri, tatıma 
ücretlerinin ve hizmet harçlarıwn diifiik 
olacaRı ilkesini olduRu tibi terketıni, .... 
dir. Oç yıl önce ilin edilen ıoıyal re
formlar hiill uygulanacaktır. 

Sosyal Demokrat Parti liderleri 
defalarca demkrasiye ve ÖZlÜJ'lüle bal"
hk sözü vermi,lerdir ama, özel y ... pt
tikçe genişleyen bir ölçüde uYlUlanmak· 
tadır ve sendikaların i,çilerin yönetime 
katılmaaı talebi reddedilmektedir. 

Sosyal demokrat "1o.ya1izm mod .. 
Iiflnip iç tutarsızlılı, Batı Almanya'da. 
ki durum ıso.yalist ülkelerin b8fanlany
la karşılaştırıldıRında daha açık olarak 
görülmektedir. IdeolOjik mücadelemizi 
surdurürken, mevcut lOtyalizmin, aoayal 
demokratların " ıosyalizmi" karıwndaki 
üstünlüRünü göstermek için, bu bqanla
ra atıfta bulunmamız çok doıaıdır. 

SPD'NIN GöREVI: 
KOMÜNIZME KARŞI ALTERNATIFI GÜÇLENDIRMEK 

SPO lidcri Brandt'ın Türkiye'yi ziyaretinden kısa süre önce, 9 ve 10 Nisan 

tarihlerinde, Alman Sosyal Demokrat Partisi 'nin uluslararası politikayla ilgili 
konferansı toplandı. Bir "kendi kendini tatmin" havası içinde geçtiği, gözlem· 

ciler tarafından bildirilen konferansta, Willy Brandt partinin dış politikasının 

ana hatlarını özetledi. 

Türkiyc'de yaptığı açıklamalarda, SPD'nin, kapitalizmin temel verilerini 

değiştirmekten yana olmadığını açıkça belirten Brandt, Partisinin son konfe· 

r.ımında da, komünizme karşı alternatifin güçlendirilme'iinin sağ gericiliAe 

karşı mücadeleden önce geldigini bildirdi. Brandt şöyle dedi 

"Avrup.ı'nın en büyük sosyal demokrat partisi olarak, bizler. liberal 

sosyali'itlerc sağladığımız moral ve politik destekle, yalnız sag gericiliğe karşı 

müc.ıdele etmek değil, fakat herşeyden önce komünizme karşı alternatifi gijç. 

lendirrnek ıorundayız." 

Brandt'ın bu sözleri, SPD'nin Avrupa sosyal demoı..ratlarıyla ilişkilerinde, 

bu partilerin k.ıpitalizmc bağlı lık derece'iine göre bir ayrım göıettiğini, özel· 

likle komünistlerle işbirliğine karşı olan partileri destekleyip gi.içlendirmekten 

yana olduAlimı gösteriyordu. Orandı'ın sözlerinde, komunisllerle işbirliği ya· 

pan sosyal demokrat partiler, komünizmi güçlendirmekle suçlanıyordu. 

Brandt ,  .ıynı konuşmasında, "Atlamik ittifakının güçlı:-ndirilmesini de· 

tantın bir Ş.utı olar.ık gördüklerini", "B. AlmanYd'nın Avrupa'yı ABD nez· 

dinde temsil ı'den ülke olduğunu", "ABD ile B. Almanya arasındaki güvenl i  iş· 

birl iğinin SIJD'nin politikasının A, B, C'si olduğunu" da söyledi. 
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Soru: 1975 Ekim'inde, Bundestag, ileri

cileri kamu h izmetlerinden ve eğitimden 

uzak tutmak amacıyla "aşırı unsurlar'la 

ilgili bir yasayı benimsedi. Bu sağcı ya

sayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: Komünistler ve diA:er demokrat
lar, artan bir ekonomik, politik, ideolo
jik ve idari baskı altındadırlar. Bu bizi ne 
şaşırtmakta ne de korkutmaktadır. 
Eninde sonunda, egemen çevrelerin, çevrelerin, çevreler bu
nalımın doRurdultu güçlükler ve komü
nisllerle diRer solculann az da olsa etki
lerinin yükselmesi karşısında gösterdik' 
leri "normal " bir tepkidir bu. "Aşırı un
surların" hükümet organlarına, okullara, 
üniversitelere ve hukuk mesleRine girme
lerini yasaklayan özel yasa yalnız komü
nistlere uygulanmamaktadır. Komünist
lerle eylem biriiRinden yana olan ya da 
parlamento dışı anti-emperyalist eylem
Iere katılan sosyal demokratları da etki
lemektedir. Bütün ilericileri hedef 
almaktadır. Şu ana kadar, yüzlerce öR
remen ve okutmanı, akademik görevliyi, 
bilim adamını ve aydilli işinden etmiştir. 
Aydınlar da tek kurban deltildir. Daha 
geçenlerde, bir mahkeme, Komünist Par
tisi uyesi olduRu halde bir hükümet gö' 
revinde çalıştlRı için bir makinisti işin
den atma kararını dejtiştirmeyi reddet
miştir miştir 

özel yasa açıkça Anayasa'ya aykırı
dır. Fakat, Anayasayı ve ondan gelen de
mokratik hakları savunanlar bizler oldu
Rumuz halde, Alman Komünist Partisi'ni 
Anayasa düşmanlıRıyla suçlarken kar
şıtlarımızın yüzleri kızarmamaktadır. 
Hukuk bizden yanadır. Anayasa'nın "ih
lalci"lerinin bizi temizlemesine de izin 
vermeyeceA:iz. Biz, komünist olsun diaer 
demokratlardan olsun, bilim adamları· 
nın, öRretmenlerin, hukukçuların mes
leki alanlarda çalışabilmesini istiyoruz. 

lem birliği istediklerini açıkl ıyorlar. 

Böyle bir birlik için temeller var mıdır? 

Cevap: Işçilerin, özellikle komünistlerle 
sosyal demokratların eylem biriiRi, her 
zaman Parti'mizin ba,lıca hedeflerinden 
biri olmuştur. Bunu amaçlayan çabaları
mızı hiçbir zaman ualtmadık. Burjuvazi 
ve saR sosyal-demokrat !iderler buna ne 
kadar güçle direnirlerse dirensinler, bun
dan böyle de aza1tmayacaA:ız. 

Temel ideolojik aynlıklara raRmen, 
komünistlerin ve sosyal demokratların 
birçok ortak çıkarları bulundultuna ku,
ku yoktur. 

Bunalımın yükünün halka yıkılma
sıns karşı, daha yüksek ücretler, daha iyi 
çalışma koşulları ve yönetime etkin ola
rak katıımması için birlikte mücadele, 
kuşkusuz ortak çıkarları arasında olma
lıdır. Demokrasinin Sll.vunulma..5l doarulo 
tusunda, anayasaya aykırı özel yasaya 
karşı eylem için de bu geçerlidir. Komü
nistlerin ve sosyal demokratların saR 
tehdide ve neofaşist komplolara karşı 
birlikte davranması zorunludur. Oift"er 
bir işbirliRi alanı da, sürekli bir detant ve 
yumuşama politikası ve silahsızlanma 
için mücadeledir. Son olarak, Şili hal
kıyla ve faşi6L diktatörlüklere, emperya
list ve yeni sömürgeei baskıya karşı mü
cadele eden diRer halklarla dayanışma 

durmayacaAım. 
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SPD'NIN GöREVI: 
KOMÜNIZME KARŞI ALTERNATIFI 

SPO lidcri Brandt'ın Türkiye'yi ziyaretinden 

tarihlerinde, tarihlerinde, Alman Sosyal Demokrat Partisi 'nin 

konferansı konferansı toplandı. Bir "kendi kendini tatmin" havası içinde 

ciler ciler tarafından bildirilen konferansta, Willy Brandt 

ana ana hatlarını özetledi. 

Türkiyc'de yaptığı açıklamalarda, SPD'nin, kapitalizmin 

değiştirmekten değiştirmekten yana olmadığını açıkça belirten 

r.ımında r.ımında da, komünizme karşı alternatifin güçlendirilme'iinin 

karşı mücadeleden önce geldigini bildirdi. Brandt 

"Avrup.ı'nın en büyük sosyal demokrat partisi 

sosyali'itlerc sosyali'itlerc sağladığımız moral ve politik destekle, yalnız 

müc.ıdele müc.ıdele etmek değil, fakat herşeyden önce komünizme karşı 

lendirrnek lendirrnek ıorundayız." 

Brandt'ın bu sözleri, SPD'nin Avrupa sosyal 

bu bu partilerin k.ıpitalizmc k.ıpitalizmc k. bağlı lık derece'iine göre 

likle komünistlerle işbirliğine karşı olan partileri 

yana yana olduAlimı gösteriyordu. Orandı'ın sözlerinde, 

pan pan sosyal demokrat partiler, komünizmi güçlendirmekle 

Brandt ,  .ıynı konuşmasında, "Atlamik ittifakının 

tantın bir Ş.utı olar.ık gördüklerini", "B. AlmanYd'nın 
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BULGARISTAN KOMONIST PARTISI'NIN I L .  KONGRESI 
29 MART - 2 NIsAN TARIHLERI ARASINDA YAPıLMıŞTı. 
PARTI'NIN MERKEZ KOMITESI BIRINCI SEKRETERI TO
OOR JlVKOV'UN, KQMITE ADıNA KONGREYE SUNDUCU 
RAPORUN "DÜNYADAK! DURUM VE BKP'NIN ULUSLAR
ARASI FAALIYETI" BAŞLıKLı BÖLÜMONüN BIR öZETINI 
YAYıNLıYORUZ. 

H AREKETiN 

BAClIDIR u 
Parti'nin 10. Kanıresi'nden bu 

} ana geçen si.ırede dünyadaki durumun 
temel özelliQ'inin "(Üçler dengesinin ba
rış, demokrasi ve sosyalizm lehine daha 
da deAişmiş olması" oldutunu belirten 
Jivkov, uluslararası ilişkilerde de belirle
yici etilimin "yumuşama &Üreci" haline 
leldiR'ini, bu ırelişmede S8KP'nin ve L. 
Brejnev'in tayin edici bir katkısı oldul'u
na işaret etti. Daha wnra sosyalist ülke
lerin işbirliti üzerinde durdu 

Kapitalizmin ııenel bunalımının 
daha d. derinleştiRini belirten Jivkov, 
bu konuya ilişkin olarak şu ııöriişü dile 
(etirdi 

"Kapitalizmin derinletmekte olan 
ıenel bunalımı koşullarında, işçi sınıfı
nın, onun komünist öncüsünün mevzileri 
,uçlenmekte ve rohi artmaktadır ... İşliz
lite, enflasyona ve tekeUerin 8Oy,lıncu 
poHtikuına karşı emekçilerin hayati Çl
karlannı pvunmada, işçi hareketinin 
birlilini satlam1aştınnak ıon derece 
önemli bir faktördür. Sınıf mücadelesi
nin yua1arla yiiriiyen ulua1ararullaşma 
sürecinin yanıımuı olarak, işçi sınıfımn 
Ye örıütlerinin uluslararası kaynaşmu.ı 
JÜçleniyor.', 

Jivkoy, SBKP'nin 25. Konıreai'n
de yıpılan, uludararaaa ili,kilerde kuvvet 
kullanılmamaana iIi,kin bir dünya ant
Jatmua öneriSni bütünüyle deıtekledik
lerini d� b�lirtti. 

BKP Birinci Sekreteri, Balkanlar'
daki durumla ilrıili ,örü,lerini de ,öyle 
özetledi: "BuJ.a:ariııa.n Halk Cumhuriye
U'nin Balkan ülkeleriyle ili,kilerinin 
olumlu ,eli,melini belirtirken, Avrupa'
IUD bu bölıeaindeki durumu idealle,tir
mekten uzatız. Çünkü burada, çeşitli 
politik dolrultular ve ideolojik elilimler 
mevcuttur ve durum karmaşıklılını ve 
çelişkili nitelilini korumaktadU'. NATO' 
Dun belli emperyaliıt çevreleri, Maocu
lardan da destek bularak, yumu,ama ıü
recini baltalaına çabalanndan vazıeç
mi, delillerdir." 

Todor JiYkov daha sonra uludar
arua komünist hareketle ilıili olarak 'u 
ıör\i.tleri belirtti: 

"1969 yılında Moskova Konferan
il tarafından onaylanaralt açıklanan an
ti-emperya1iıt prO(r&mın ıerçekle,tiril
meaine komüniıllerin aktif biçimde 
kattlm... çok verimli olmu,tur. Viet
D&m halkına, Arap halklanna, Şili'li 11-
nd Ju.rd�,lerimize kapitaliıt ülkelerdeki 
komünistlere ve diler demokrat.ik ıüçle
re ıösterilen yardımla bid..ikte, bir dizi 
hareket bİdili ve dayanltmalar, komü
nut partilerin birlilinin büyük gücünü 
umtlamı,ıu . 

Karde, partiler aruında ı,birlili 
ikili ve çok taraflı temel üzerinde ıeni,
I.mi" y�ni ilişki ve deney ah, veri ,i bi
çimleri ortaya çıkmı, ve yararlı olmu,
tur. Ku,ku.uz, partiler arUlnda, duru
mun karm&fıklılından, sorunlann ve çö
züm ko,ullannın çe,itlililinden ileri ,e
len buı lörü' ayrılıklan ortaya çıkabilir 
Ye ıerçekten de ortaya çıkmaktadU'. Bu
nunla birlikte, bu ıorunlann Mark.aizm
Leninizm ve proleter enternuyonalizmi 
ilkeleri ruhunda yoldqça çözülmeli, 
ortak komünist hedef ve ilkelere eritme 
,ollannın elbirliliyle çizilme.i uıl 
önemlilidir. Böylelikl� karde, partilerin 
aaflan ve mevzileri &allamlqacak, uluı
larar.,ı birlilimiz ıüçlenecektir. 

Her karde, parti, özel ko,ulları 
dikkate alarak, devrimin hedenerine ulu
.. I çapta ul ... ılmuının ıtratejik ve tak· 
tik ılolitikuını kendisi i,lemektedir. Ay
nı zamanda, buıünkü ko,uııarda, her 
partinin ortak komiiniıt davaya olan en
temasyonali.t ıorumlululu artmaktadır. 
Her komünist partinin ve bütiin olarak 
uluılararuı komüni.t harek�t.in bqarııı· 
nın ıiivenceıi, .ınıf mücadelelinde kurul' 
mu, ve çelikletmi, birlilimizde yatmak
tadıU'.' , 

Bulıaristan Komünist Partili'nin 
uluslararaaı faaliyetinin ,eruşledilini be
lirten Jivkov daha 80nra şunları söyledi : 
"BKP, komünist. hareketin çok yönlü gi
rişimlerine kendi somut katküını yap
maya devam edecektir. BKP, Avrupa ko
münist ve işçi partileri konferan.ına bü
yük önem vererek bu konferanam huU'
lık çalışmalarına en aktif biçimde katıl
mıştır. tşçi sınıfının birlili yararına, ba
nş, (Üvenlik, demokrasi ve toplumaal 
ilerleme yaranna olmak üzere partimiz, 
sosyalist v� sosyal demoluat partilerle 
ilişkilerini ve i,birlilini ,eni"letecektir. 
Aynı zamanda partimiz, Markaizm-Le
ninizm ideolôjiaine yabancı olan sosyal 
reformizme ilerde de kartı koyacaktır. 

Komünist partilerinin, işçi sınıfı 
ve bütün emekçilerin, bütün anti-i!mper
ya1ist cephenin ,erçek çıkartan, aat ve 
"801" revizyoruzme kar,ı, milliyetçilii 

çEşITLI 
üLKELERDE 

ÇEKOSlOV AKY A 
KOMÜNIST PARTısı 

LS.  KONGRESı 

Çeko.lavakya Komüniıt Partili'
nin 15. Konrreai, 12 Niun'da, Pr.,'daki 
Fuçik Parkı wonunda toplandı. Merkez 
Komitesi Genel Sekreteri ou.tav Husak, 
konırenin birinci iÜnünde M�rkez Ko
miteli raporunu 1200 kadar dele,enin 
önünde okudu. Ikinci ,ün ise konuk par
ti heyetlerinin bqkanlan lÖz aldılar. 
Konıre bl.fkanhlının arkuında, "Parti 
ve halkın &ikı birlili içinde", "Geli,mi, 
ıoıyali.t. toplumun yeni ba,anları için" 
sözleri okunuyordu. 

Gu.tav Hu&ak, Rapor'da, 1969'
dan 80nra Çekoslovak toplumunun ıe
çirdili "derin deRitim ıürecinin" erte
.inde, " .. Iın temsilcilerinin kendileri.ni 
tam bir ıiyual tecrit. içinde bulduklannı 
ve bunların aiyual lörü' ve heveılerinin 
tam bir;nu. ulradılını" belirtti.' Hu_k 
,unlan ekledi: "BunlllU'dan bazılarının 
daha ıonra birer dönek olmuı ve ıosya
li.t. aiıteme kar,ı açıkça dü,manlıla lir
meleri ,a,ırtıcı deRiidir." Genel Sekre
ter, "bqlıca düşman olan sal oportüniz
me kar,ı mücadeı� dolru ve zoru nı uydu 
ve hAlA da öyledir." dedi. 

Huak, raporun ekonomik sorun
lara iIi,kin bölümüne 'u sözlerle ıirdl: 
"Geçirdilimiz be, yıl, ülkemizde 8O.ya
Iizmin· kurulu,u tarihinde en kazançlı 
be, yıl olmu,tur." Huuk, konu,mwn
da, Parti 'nin yönetici rolünün ııenit.letil-

ve anti-sovyetizme kartı .. vqm devam 
etmeani gerektirir. Maoizmin yozlqma
sı yeni bir aşamaya varmı,tır. Maoizm, 
emperyalizmin en aaldllian (Üçleriyle, 
faşizm ve intikamcılıkl., banş içinde 
birlikte yaşama ve toplumw ilerleme 
düşmanlarıyla bir oldu. Eylemleri, bant 
ve halkların (Üvenlili için daha büyük 
bir tehlike te,kil etmektedir. Bu(Ünkü 
Çin yönetiminin politika ve ideolojili, 
Markaizm-Leninizme, komünizm ideali
ne derinden dü,mandır. Partimiz, Maoiz
me kar,ı savaşa kesin bir biçimde katıl
mayı Maoizmin politik ve ideolojik ba
kımdan hezimeti için çalı,mayı kendiU
ne borç bilmektedir. 

Son yillarda uluslararası durumda 
derin delişiklikler oldu. Komüni.t hare
ket önüne yeni, (evkalade önemli ,örev
ler çıkmaktadU'. Bu nedenle, BKP, 
komünist ve işçi p�ilerinin yeni bir 
dünya konferanaımn hazırlanınuı ve ya-

mesi üzerinde önemle durdu ve "i,çi &1-
nıtının yöneUcj rolünün yükselmesi çalı
mızm temel yasuıdır" dedi. 

ÇKP Merkez Komiteli Raporun
da, daha 8Onra, Parti'nin Avrupa komü
nist partileri konferanamın huırlanma
.ında aktif bir rol aldılı belirtildi. Hu
&&k, bu toplantınm, "u1ualararuı komü
nist ve iı;çi hareketinin, tüm devrimci 
ve demokratik (Üçlerin bekleyi,ine" ce
vap verdilini söyledi. Aynca, komüniıt 
ve işçi partilerinin yeni bir dünya kon
feransının toplanm.,ından yana olun
dulu da açıklandı. 

Rapor'da; "proleter Ye soayall.t 
entemuyonallzminin Çekoalovak dı, 
politikuırun temel dire:li oldu'u" belir
tildikten 80nra ,öyl� dendi: "Dı, poli
tikanuzı belirleyen ilke, eıkiden oldulu 
ıibi şimdi de, Sovyetler Birlili ile çok 
yönlü i,birlilinin leli,ürilmeaidir.tU,
kilerimizin ıeçmi,te ıörülmemi, bir dü
zeye ula,mı, olması bize içten bir .se
vinç vermektedir." 

Konırenin ikinci lÜoü söz alan 
SBKP heyeti batkanı Andrei Kirilenko'
nun konu,muı Çekoaloyu televizyo
nundan da yayınlandı. Kirilenko, konu,
muında, " Çekoalovakya'nın ıo.yali.t ül
kelerin birlik ve bütünlülünün ıüçlenme
line yaptılı önemli katkıyı" belirtti ve 
"her iki parti araaında mutlak bir ıörü' 
birlili, kar,ılıklı &aYlı ve (Üven bulundu
tunu" söyledi. SBKP heyeti bqkanı, iki 
ülke araaında, ekonomilerinin en önemli 
dallannda uzun dönemli belli proa:ram
lann hazırlanmuına" büyük önem ver
dikl�rini açıkladı. A. Krilenko, " ÖZlÜr 
Avrupa Radyoıu ve ÖZlÜrhlk Radyo.u 
,ibi yıkıcı emperyalist m�rkezlere: �11-
nan bazı döneklere ve kar,ı devrimcile
re" sert bir dille kar,ı çıkt.ı. Krilenko, 
konu,masında, SBKP Genel Sekreteri 
Brejnev'in ıon parti konınpinde uluslar
&raI1 komÜni.t. hareketin birllll ve 801-
ya1izmin kuruıu,unun ,enel yualan üze
rinde belirttiii lörü,leri yeniden hatır
ıattı. 

YOROYOŞ buluya hazırlandılı 
.ıralarda Çeka-Iovakya KomUni.t. Parti-
• i'nin 16. KOn(reli tamamlanmamı,tı. 

pılması için ,artların oIıunl&fı:..1ıu be-
up etmektedir. 

Devrimci geleneklerine &&dık k.aLaD 
Bulıar komünistlerinin partili, çaldat 
dünyanın ve dünya devrimci ai.irecinin 
aktüel sorunlanmn kollektif bir biçimde 
incelenmesi ve çözümlenmerıi, kutal ko· 
münist kardeşlilin (Üçlenmeli ve ... 
laml&.fmuı için ilerde de kendi katkı
sını yapacaktır." 

BKP'nin 1 1 .  konırelinin tamam
lanmasından 80nra yaptlan seçimleı:de 
de 'u sonuçlar alındı: Merkez Komite.i 
Politik Büro üyeleri: Alekaandr Lilov, 
Boru Velçev, Gri,a Filipoy, tyan Mi.hay
lov, Penço Kubadinalci, Stanlı:o Todoroy 
Tano T8Olov, Todor Jiykov, Tıola On
goyceva, Aday Oyeler: Dobri CuroY, 
nr.ja Vilçen, Kriati.i.TriçkoY, Peko Tu
kov, Pebr Mladenoy, Todor Stoyçev. 

BELÇIKA KOMÜNIST PARTISI 
20. KONGRESI 

BelçiKa Komünist Partisi'nin 20. 
kongreii 11 Nisan'da Gand kentinde 
b"lıdl. B"kan Louis Van Geyt'ln 200 
delegeye felemenkçe ve frarwzca olarak 
iki kez okudu'" raporda ülkedeki du· 
rum deRerlendirildi. Raporda 'u görütle
re yer verildi: 

"Bugünkü bunalım aıı,tlmı, bır bu
nalım deeildir. Dü,ler devri arbk !tapan. 
mı,tır. Günümüzüıı gerçekiili, 600 000 
işsizdir. Bu, lrtanda'dan sonra, Ortak Pa· 
zar ülkelerindeki en yük&ek orandır. ra
kat, bugünkü bunalım 1930'lardaklnden 
çok daha aRırsa ve tekellerle büyük ser
mayenin iktidannın temellerine dokunu
yona, 1930'lardıklnden farklı bir çö
züm bulmı olınalı da büyUk ölçüde art· 
mı, durumdadır. Bunun nedeni, emper· 
yallzmin dünyadakı alırbRının azalmw 
ve onunla mücadele eden &Uçlerin eyle-
mıdır." 

Iktidara kUlI muhalefetin yUlıIel· 
diLI bellrtiien raporda, ıooyalllt bakan· 
lann Mart 1974'te hükümetten çekilme· 
leri buna örnek ,österildi. Raporda, 
BKP iie ı,blrllllne yatkın ilerici partl .. 
güçlerin mubalefetln toparlanmuı yo· 
lunda çalı,abııecekleri yenı bir dunımun 
gell,tlll; 'u anda IkUdann destek a1dı11 
halk güçlerinin, bu arada hristiyaniann 
klZanılıblleeell; iktidara kıııı JOI mu
halefetin daha tutarlı hale ,etlriı.blltee· 
II belirtildI. Daha ıonra ,öyle dendi: 

"I,çı harekellnln ve demokratik ha· 
rekelln temel (ilçlerinln, Iktldann bu· 
gUnkU politikasından kopufun naıt ola· 
caaı konusunda bır wannın Uzerinde 
tartı,malan ıçın gereklı kOfUnar olrun· 
la,ma yolundadır." Rapor, bu amaçla, 
bulUnkU krizden çıkınada ıılenmnl ıe
reken ekonomik ve toplumaal politika
nın anı hatlannın beıırlenmell prektl· 
Ilnl belirtti . 
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lık çalışmalarına en aktif biçimde katıl
mıştır. tşçi sınıfının birlili yararına, ba
nş, (Üvenlik, demokrasi ve toplumaal 
ilerleme yaranna olmak üzere partimiz, 
sosyalist v� sosyal demoluat partilerle 
ilişkilerini ve i,birlilini ,eni"letecektir. 
Aynı zamanda partimiz, Markaizm-Le
ninizm ideolôjiaine 

partimiz, Markaizm-Le
ideolôjiaine 

partimiz, Markaizm-Le
yabancı olan sosyal 

reformizme ilerde de kartı koyacaktır. 

Komünist partilerinin, işçi sınıfı 
ve bütün emekçilerin, bütün anti-i!mper
ya1ist cephenin ,erçek çıkartan, aat ve 
"801" revizyoruzme kar,ı, milliyetçilii 
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LS.  KONGRESı 

Çeko.lavakya Komüniıt Partili'
nin 15. Konrreai, 12 Niun'da, Pr.,'daki 
Fuçik Parkı wonunda toplandı. Merkez 
Komitesi Genel Sekreteri ou.tav Husak, 
konırenin birinci iÜnünde M�rkez Ko
miteli raporunu 1200 kadar dele,enin 
önünde okudu. Ikinci ,ün ise konuk par
ti heyetlerinin bqkanlan lÖz aldılar. 
Konıre bl.fkanhlının arkuında, "Parti 
ve halkın &ikı birlili içinde", "Geli,mi, 
ıoıyali.t. toplumun yeni ba,anları için" 
sözleri okunuyordu. 

Gu.tav Hu&ak, Rapor'da, 1969'
dan 80nra Çekoslovak toplumunun ıe
çirdili "derin deRitim ıürecinin" erte
.inde, " .. Iın temsilcilerinin kendileri.ni 
tam bir ıiyual tecrit. içinde bulduklannı 
ve bunların aiyual lörü' ve heveılerinin 
tam bir;nu. ulradılını" belirtti.' Hu_k 
,unlan ekledi: "BunlllU'dan bazılarının 
daha ıonra birer dönek olmuı ve ıosya
li.t. aiıteme kar,ı açıkça dü,manlıla lir
meleri ,a,ırtıcı deRiidir." Genel Sekre
ter, "bqlıca düşman olan sal oportüniz
me kar,ı mücadeı� dolru ve zoru nı uydu 
ve hAlA da öyledir." dedi. 

Huak, raporun ekonomik sorun
lara iIi,kin bölümüne sözlerle ıirdl: 

bir tehlike te,kil etmektedir. Bu(Ünkü 
Çin yönetiminin politika ve ideolojili, 
Markaizm-Leninizme, komünizm ideali
ne derinden dü,mandır. Partimiz, Maoiz
me kar,ı savaşa kesin bir biçimde katıl
mayı Maoizmin politik ve ideolojik ba
kımdan hezimeti için çalı,mayı kendiU
ne borç bilmektedir. 

Son yillarda uluslararası durumda 
derin delişiklikler oldu. Komüni.t hare
ket önüne yeni, (evkalade önemli ,örev
ler çıkmaktadU'. Bu nedenle, BKP, 
komünist komünist ve işçi p�ilerinin yeni bir 
dünya konferanaımn hazırlanınuı ve ya-

mesi üzerinde önemle durdu ve "i,çi &1-
nıtının yöneUcj rolünün yükselmesi çalı
mızm temel yasuıdır" dedi. 

ÇKP Merkez Komiteli Raporun
da, daha 8Onra, Parti'nin Parti'nin Part Avrupa komü
nist partileri konferanamın huırlanma
.ında aktif bir rol aldılı belirtildi. Hu
&&k, bu toplantınm, "u1ualararuı komü
nist ve iı;çi hareketinin, hareketinin, hareket tüm devrimci 
ve demokratik (Üçlerin bekleyi,ine" ce
vap verdilini söyledi. Aynca, komüniıt 
ve işçi partilerinin yeni bir dünya kon
feransının toplanm.,ından yana olun
dulu da açıklandı. 

Rapor'da; "proleter Ye soayall.t soayall.t soa
entemuyonallzminin Çekoalovak dı, 
politikuırun temel dire:li oldu'u" belir
tildikten 80nra ,öyl� dendi: "Dı, poli
tikanuzı belirleyen ilke, eıkiden oldulu 
ıibi şimdi de, Sovyetler Birlili ile çok 
yönlü i,birlilinin leli,ürilmeaidir.tU,
kilerimizin ıeçmi,te ıörülmemi, bir dü
zeye ula,mı, olması bize içten bir .se
vinç vermektedir." ktedir." 

Konırenin ikinci lÜoü söz alan 
SBKP heyeti batkanı Andrei Kirilenko'
nun konu,muı Çekoaloyu televizyo
nundan da yayınlandı. Kirilenko, konu,
muında, " Çekoalovakya'nın ıo.yali.t ül
kelerin birlik ve bütünlülünün ıüçlenme
line yaptılı önemli katkıyı" belirtti ve 
"her iki parti araaında mutlak bir ıörü' 
birlili, kar,ılıklı &aYlı ve (Üven bulundu
tunu" söyledi. SBKP heyeti bqkanı, iki 
ülke araaında, ekonomilerinin en önemli 
dallannda uzun dönemli belli proa:ram
lann hazırlanmuına" büyük önem ver
dikl�rini açıkladı. A. Krilenko, " Ö" ÖZlÜr 
Avrupa Radyoıu ve ÖZlÜrhlk Radyo.u 
,ibi yıkıcı emperyalist m�rkezlere: �11-
nan bazı döneklere ve kar,ı devrimcile
re" sert bir dille kar,ı çıkt.ı. Krilenko, 
konu,masında, SBKP Genel Sekreteri 
Brejnev'in ıon parti konınpinde konınpinde konınp uluslar
&raI1 komÜni.t. hareketin birllll ve ve 801-801-
ya1izmin kuruıu,unun ,enel yualan yualan üzeüze
rinde belirttiii lörü,leri yeniden hatır

kardeşlilin (Üçlenmeli 
laml&.fmuı için ilerde de kendi 
sını yapacaktır." 

BKP'nin 1 1 .  konır
lanmasından 80nra yaptlan 
de 'u sonuçlar alındı: 
Politik Büro üyeleri: 

Boru Velçev, Gri,a Filipoy, 
lov, Penço Kubadinalci, 
Tano T8Olov, Todor Jiykov, 
goyceva, Aday Oyeler
nr.ja Vilçen, Kriati.i.TriçkoY, 
kov, Pebr Mladenoy, Todor 

BELÇIKA KOMÜNIST 
20. KONGRESI 

BelçiKa Komünist 
kongreii 11 Nisan'da Gand 
b"lıdl. B"kan Louis Van 
delegeye felemenkçe ve frarwzca 
iki kez okudu'" raporda 
rum deRerlendirildi. Raporda 
re yer verildi: 

"Bugünkü bunalım aıı,tlmı, 
nalım deeildir. Dü,ler devri arbk 
mı,tır. Günümüzüıı gerçekiili, 600 
işsizdir. Bu, lrtanda'dan sonra, 
zar ülkelerindeki en yük&ek 
kat, bugünkü bunalım 1930
çok daha aRırsa ve tekellerle 
mayenin iktidannın temellerine 
yona, 1930'lardıklnden 
züm bulmı olınalı da büyUk 
mı, durumdadır. Bunun 
yallzmin dünyadakı alırbRının azalmw 
ve onunla mücadele eden 
mıdır." 

Iktidara kUlI muhalefetin 
diLI bellrtiien raporda, ıooyalllt 
lann Mart 1974'te hükümetten 
leri buna örnek ,öster
BKP iie ı,blrllllne yatkın 
güçlerin mubalefetln toparlanmuı 
lunda çalı,abııecekleri yenı 
gell,tlll; 'u anda IkUdann 
halk güçlerinin, bu arada 
klZanılıblleeell; iktidara 
halefetin daha tutarlı hale 
II belirtildI. Daha ıonra 

"I,çı harekellnln ve 
rekelln temel (ilçlerinln, 
gUnkU politikasından kopufun 
caaı konusunda bır wannın 
tartı,malan ıçın gereklı 
la,ma yolundadır." Rapor, 



KOLTDR VE SANATTA Yt'IRCM:IŞ 

KARANLıKTA 
ELESTiRi 

-

MESUT ODMAN 

Türkiye'de uzun bir süre sosyalizmin ölrenilmesi yasaklanarak sosyalizm 
düşmanh�ı yapıldı. Daha dolrusu. sosyalizm düşmanlıı, her türlü felsefi, bi· 
limsel, siyasal, sanatsal tartışmanın vazgeçilmez temeli oldu. Kamuoyunu şu 
ya da bu biçimde, az ya da çok etkiliyordu bu tartışmalar. Yalnız, O sıralar 
şJyle ilginç ve ögretici bir durum vardı: Sosyalizme düşman edilmek istenen, 
sosyalizmin kötülükleriyle "hur dünya ve hür teşebbüs"ün iyiliklerine inandı
nlmaya çalışılan okur-yazar kamuoyunun, bu iyiliklerle kötülükler üzerinde 
okuyup yazma, hatta düşünme olanıRı yoktu. En başta devleti yöneten bü· 
yükler, okuyup yazıyor ve gerektigi kadarını gerektiRi biçiınde kamuoyuna 
sunuyordu. 

Bu durum, sosyalist hareketin gelişimiyle sarsılmayı başladı. Bugün pek 
çok şeyi ögrenmek için, sosyalist mücadelenin ulaştı Rı boyutlan izlemek, bi
limsel sosyalizmin çeşitli alanlardaki ürünlerini okumak yeterli. Yalnızca ye· 
terli deRil, güç geçtikçe de kolaylaşıyor. Sözgeli:ni, milli damat milliyetçi te
levizyonda arı-ı endam edip bozuk Türkçesiyle yüksek perdeden atmaya baş
ladlRmda, bu zırvalar karşısında işin dogrusunu ögrenınek isteyenler için, di· 
limizde yayımlanınış ylRınla yazı, kitap var. Hele günden güne daha mücadele· 
ci olan geniş emekçi yıRmiar, kendilerine söylenen yalanlan sezgileriyle bile 
kavrayabiliyorlar. 

BILINMEYEN E SöVGO 

Ama sanat alanında durum, biraz daha farklı, biraz daha geri. Birtakım 
kavramlann çevresinde kopartılan fırtınadan, toz-dumandan göz gözü görrnü
yor. Ustelik, yazının başında sözünü ettiRimiz durumun birçok bakımdan bir 
benzeriyle karşı karşıyayız. Yine iyi-kötü diye yargılananlar üzerinde kamu
oyunun bilgi edinmesini saRiayacak olanaklar son derece kıt, yine her şey 
"etoriterler"in aydınlattıRı kadanyla biliniyor. Ama bu kez, herkes sosyalizm
den yana görünüyor, en azından kimse ona düşman deRil. 

Gürültü koparan kavramlardan biri, belki de en önemlisi, "sosyalist ger
çekçilik." Hemen hemen on yıldır, yazarlar, eleştirmenler sosyalist gerçekçi· 
lik konusunda epeyce yazıp çizdiler. EI yordamıyla epeyce küfrediidi sosyalist 
gerçekçiliRe: sanatı yoksullaştırdıRı, sanatçıyı kısırlaştırdlRı falan söylendi. 
Belli kalıplar vardı eleştiri yapmak için: Genellikle, sanatsal yaratıcıhRın, çok 
bulanık bir kavram olarak bırakılan "özgürlüRü" gerektirdiRi, politikanın ve 
hele politikacılann bu özgürlüRü yok ettiRi söylenerek işe girişilir; sanatın ka· 
hpları sokulamayacaaı belirtilir; bu arada, kJmsenln karşı çıkamayacaRı birta· 
Jom doRrular sıralanır, birkaç kez dogmatikliRin ne kötü bir şey olduguna de· 
Rinillr; günün, Batı dünyasınca en çok reklamı yapılan bir-iki revizyonistinden 
kanıtlar getirilir; bir de, yeri geldikçe ve yeri gelmedikçe, Stalin'le hakkında 
kimsenin adından başka bir bilgiye sahıp olmadıRı Jdanov'a sövülüp sayıhrdı. 

Bugün bile karşılaşılan bu tür eleştiriyle ilgili iki önemli noktaya dikkat 
çekmek gerekli. Birincisi, üzerinde onca söz edilen sosyalist gerçekçilik konu
sunda birincU kaynaklara dayanan derli toplu bir inceleme yoktu; ikincisi, sos· 
yalıst gerçekçiliRin dilimizde yayımlanmış ürünleri ya sessizce geçiştirlliyor 
ya da ,urda·burda birkaç çaresiz övgü yazısı çıkıyordu. Gerçekten ilginç bir 
olaydır bu: Sosyalist gerçekçilik söz konusu oldulunda mangaıda kül bırakıl
muken, Ana, KUm Samgin, Ve Durgun Akardı Don, Uyandırılmış Toprak, 
Çimento, Ve Çelike Su Verildi &ibi eserleri eleştirecek bir babayiRit çıkına· 
mıştır. 

BIR KıTA i' 

Geçen ay yayımlanan bir kitabın, bu rlandaki boşlulu doldurmaya yöne
lik bir ilk adım olmasını diliyoruz: Sanatla So.yalitt Gerçekçilik (Çev: S.Cılız
oRlu, Yenı Dünya YayI()J.an, İstanbul, 1976, 159 s.) Kitapta Gorki, Tvardovs. 
ki, Fedln, ŞOlohov gibi büyük sanatçılarla, bazı Sovyet yazarlanmn ve Luna. 
çmki ile Lenin'In yazılan yer alıyor. 

Aynntıh bır estetik programı Ilk kez 1934 'teki Yazarlar BirIIRi Birinci 
Kongresinde çizilen sosyalist gerçekçiliA'In temel ilkeleri konusunda kitabın 
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gınş yazısında şunlar söyleniyor: " 1) Sanat, gerçeRi yansıtır ve Marx'ın �e. 
yimiyle 'yansıttıeı ...iznenin diline' kulak verir; 2) Yetenekli ve dünya göruşü 
belli sanatçı, sadece yaşamın kendisine sunduklannı dinleyip aktaran pasif bir 
medyum deRildir ( ... ) sanatçı gerçek ile kendi kafasındaki ideali karşılaştıra
rak gördüklerini yeniden biçimleyip yaratır; 3) Sanatta yeniden yaratmak, salt 
kopyacılık ya da öykünme deeil, özel bir "estetik gerçek"tir, yaşamı incele
mek, anlamak ve deRiştirrnek için bir araçtır; 4) Bir sanat yapıtı ancak insan· 
lara yeni bir şey gösterdiRi, duygulannı, düşüncelerini ve iradelerini zenginleş
tirdiRi, onlann sanatçı yanını uyardıeı zaman gerçek bir sanat yapıtıdır." 

Sovyet Yazarlar BiriiRi tüzüeünde de, sosyalist gerçekçilik "yazarlan öz 
ve biçim açısından yaratıcı özgürlük ve insiyatifierini kullanmak, kişiıel yete
neklerini ortaya koymak fırsatını verir, sanatsal anlatımlann çeşitliiiIini ve 
zenginliRini -öngörür sanatın bütün dallanndaki yenilikleri yüceltir" denil· -
mektedir. 

Sanatla ilgilenen herkes bu kitabı okumalıdır. Unlü yazarlann yanı 51n, 
ülkemizde bilinmeyen iki yazann, M. Kagan ile G. Kunitsin'in yazılan "Soıya
list Sanatın Oluşumu ve Gelişimi"ni ve "Lenin'in Partizanhk ve Yaratıcı öz
gürlük Uzerine Görüşleri"ni dikkatle okumak gerekiyor. Yararlı ve öRretici bir 
okuma oluyor bu. ömeRin, sosyalist sanatı karalamak için kullanılan bızı ye
teneksiz yazarlann, sosyalist gerçekçiliein ilkelerinden sapmakla suÇlandlllDl 
öRreniyoruz. "Yapıtlan her türlü gerçekçilikten uzak olan yazarlar "sosyalist 
gerçekçilik" bayraRının gölgesine slRmdllar. Partinin 20. Kongresi'nden bu 
yana bu tür sapmalar titizlikle denetlendi, düzeltildi" deniliyor. 

Ancak, bu önemli kitapla ilgili bazı eksikliklere de de�lnmek ırıerek. EIt
siklikte söz ederken dayandıRımız kaynak, kitabın İngilizce baskısı (Progress 
PUblishers, 1971). İngilizce basicıda yer alan ve genellikle edeblyıt dışındaki 
sanatlan inceleyen yedi makale, Türkçeye çevirilmemiş. Makalelerin bqtıltlı
rı bir fikir verebilir: "Sosyalist Gerçekçilik" (A. Fadeyev), "Sanat Uzerine Dü
şünceler", "Görenek Uzerine" (tiyatro), "Sovyet Sanatının Yaratıcı Çokbi
çimlili�i Sorunu Uzerine", "Sinema Sanatında Sosyalist Gerçekçilik", "Çal
daş Sanatı En Onemli Gelişimi" , " Sosyalist Gerçekçilik ve Insınlılın Sanatlaı 
Gelişimi" .  

Bir de, çevirilen makaleler içinde, herhangi bir açıklamayı ıerek görülme
den yapılmış atlamalar var. Bunlann bazdannda yasal sakıncalar görü1dülü ID
laşılıyor. Ama bazılan için böyle bir durum söz konusu deRil ve bunlar önem· 
li eksiklikler. Sözgelimi, Gorki'nin birinci yazısının son cümlesinde (Türkçe 
metin, s.4I) " tnsanlanmıza duyacaRımız sevgi, ülkenin her yanındaki emekçi 
halkın öncüsü ve bütün ülkelerin proleteryasının ölretmeni olan Parti'ye ballı· 
hktan dolacaktır" biçimindeki bölüm çeviride yok. Ksgan'ın yızısınm son 
dört paragrafı Türkçe metinde yer almıyor. Kunltsih'in YlZısının ıon ikl ııyfa
sında altı paragraf çevirilmemiş. Bu arada, Türkçe metnin 145. sayfUlndıa 
"Yazarların, ressamiann, besteellerin, film ve tiyatro sanatçılınnın yapıtıan· 
nın anlamı ve amacı her zaman Halkla birlikte olmaktır" cümlesinde. "Parti" 
ile birlikte olmak" ifadesi atlanmış. 

Kitabın yeni baskılannda bu eksikliklerin giderilmesini ve öteki makalele. 
rin de kitaba eklenmesi ni dileyeıım. 

öNCE AÇıKlıK 

"Sosyalist eerçekçilik, sanatçının parti ilkelerine ballı görüş açısından 
yaşamın gerçeRlnl algılaması, yorumlaması sanatıdır diyorum. Dahı dı Ilde 
bir anlatımla diyebiliriz kı, Insanlann yeni bir dünya kunqalanna yardımcı 
olan sanat "ıosyalist gerçekçi sanattır." Bizim çok "antl·doımalik" yazarlan
rnız genellikle, bu tür sözlere "yaratıcllıRı engelleyecell" gerekçesiyle karşı Çı. 
karlar. Oysa bunlan, 1965'teki Yazarlar BiriiRI Kongresinde, yaratıcılılından 
ve sanatçılılından kimsenin kuşku duymadlRı Şolohov söylüyor. BurjuVl Id� 
olojlslnden de, revlzyonlzmden de yola çıkılarak sanıt ve sanat eleştirisi yapı
lacaktır elbet. Ama bunlan sosyalizm adına yapmak, artık dünyanın her yerin
de olanaksız hale gelmektedir. 

Son sözU Gorkl'ye bırakalım: "Kimden yanasınız, 'kültürün üstadlan'?" 

durum, sosyalist sosyalist sosyali hareketin gelişimiyle sarsılmayı başladı. Bugün pek 
ögrenmek için, sosyalist mücadelenin ulaştı Rı boyutlan izlemek, bi

sosyalizmin çeşitli alanlardaki ürünlerini okumak yeterli. Yalnızca ye· 
güç geçtikçe de kolaylaşıyor. Sözgeli:ni, milli damat milliyetçi te

levizyonda arı-ı endam edip bozuk Türkçesiyle yüksek perdeden atmaya baş
zırvalar karşısında işin dogrusunu ögrenınek isteyenler için, di· 

yayımlanınış ylRınla yazı, kitap var. Hele günden güne daha mücadele· 
emekçi yıRmiar, kendilerine söylenen yalanlan sezgileriyle sezgileriyle sezg bile 

yabiliyorlar. 

BILINMEYEN E SöVGO 

sanat alanında durum, biraz daha farklı, biraz daha geri. Birtakım 
çevresinde kopartılan fırtınadan, toz-dumandan göz gözü görrnü
yazının başında sözünü ettiRimiz durumun birçok bakımdan bir 

karşı karşıyayız. Yine iyi-kötü diye yargılananlar üzerinde kamu
edinmesini saRiayacak olanaklar son derece kıt, yine her şey 

"in aydınlattıRı kadanyla biliniyor. Ama bu kez, herkes sosyalizm
görünüyor, en azından kimse ona düşman deRil. 

koparan kavramlardan biri, belki de en önemlisi, "sosyalist ger
Hemen hemen on yıldır, yazarlar, eleştirmenler sosyalist gerçekçi· 

konusunda epeyce yazıp çizdiler. EI yordamıyla epeyce küfrediidi sosyalist 
sanatı yoksullaştırdıRı, sanatçıyı kısırlaştırdlRı falan söylendi. 
vardı eleştiri yapmak için: Genellikle, sanatsal yaratıcıhRın, çok 

kavram olarak bırakılan "özgürlüRü" gerektirdiRi, politikanın ve 
politikacılann bu özgürlüRü yok ettiRi söylenerek işe girişilir; sanatın ka· 

sokulamayacaaı belirtilir; bu arada, kJmsenln karşı çıkamayacaRı birta· 
sıralanır, birkaç kez dogmatikliRin ne kötü bir şey olduguna de· 

günün, Batı dünyasınca en çok reklamı yapılan bir-iki revizyonistinden 
getirilir; bir de, yeri geldikçe ve yeri gelmedikçe, Stalin'le hakkında 

adından başka bir bilgiye sahıp olmadıRı Jdanov'a sövülüp sayıhrdı. 

bile karşılaşılan bu tür eleştiriyle ilgili iki önemli noktaya dikkat 
ekli. Birincisi, Birincisi, Birinci üzerinde onca söz edilen sosyalist gerçekçilik konu

birincU kaynaklara dayanan derli toplu bir inceleme yoktu; ikincisi, sos· 
kçiliRin dilimizde yayımlanmış ürünleri ya sessizce geçiştirlliyor 

,urda·burda birkaç çaresiz övgü yazısı çıkıyordu. Gerçekten ilginç bir 
Sosyalist gerçekçilik söz konusu oldulunda mangaıda kül bırakıl

Ana, KUm Samgin, Ve Durgun Akardı Don, Uyandırılmış Toprak, 
Çelike Su Verildi &ibi eserleri eleştirecek bir babayiRit çıkına· 

BIR KıTA i' 

ay yayımlanan bir kitabın, bu rlandaki boşlulu doldurmaya yöne
adım olmasını diliyoruz: Sanatla So.yalitt Gerçekçilik (Çev: S.Cılız

Dünya YayI()J.an, İstanbul, 1976, 159 s.) Kitapta Gorki, Tvardovs. 
ŞOlohov gibi büyük sanatçılarla, bazı Sovyet yazarlanmn ve Luna. 

Lenin'In yazılan yer alıyor. 

bır estetik programı Ilk kez 1934 'teki Yazarlar BirIIRi Birinci 
çizilen sosyalist gerçekçiliA'In temel ilkeleri konusunda kitabın 

Sovyet Yazarlar BiriiRi tüzüeünde de, sosyalist 
ve biçim açısından yaratıcı özgürlük ve insiyatifierini 
neklerini ortaya koymak fırsatını verir, fırsatını verir, fırsatını ver sanatsal anlatımlann 
zenginliRini -öngörür sanatın bütün dallanndaki yenilikleri 
mektedir. 

Sanatla ilgilenen ilgilenen ilg herkes bu kitabı okumalıdır. 
ülkemizde bilinmeyen iki yazann, M. Kagan ile G. Kunitsin'in 
list Sanatın Oluşumu ve Gelişimi"ni ve "Lenin'in Partizanhk 
gürlük Uzerine Görüşleri"ni dikkatle okumak gerekiyor. 
okuma oluyor bu. ömeRin, sosyalist sanatı karalamak 
teneksiz yazarlann, sosyalist gerçekçiliein ilkelerinden 
öRreniyoruz. "Yapıtlan her türlü gerçekçilikten uzak 
gerçekçilik" bayraRının gölgesine slRmdllar. Partinin 
yana bu tür sapmalar titizlikle denetlendi, düzeltildi" 

Ancak, bu önemli kitapla ilgili bazı eksikliklere 
siklikte söz ederken dayandıRımız kaynak, kitabın 
PUblishers, 1971). İngilizce basicıda yer alan ve genellikle 
sanatlan inceleyen yedi makale, Türkçeye çevirilmemiş. 
rı bir fikir verebilir: verebilir: ver "Sosyalist Gerçekçilik" (A. Fadeyev), 
şünceler", "Görenek Uzerine" (tiyatro), "Sovyet Sanatının 
çimlili�i Sorunu Uzerine", "Sinema Sanatında Sosyalist 
daş Sanatı En Onemli Gelişimi"Onemli Gelişimi" , ", " Sosyalist Sosyalist Gerçekçilik 
Gelişimi" .  " .  

Bir de, çevirilen makaleler içinde, herhangi bir açıklamayı 
den yapılmış atlamalar var. Bunlann bazdannda yasal 
laşılıyor. Ama bazılan için böyle bir durum söz konusu 
li eksiklikler. Sözgelimi, Gorki'nin birinci yazısının 
metin, s.4I) " t" tnsanlanmıza duyacaRımız sevgi, ülkenin her 
halkın öncüsü ve bütün ülkelerin proleteryasının ölretmeni 
hktan dolacaktır" biçimindeki bölüm çeviride yok. 
dört paragrafı Türkçe metinde yer almıyor. Kunltsih'in 
sında altı paragraf çevirilmemiş. Bu arada, Türkçe 
"Yazarların, ressamiann, besteellerin, film ve tiyatro 
nın anlamı ve amacı her zaman Halkla birlikte olmaktır" 
ile birlikte olmak" ifadesi atlanmış. 

Kitabın yeni baskılannda bu eksikliklerin giderilmesini . 
rin de kitaba eklenmesi ni dileyeıım. 

öNCE AÇıKlıK 

"Sosyalist eerçekçilik, sanatçının parti ilkelerine 
yaşamın gerçeRlnl algılaması, yorumlaması sanatıdır 
bir anlatımla diyebiliriz kı, Insanlann yeni bir dünya 
olan sanat "ıosyalist "ıosyalist " gerçekçi sanattır." Bizim çok "antl·doımalik" 
rnız genellikle, bu tür sözlere "yaratıcllıRı engelleyece
karlar. Oysa bunlan, 1965'teki Yazarlar BiriiRI Kongresi
ve sanatçılılından kimsenin kuşku duymadlRı Şolohov söylüyor. 
olojlslnden de, revlzyonlzmden de de yola çıkılarak sanıt 
lacaktır elbet. Ama bunlan sosyalizm adına yapmak, 
de olanaksız hale gelmektedir. 

Son sözU Gorkl'ye bırakalım: "Kimden yanasınız, 
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« NEREYE PAYIDAR ?» 
NEVZAT ŞENOL 

Ankara'nın en uzun ömürlü özel tiyatrosu AST, kuruluşundan bugüne 
sergilediAi oyunlarla bir seyirci kitlesi var etmiştir. Bu seyirci kitlesinin küçük 
burjuva-aydın kesiminden olduğu biliniyor. Doğrudur. Bugijne kadar başka 
türlü nasıl gelinirdi? Biz bunu tartışmak istemiyoruz. Ülkemizdeki sanatsal uy
gulamalar ·ki özellikle tiyatro- öyle zengin bir mirasa da dayanmadığından, 
emekleme ve yürüme dönemleri uzun sürecekti kuşkusuz. 

Nasıl varırdı gerçek yaratıcı özgürlijğe sanatçımız, sosyalizm mücadele
sinde sanatı aracılığıyla yerini almadıkça? 

Ama bugün varılan nokta umutlu ve sevindiricidir. Bugün, devrimci uğraş 
içindeki tiyatrolar sanatın, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin ekonomik-politik 
mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu noktasında biri eş iyorlar. Oyun 
seçiminden sergilenişine, üretimlerini bu yolda gerçekleştirme çabası içinde-
ler. 

' 

"Nereye Payidar?", Bilgesu Erenus'un, "EI Kapısı"ndan sonra AST'da 
sergilenen ikinci oyunu. 

Oyun, günümüz yaşamının bir kesitini alıyor ele. 
AST, basın bülteninde oyunu kısaca şöyle tanıtıyor: ...... Günümüzde ve· 

rilmekte olan devrimci mücadeleye katılmayanların eleştirisini ve bireysel kur· 
tuluş arıyanların, gerçek kurtuluşu devrimci saf1ara katılmakla bulacaklarını 
içeren oyun, müzikli ve belgesel bir kurgu ile hazırlanmıştır." 

Küçük burjuva şartlanmalarından sıyrılıp baktığımızda, oyun işlevini ol
gunlukla yerine getiriyor. Bazı ayrıntılara girip, ilkesiz yöntemsiz kötülemele·· 
re gitmek, küçük burjuva ideolojisinin tutsaklığından kurtulamıyanların işi. 

Işçi sınıfı kendi sanatını yaratmada, elbette ilerici·sanatçı aydınlar üzerin· 
de kendi etkinliğini kulliınarak hareket edecektir. Bu oluşumun hızlanması da 
işçi ve emekçi kitlelerin kendi dünya görüşleri doğrultusunda gelişen sanat 
ürünlerine sahip çıkması ile mümkün olacaktır kuşkusuz. 

Sosyalist sanatın, -her ülkede olduğu gibi- ülkemizde de, işçi ve emekçi 
kitlelerin sosyalizm mücadeleleriyle birlikte ve bu gelişmeye paralel olarak ba. 
şarıya ulaşacağı unutulmamalıdır. 

Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oynadığı "Nereye Payidar?" oyunu işlevini 
olgunlukla yerine getiriyor demiştik. Oyunu bu olgunluğa ulaştıran ve ,oyuna 
emek veren tüm çalışanları kutlarız. 

Bilgesu Erenus'un doğru gözlemciliği oyunun her anında yansıyor seyirci
ye. Oyunun müziklerini Timur Selçuk yapmış. Ezgi sözü yazarı da Çiğdem 
Talu. 

"Nereye Payidar?", müziğiyle, sözüyle gerçekten tad alınarak izlenecek 
bir oyun. 

. 

Grup yönetmeni Rutkay Aziz, dar sahne olanakları içinde çok başarılı. 
Oyuncuların tek tek başarılarından söz etmek yersiz. Baştan sona bir 

" sahne bütünlüğü" içinde sürdürüyorlar oyunu. 

"Nereye Po.yido.r"do.n Bir So.hne 

Meral Niron, Jale Aylanç, Rana Cabbar, Şener Kökkaya, Savaş Yurttaş 
ve AST sahnesinde yeni izlediğimiz "Payidar" rolündeki Yeşim Dorman, oyu
nun başarı çizgisini yükselten oyuncular. SevinÇ Sayram'ın, Cezmi Baskın'ın 
ölçülü oyunları da övgüye değer. 

Oyuna sahip çıkmak bizim için gö�vdir. işçi örgütlerinin, sendika yöne
ticilerinin, sosyalist sanatın yaratılması yolunda atılacak her adıma işçi sını
fının direkt katkısını sağlamaları da, bu tür sanat ürünlerine sahip çıkmakta 
gerçekleşellilir. 

SBKP 25. KONGRESİ 
1 .  SBKP Merkez Komitesi Raporu ve Parti'nin Iç ve Dı, Politikaclaki 

Acil Hedefleri · L. i. Breine" (24 Şub.ı 1976) 
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2. leonid Brejnev'in Kapanı, Konuşması (1 Mart 1976) 

3. SBKP Merkez Komitesi çalı,maiarı ve Iç ve O" Politikacla Pilrti'nin 
Acil Hedefleri Konusunda L. i .  Brejnev'in Raporu Hakkında S8KP 
25. Kongre.i'nin K.,." (2 M.,ı 1 976) 

4. 1976 . 1980 y,ıı." Için SSCB'nin Ekonomik Geli,mesinin Temel 
Doğrulıul." "'poru . . A. N. KOlilin (1 M.,1 1976) 

S. A. N. Ko.igin'in K.p.n" Konu,m .. , (4 M.,ı 1976) 

6 SBKP !\tK T.,.flndın Hu"I.lUn T .. ı.k "SSCB Ulu .. 1 Ekono",i.i. 
nin 1976 · 1980 y,ıı." Ar .. , Geli,imi Için Onıörlllen Temel Dolrul. 
IUI.," H.kklnd. SBKP 25. Konıresi ı<.",,, (4 M.rı 1976) 

7. SSCB Ulu .. 1 Ekonomi.inin 1976 . 1980 y,ıı." Ar .. , Geli,imi Için 
Onıörlllen Temel Dolrulıul",. 

8. L ı. Brejne.'in (Konı",) K.p.n" Konu,","" (j M.rı 1976) 
9. Emperyillizm ve Gericililin Tuutklularına OzaiirlOkl 

SBKP 25. Konı" Bildiri.i (2 M.rı 1976) 

SBKP 2S. Kongresi'nde Konuk Parti'lerin Yöneticilerinin Söyley'eri 
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T--RK-iS'TE -
ALPASLAN ışıKLı 

ILE GOR OŞME 

NELER OLUYOR ? 

• Türk-Iş Genel Kurulu'nun önemli bir bö
lümünü izlediniz. Bu Genel Kurul'un işçi sını
fımn çıkarları açısından ne gibi bir anlam ve 
önem taşıdığı söylenebilir? 

o Türk-Iş Genel Kurulu'nun onemi ve işçi sınıfı 
açısından taşıdıAı anlam, geniş ölçüde sonuçlanınca 
belli olacak. Özellikle, Genel Kurul'un son günlerin
de alınacak tüzük değişikliği kanrları ve yönetim kad
roları için Yiıpılacak seçimlerin sonuçları bu durumu 
belirleyecek. Bu sonuçlar ise sanırım Derginizin bu sa
yısı yayınlandığı zaman ancak gerçekleşmiş olabilir. 

Bununla birlikte, Türk-I� Genel Kurulu'nda ya
pılan konuşmaların izlenmesi bile bir gerçeAi kanıtla
maya yeterli. Türkiye'de hiçbir çabanın, yapılan hiç
bir fediıkarlığın boşa gittiği söylenemez. ülkemiz ya
kın bir geçmişte tarihinde görülmemiş bir zulüm dö
nemi yaşadı. Çok sayıda yazar, sanatçı, bilim adamı 
büyük acılan maruz bırakıldı. Ancak bütün bu baskı
ların, terörün yapıcılarının ne denli boşuna bir çırpı
nış göstermiş oldukları Türk-Iş Genel Kurulu'nun 
gözlemiyle de ortaya çıkıyor. Bazı kişilere acı çekti
rHdi, bazılarının hayatları . ortadan kaldırıldı ama fi
kirlerin zorla baskıyla söndürülemiyeceği bir kere da
ha anlaşılıyor. Türk-Iş Genel Kurulu'nda konuşan de-

legeleri izlerken, genellikle, 12 Mart'ta şimşekleri üze
rine çekmiş bir fıkra yazarının iğneli, esprili eleştiri
lerinin veya toplumcu bir bilim adamının tahlilIeri
nin çoğaltılmış örneklerine rastlamış gibi oluyorsu-
nuz. 

Oaha düne kadar tümüyle kör bir anti·komü
nizm tuza$ı içinde işçi sınıfına karşı politikaların ara
cı olageimiş Türk-Iş bünyesinde bu gelişmeleri gör
mek çok hızlı bir evrimin varlığını belirliyor. Işçi sı
nıfı öylesine büyülü bir toprak ki oraya düşen tohum
lar en güç koşullar içinde bile bereketli meyveler ver· 
mekte gecikmiyor. 

• Bu yargılannız Genel Kurul sonuçla
rıyla ilgili bir tahminden mi kaynaklanıyor? 

o Hayır yalnızca Genel Kurul'un ilk günlerinde 
izlediklerimden. Genel Kurul'un sonunda bel�cek 
deA1şmeler; gelişmeler herhangibir tahmini gerektir
meyetek derecede yakın bir zamanda belli olacak. 

Sonucu delegelerin tercihleri belirleyecek. Öele
geler iki ayrı tehdidi n baskısı içinde kararlarını vere
cekler. Tehditlerden birincisi Genel Kurul'da Başba
kan tarafından yapılan konuşmada yeralıyordu. Baş
bakan bir partinin yanında yeralırsanız diğerlerini de 
karşınıza alacaksınız dedi. Eğer delegeler, araların
dan pek çoğunun konuşmasında ifade edildi�i gibi 
MC'nin zaten kendilerine karşı olduğunu, dolayısıyla 
onu oluşturan partilere veya onun dayandığı güçle
re karşı olmanın kaçınılmaz olduğunu kabul ederler
se bu tehdit etkili olmayacaktır. 

Diğer bir tehdit temsil ettikleri tabandan geli
yor. Taban gittikçe sola kayıyor. Türk-Iş bugüne ka
dar izlediği çizgide kalırsa silinmesi kaçınılmaz olabi
lir. Eğer delegeler mevcut politikada değişiklik anla
mına gelecek kararlar alırlarsa daha çok bu tehditin 
ifade ettiği gelişmelerin bilincinde hareket etmiş 
olacaklardır. 

CHP gözluk numarasını 
degiştiriyor mu ? 

CHP Genel Başkanı'oın Türk-Iş Genel Kurulu'ndaki konuşması, 9 Ocak'
ta "Demokratik Sol Forumu"ndaki konuşmasının bir devamı nitelig-inde ol
du. Onceki konuşma için yapılan gözlemler, son konuşma için de geçerli. 
(YOROYOŞ, S. 40). FarkJılık, bu kez konunun "işçilerin siyasete aeırlık 
koyması" olmasından geliyor. Bu yüzden de, konuşmanın yo�unluk noktası, 
işQi sınırının toplumdaki a�ırlı�ı üzerinde. 

Ecevit, önce, işçi sın�tına siyaset yapmamayı öRütleyenlerin, aslında, onu 
halkın diler kesimlerinden ayınnaya, "bencilleştirmeye" çalıştıklan üzerinde 
durdu: 

• Türk-Iş'i işçi kitlesinin iteceği çizgi ne 
olabilir? 

o Bu çizgi CHP ile dayanışma kurulması, anti
faşist mücadelede yeralınması biçiminde belirleniyor 
ilk planda. Ancak belirtmek gerekir ki bu iıiler CHP'· 
yi de daha tutarlı, daha gerçekçi bir parti olmaya ZOf
luyor. Kanımca CHP Genel B .. şkanı'"ın Türk-Iş Genel 
Kurulutnda yaptığı konuşma bu parti bakımıncbn 
kayda değer bir aşamanın ifadesi olmuştur. CHP Ge
nel Başkanı tercihlerinin bir emek-sermaye dengesi 
sağlamakta" çıktığını belirlemiş, hlkınma modelle
rinin yabancı sermayeden bağımsız halkla bütünle,
miş bir devletçilik olduğunu açıklamıştır. 

• Bu gelişmeler DISK'te ne gibi yankılar 
uyandırabilir? 

o Kanımca DISK'in bir takım bunalımlarının su
yüzüne çıkmaya başladığı bir dönemde Türk-Iş'te -ala
bilecek gelişmeler daha da önem kazanıyor. Türk-ı,'te 
belirecek bir sola açılışın DISK'in gelişimini durdura
cağı için şüpheyle karşılanması ger�kmez. DISK ve 
Türk-Iş biribirleriyle mücadele halinde olan ezeli reb
bet halinde iki futbol takımı gibi gönilemez. Türk-Iş'
de olabilecek gelişmeler DISK'i sosyalist çizgide dlıh.a 
etkin daha tutarlı yapabilir. Türk-Iş'in soldiı yerini 
alması DiSK'in yükünü hafifletebilir ve daha ileri bir 
mevki işgal etmesini kolaylaştırabilir. 

Şüphesiz Türk.lş sağda kaldığı sürece DISK 
ister istemez güçlü bir cazibe merkezi olarak kalabilir_ 
Ancak bıı cazibenin içi boş bir cazibe de olm�rNSI 
gerekir. Türk-iş'i sola itecek olan işçi sınıfındlıki ge· 
lismeler olacaktır. 

DISK'i de yalnız görünüşte değil özünde de güç
lü ve tutarlı bir örgüt olarak koruyacak olan cb aynı 
gelişmelerdir. 

Ecevit. Türk·/ş Genel Kurulu 'nda KonUfuyor 

"İ,çiler nitelik bakımından taşıdıklan büyük öneme ralmen, nicelik, sayı 
bakımından 1\irk toplumunun orantı olarak küçük bir kesimidirier. Kendi 
güçleri, toplumla bütünleşmeleri, halktan alacaklan güç oranında büyüyecek
tir ve etkili olacaktır. Hem kendileri kazanmı, olduklan hakları yalnız işçiler 
yaranna delil, tümüyle halk yararına kullanarak, halka güç katacaklardır, kat
malıdırlar. Hem de o haklan i,çl yaranna, toplum yararına kullanabilmek 
Için, halkın Ilgiye muhtaç olan öteki kesimlerinden güç almalıdırlar." 

Ikinci nokta, işçi sınıfının siyasetteki aRırhlının, seçimlerde oy vennekle 
sınırlı olmadılı, ondan daha önemli olarak, seçimler aruı iktidar dönemlerin
de alırhlını hissettinnes! planında geçerli olduAu noktasıydı: 

Ecevit, konuşmasında, sennaye ile emek arasında bir I'denge" kurmak is
temediklerini de ima etmeye Çalıııtı : 

"Işçiler zaten seçimlerde tek tek tavır almaktadırlar. IşçilerimiZ büyük 
çolun1uluyla Türk"' halkının siyual bakımdan en bilinçli kesimleri arasında
dır, belki de en bilinçli kesimidir. Oyunu da bu siyasal bilinçlilik içinde kul
lanmaktadır. öneınli olan illÇi örgUtlerinin seçimden seçime ne yapacakJan 
delil, seçimden seçime siyasal alırhklannı nasıl kullanacakları deaıldır. 
önemlı olan, I,çilerin Itçimier arasında, seçimler arası geçen dörder yıllık 
iktidar dönemlerinde sıyasal a�ırhklannı nasıl kullanacakları, nasıl bir sıyasal 
tavır alacaklan sorunudur." 

Ecevit, I,çi sınıfının siyasal aaırhA'lnı koymuı sorununu, dar ekonomik 
talepler ıçın mücadelenin yetenizlill ile de ,öyle balıadı : 

"Iııçııerimlz sendikalan aracıhRıyla toplu sözleşme haklarını billnçıı 
ve karartı bir ,eldlde kullanıyorlar; zaman zaman, kesim kesim ücretlerinde 
oldukça büyük uta,lar saAlayablliyorlar. Ama ekonomik düzenin tümünü et
Idleyemedikleri ıçın, fiyat yUluelı,leri kll8 IÜrede I,çl UcreUerinl çok gerilerde 
bııakablllyor ... " 

"Halk iktidannda işverenin, iş çevrelerinin, büyük sermayenin yeri ne 
olacak? Bu konuda da çok açık konuşuyorum. Biz bu konuda bir denıe gö
zetmeyeceRlz; asıl alırlık işçllerln, köylül erin, çalışanlann ol.caktır .... Şimdi
ye kadar !iııı iktidar olan bazı çıkar çevreleri, o düzende iktidan artık payla,a
mayacaklardır." Ancak, Ecevit, konuşmasının aynı bölümlerlhde, sermayeye 
delil, sadece sermayenin ikUdanna karşı olduklan anlamına geleCfok deyimieri 
esirgemedi. Demokralik Sol Forumu"nda karşılaşılan çelişkiler, Ecevit'in ıon 
konuşmasında da sıyah - beyaz bır fon oluşturdu. 

Ancak kısa iktidariannın başında "Halk sektörii" formülünde umutlatan 
" ulusal çıkarlara hizmet eden sermaye" kavnmının, pratilin sert taşında 
umutsuzluRa dönüştütü, Ecevit'in konuşmasının sonunda hissediidi: 

"ÇalımLZda ulusal sermaye diye birşey yoktur. ÇalımLZın sermayesi, çok 
uluılu sermayedir. Ve bır ülkenin kendi içindeki özel scnnayede bır boyun 
üzerine yükseldi mi, bir ölçünün üstüne yükseldi mi, o çok uluılu sermaye ile 
bütünle,mek, onun uydusu olmak durumundadır." 

Soıyal demokrasi mlyoplutunun arkası kesilmeyen tökezletrnelerini, 
CHP cözlük numarasını dell,Urerek mi azaltmaya çalışıyor? 

günlerin
değişikliği kanrları ve yönetim kad

seçimlerin sonuçları bu durumu 
sonuçlar ise sanırım Derginizin bu sa

ancak gerçekleşmiş olabilir. 
birlikte, Türk-I� Genel Kurulu'nda ya

izlenmesi bile bir gerçeAi kanıtla
Türkiye'de hiçbir çabanın, yapılan hiç

gittiği söylenemez. ülkemiz ya
tarihinde görülmemiş bir zulüm dö

sayıda yazar, sanatçı, bilim adamı 
bırakıldı. Ancak bütün bu baskı

yapıcılarının ne denli boşuna bir çırpı
oldukları Türk-Iş Genel Kurulu'nun 

çıkıyor. Bazı kişilere acı çekti
hayatları . ortadan kaldırıldı ama fi

söndürülemiyeceği bir kere da
Genel Kurulu'nda konuşan de-

geler iki ayrı tehdidi n baskısı içinde kararlarını vere
cekler. Tehditlerden birincisi Genel Kurul'da Kurul'da Başba
kan tarafından yapılan konuşmada yeralıyordu. Baş
bakan bir partinin yanında yeralırsanız diğerlerini de 
karşınıza alacaksınız dedi. Eğer delegeler, araların
dan pek çoğunun konuşmasında ifade edildi�i gibi 
MC'nin zaten kendilerine karşı olduğunu, dolayısıyla 
onu oluşturan partilere veya onun dayandığı güçle
re karşı olmanın kaçınılmaz olduğunu kabul ederler
se bu tehdit etkili olmayacaktır. 

Diğer bir tehdit temsil ettikleri tabandan tabandan geli
yor. Taban gittikçe sola kayıyor. Türk-Iş bugüne ka
dar izlediği çizgide kalırsa silinmesi kaçınılmaz olabi
lir. Eğer delegeler mevcut politikada politikada değişiklik anla
mına gelecek kararlar alırlarsa daha daha çok bu tehditin 
ifade ettiği gelişmelerin bilincinde hareket etmiş 
olacaklardır. 

CHP gözluk numarasını asını 
degiştiriyor riyor riy mu ? 

Genel Başkanı'oın Türk-Iş Genel Kurulu'ndaki konuşması, 9 Ocak'
"Demokratik Sol Forumu"ndaki konuşmasının bir devamı nitelig-inde ol

Onceki konuşma için yapılan gözlemler, son konuşma için de geçerli. 
S. 40). FarkJılık, bu kez konunun "işçilerin siyasete aeırlık 

olmasından geliyor. Bu yüzden de, konuşmanın yo�unluk noktası, 
sınırının toplumdaki a�ırlı�ı üzerinde. 

önce, işçi sın�tına siyaset yapmamayı öRütleyenlerin, aslında, onu 
kesimlerinden ayınnaya, "bencilleştirmeye" çalıştıklan üzerinde 

yüzüne çıkmaya başladığı 
bilecek gelişmeler daha da 
belirecek bir sola açılışın 
cağı için şüpheyle karşılanması 
Türk-Iş biribirleriyle mücadele 
bet halinde iki futbol takımı 
de olabilecek gelişmeler 
etkin daha tutarlı yapabilir. Türk-Iş'in 
alması DiSK'in yükünü 
mevki işgal etmesini kolaylaştırabilir. 

Şüphesiz Türk.lş 
ister istemez güçlü bir cazibe 
Ancak bıı cazibenin içi 
gerekir. Türk-iş'i sola itecek 
lismeler olacaktır. 

DISK'i de yalnız görünüşte 
lü ve tutarlı bir örgüt olarak 
gelişmelerdir. 

Ecevit. Türk·/ş Genel Kurulu 

nitelik bakımından taşıdıklan büyük öneme ralmen, nicelik, sayı 
1\irk toplumunun orantı olarak küçük bir kesimidirier. Kendi 

güçleri, toplumla bütünleşmeleri, halktan alacaklan güç oranında büyüyecek
olacaktır. Hem kendileri kazanmı, olduklan hakları yalnız işçiler 

tümüyle halk yararına kullanarak, halka güç katacaklardır, kat
Hem de o haklan i,çl yaranna, toplum yararına kullanabilmek 
Ilgiye muhtaç olan öteki öteki ötek kesimlerinden güç almalıdırlar." 

nokta, işçi sınıfının siyasetteki aRırhlının, seçimlerde oy vennekle 
ondan daha önemli olarak, seçimler aruı iktidar dönemlerin

alırhlını hissettinnes! planında geçerli olduAu noktasıydı: 

Ecevit, konuşmasında, sennaye iile emek arasında 
temediklerini de ima etmeye Çalıııtı : 

zaten seçimlerde tek tek tavır almaktadırlar. IşçilerimiZ büyük 
Türk"' halkının siyual bakımdan en bilinçli kesimleri arasında

bilinçli kesimidir. Oyunu da bu siyasal bilinçlilik içinde kul
öneınli olan illÇi örgUtlerinin seçimden seçime ne yapacakJan 

seçimden seçime siyasal alırhklannı nasıl kullanacakları deaıldır. 
I,çilerin Itçimier arasında, seçimler arası geçen dörder yıllık 

dönemlerinde sıyasal a�ırhklannı nasıl kullanacakları, nasıl bir sıyasal 
sorunudur." 

I,çi sınıfının siyasal aaırhA'lnı koymuı sorununu, dar ekonomik 

"Halk iktidannda işverenin, iş çevrelerinin, büyük 
olacak? Bu konuda da çok açık konuşuyorum. Biz bu 
zetmeyeceRlz; asıl alırlık işçllerln, köylüköylülköylüerin, çalışanlann 
ye kadar !iııı iktidar olan bazı çıkar çevreleri, o düzende 
mayacaklardır." Ancak, Ecevit, konuşmasının aynı bölümlerlhde, 
delil, sadece sermayenin ikUdanna karşı olduklan anlamına 
esirgemedi. Demokralik Sol Forumu"nda karşılaşılan çelişkiler, Ecevit'in 
konuşmasında da sıyah - beyaz bır fon oluşturdu. 

Ancak kısa iktidariannın başında "Halk sektörii" 
" u" ulusal çıkarlara hizmet eden sermaye" kavnmının, 
umutsuzluRa dönüştütü, Ecevit'in konuşmasının sonunda 




