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TÜMÖD SEMİNERı: GÜNÜMÜZDE 
ÖZERKLiCiN KAYNAGI 

TÜM öCRETIM ÜYELERI DERNECI Lo - 12 MAYIS TARIH

LERI ARASINDA ANKARA'DA YÜKSEK öCRETIM SORUN

LARININ TARTıŞıLDıCı BIR SEMINER DÜZENLEDI. ÇOK 

SAYıDA ÜNIVERStrE, AKADEMI VE YÜKSEK OKULDAN 
GELEN öCRETIM ÜYELERININ KONUŞMACı, YA DA TAR

T1ŞMACI OLARAK KATILDıCı BU SEMINERIN ILGINÇ 

OLAN ÖZELLICI, IÇERICI KADAR, SEM1NERIN ÜNIVERSI
TE DıŞıNDA DÜZENLENMIŞ OLMASıYDı' ÜNIVERSITE, 
ÖZERKLICINE VE KENDISINE SACLANAN TÜM GÜVENCE

LERE KARŞıN, ÜNIVERSITE KONUSUNDA SACLlKLI BIR 

GÖRÜŞ GELlŞTlREMEMEKTEDIR. ÜNIVERSITENIN SO

RUMLU KURULLARıNıN SIYASAL DENGE HESAPLARıNA 
KAPıLARAK CESARETLI ÇÖZÜMLER ÖNERMEKTEN KA
ÇiNMASı, ÜNIVERSITE ÖCRETIM ÜYELERININ BIR BÖLÜ
MÜNÜ FIKJRLERINI AÇıKÇA SÖYLEYEBILECEKLERI BIR 
öRGOT KURMAYA ITII. BöYLE BIR GEREKSINMEl',IIN SO
NUCU OLARAK ORTAYA ÇıKAN TÜMöD ILK, GENIŞ 
KAPSAMLI FAALIYETI OLAN BU SEMINERDE TOPLUMU
MUZDA GÜNCEL BIR KONU OLAN ÜNIVERSITE SORUNU
NA ECILDL. 

Semi'nerin dikkati çeken bir yanı, 
belki de üniversite sisteminin ilk kez üni
versite üyeleri t.arafından yüceltilmeme
si, bir özele,tirisinin yapılmasıydı. Bu 
eleştirinin yöneldi�i temel konu bugün 
"üniversite özerkli�inin" kullanılış biçi
mi oldu. Universiteye özerklik, toplum
daki siyasal baslulardan çekinmeden ger
çekleri açıkça dile getirmek için veril
miştir. Oysa bugünkü üniversite 1960'
lann wivemitesi detildir, suskundur. Se
minerde bu suskıınluRun nedenlerinin 
üniversitenin 12 Mart uygulamasının ge· 
tirditi çekingenlili üzerinden atamaması 
ve daha önemli olarak, üniversite öere
tim üyelerine diler kamu personeline 
göre aynealıklı ödeme koşullannın ta
nınması, bir tür "sus payı" verilmesi ol
du�u belirtildi. 

öZERKlıCı NASIL 
KULLANıLMAlı? 

Universiteye yönelen eleştiri, yal
nızca özerkJili kullanmaması delil, daha 
kötüsü bu özerkJiRi toplumun gerçekJe
rine sırtını dönmekte kll1tanmış olması
dır. Oniversitelerin, ülkenin tüm eRitim 
gereksinmelerini düşünmeden karar ver
mekte olduktan, kapasitelerini arttırma
makta direndlkleri ve bu direnmenin 

üniversite dışında, özerk olmayan yük
sek okullann genişlemesine ve YAY
KUR gibi kurumlann doRmasına neden 
olduRu ortaya konmuştur. 

Oniversite üzerkliRinin kendisinden 
beklenen işlevleri yerine getirememesi
nin "üniversite özerkliRinin" gereksizIi
Rini deRii, yetersiz kaldıRını kanıtiadıRı 
üzerinde durulmuştur. Oniversitenin 
özerklieini özlenen yolda kullanabitmesi 
için gerekli koşulun, üniversitenin de
mokratikleşmesi oldueu seminerde vur
gulanan temel konu olmuştur. Oniver
sitelerin denetiminin gerekli olduRu, fa
kat bu denetim yolunun üniversite dışı 
hükümet organlanndan deRii, üniversite 
içinde yönetime asistanlann, öRrencHe
rin ve üniversitede çalışan tüm emekçi
lerin etkin bir biçimde katılmasından 
geçtiRi benimsenen ilkelerden biri ol· 
muştur. 

öZERKLICIN DAYANACı 

BugUn Türkiye gibi kapitalist siste
min çevresinde bulunan, ekonomik ola
rak baRımlı ülkelerde burjuvazinin niteli
linin, metropol ülkelerde kapitalizmin 
geliştiRi dönemlerdekinden farklı oldu
tu üzerinde durulmuştur. Metropol ül
kelerde kapitaıızm gelişirken üniversite 

EMEKCi 
SıNıFLARDIR 

özerkliRi burjuvazinin savunduRu bir 
ilke iken, bugün çevre ülkelerinde burju
vazinin bu desteei vermediRi, bu neden
le üniversite özerklieini savunmada da· 
yanılacak tek sınırın emekçiler olduRu 
belirtilmiştir. Bu nedenle üniversite için
de bir akademizm kaygısıyla, katılımın 
ya1nızca öRrencilere sınırlanmaması, 
üniversite emekçilerine de katılma hakkı 
verilmesi üzerinde durulmuştur. 

BaRımlılıeın yalnızca özerklik ko
nusunda kurulac�k ittifaklan belirleme
diRi, aynı zamanda üniversitelerin e�itim 
ve araştırma felsefelerini de tayin ettiRi 
vurgulanmıştır. Tüm üretim araçlannı 
ithal eden bir ekonomi içinde üniversi
tenin gerçek bir araştırma işlevi olamı
yacaRı, toplumdan bu tür bir talep. ol
mayınca üniversitelerin, toplumun ege· 
men sınıflannın ideolojilerini savunmaya 
itilecekleri üzerinde durulan başlıca nok
talardan biri olmuştur. Bu konuda semi
nerdeki sosyal bilimcilerle do�a bilimci
ler arasında yorum aynııklan gözlenmiş
tir. Bilimin gelişmesinin oldukça baRı m
sız olabileceği görüşü doRa bilimcileri 
arasında yaygın iken, bilimin gelişmesi
nin sosyal sistemin taleplerine baeımlı-
1ı�1 genellikle sosyal bilimciler tarafın
dan savunulmuştur. Bu yorum ayrılılı 
eRitim planlaması bakımından somut ka
rarlara indirgendiRinde özellikle önem 
kazanmaktadır. 

DÜZENIN ECITIMI 

Universitede e�itim ve araştınna iş
levi, e�er bugünkü üretim düzeyine göre 
planlanırsa, eRitim düzeyi de çok geri 
kalacaktır. tllkede etkin kul1anılmayaca
�I biline biline yine de ileri düzeyde e�i
tim yapılması gerekmektedir. Bu tür ba
aımh ülkelerde aydın 15SlzliRinin yapısal 
oldu�u, kaybolan ekonomik etkinli�in 
seçilen rejimin bir tür siyasal pahası ol
duRu açıklanmıştır. 

Olkenin ba�ımlılı�ının yüksek öRre
tim sistemine getirdiRi diRer önemli 
özelliein bu sistem içinde yaratılan eşit
sizlik olduRu ortaya çıkmıştır. ERer 
ekonomik sistemin gerçek ihtiyacı sınırh 
ise, bunu ayrıcalıklı üniversitelerinde 

sa�lamakta. kalite sorununa bu üniver
sitelerde önem vermekte, diRer yüksek 
öRretim kurumlannda kalite sorununu 
görmezlikten gelmektedir. Bu yüzden 
kaynaklannı kurumlar arasında eşit ol
mayan bir biçimde da�ıtmaktadır. Bu 
eşitsizlikler, yüksek öRretim sisteminde 
kendisini de�işik boyullarda göstermek· 
tedir. Bir yandan yüksek okuııar, akade
miler, üniversiteler arasında kaynak da
Rıhmı eşitsizliRi varken, dieer yandan 
bölge üniversiteleri ile büyük kent üni· 
versiteleri arasında önemli rarklııiklar 
doemaktadır. Büyük kent üniversiteleri 
arasında da bütçeden aldıklan paylar 
bakımından eşitsizlikler gözlenmektedir. 
İçinde böylesine önemli eşitsizlikler 
olan bir yüksek ölrenim sisteminin olu,
masında düzenden gelen nedenlerin ya
nısıra, üniversitelerimizin yüksek öp
timi bir bütün olarak kavramayıp, sonı
na tek üniversite açısından yakJaşmUl
nın etkileri de vardır. Türkiye'nin bugijn 
ulaşb�ı gelişme düzeyinde yüksek öRre
tim tüm bir sistem olarak düşünülmeli, 
ülkenin taleplerine göre tüm olarak plan
Ianmalı, üniversiteler arasında fırsat eşit
Ii�i sa�lanmalı, özerklik ve demokratik
leşme tüm sistem için savunulmalıdır. 

ACIL GöREV 

Seminerde üniversite sisteminin ya· 
pısal sorunlan ve buna ilişkin uzun süreli 
çözüm önerileri geliştirilirken, üniversi· 
telerin kısa süreli acil sorunlan üzerinde 
de ısrarla durulmuştur. Bugün üniversite
lerde siyasal iktidann oynadlRı oyunlar 
açıkça belirtilmiştir. Topluma "üniversi
te olayları" diye sunulan olaylann ger
çekte iktidar tarafından kışkırbldılı, bu 
olayların sıkıyönetimle siyasal rejimin 
nitelilini degiştinnekte bir araç olarak 
kullanılmak istendiRi açıklanarak, bugijn 
üniversitelere düşen acil görevin olayla
nn içyüzünün hiç çekinmeden topluma 
açll..l:u:i •• .ı;.1 olduğu \,P siyasal iktidann 
elini üniversitelerden çekmesi, can ve 
eRitim güvenliginin saelanması için et
kin eylemiere girmesi oldugu, seminerde 
herkesin katıldıRı genel bir }çanı olmuş
tur. 
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DANYAL ---

YALANCıNIN MUMU: 
CEPHENiN EKONOMi 

POLiTiKASı 
YALÇIN KVÇVK 

Dikkat ediliyor mu? Demirel'i" zamanlama ustalığı üzerine övgüler geride 
kaldı. Bir ara ilerici yazarların kalemlerinin ucuna takılan bu kendine güvensiz
lik yaftası unutuldu. Çünkü Demirel'i" zamanlamasının, temsilcisi olduğu sı
nınarın zamansızliğı kadar geçerli olduğu ortaya çıktı. Demirel'in ekonomik 
tamanlamasının sonu geldi. Bu ay ve gelecek ay, yasama organın'," tatile gir
mesinden önce, bir karar alma durumunda. Gelecek yılın ekonomi� yükünü 
hafifletebilmek için bu yılın ekonomik sorunlarını artırıcı kararlar arefesinde. 

Cephe partilerinin Türkiye'yi içine soktukları ekonomik ve sosy_al buna
lım, �nlük yaşamın her yanına yansımaya başladı. Tabandan lav .. "a doğru 
yayılıyor. Geçen hafta, yargısal düzeyde yeni örnekler ortaya çıktı. Yüksek 
Ldar� Mahkemesi'nin başkanı, Demirel'i, anayasa suçu işlemekle suçladı. Yar ... 
gı organına karşı saygısız Cephe Hükümeti'nin eylemleri karşısında, Danıştay 
Başkanı'nın konuşmasına, Demirel de karşı çıkOlmadı. Sudan bir cevap verdi. 
Ancak asıl cevap, olayların gösterdiği yeni gelişmelerden geldi. Yarg� kararla· 
rını hiçe sayan bir hükümet zamanında, Genel Kurmay Başkanı ile Hava Kuv· 
vetleri Komutanlığı'nın en dogal adayı, ayrı ayrı yargı organlarına başvurdu
lar. Geçen haftanın ortaya çıkardıgı bu gelişmeler, Demirel-Türkeş ikilisinin, 
Silahlı Kuvvetler içindeki operasyonlarının henüz sona ermediğm. gösterdi. 
Demirel-Türkeş ikilisinin Silahlı Kuvvetler içinde sürdürdükleri tehlikeli oyun· 
ların henüz sonuçları alınmış değiL. 

Bu oyunlar da, ekonominin içine girdiği bunalımdan bağımsız olarak dü
şünülmemeli. Demirel, 1976 yılı ekonomisi karşısında çaresiz. Bu yılı kurtar
ması mümkün görünmüyor. Fakat iş, bu ylJla da bitmiyor. Bir de 1977 yılı 
var. Eger el altında Halk Partisi ile anlaşıp bu yıl içinde bir seçimi sağlaya· 
maısa, Demirel, gelecek yılı da düşünmek zorunda. Gelecek yılın yükünü ha
fifletmek, bu yılın bunalımını artırmakla mümkün. A,5lında mümkün de değil 
ama, Demirel, böyle düşünmek zorunda. Petrol, kömür, elektrik gibi temel 
mal ve hizmetlere, bu yıl zam yapmazsa, gelecek yıl zam yapmjlktan kurtula
maz. Ekonomik bunalımın yükünü, bu yıl ile gelecek yıl arasın<ta dağıtma so
runu, somut görünümlerinden birisini burada buluyor. Fakat Demirel'in hesa
bına yazılacak bu büyük zamların Demirel'in seçim şansına çok büyük darbe 
indirmesi kaçınılmaz. Bu yüzden Demirel-Türkeş ikilisi, Silahlı Kuvvetler için
deki operasyonların peşinden ayrılmamak durumunda. 

Cephe ekonomisinin bugün karşılaştığı bunalımda iki önemli neden ön 
plana çıkıyor. Bunlardan birisi Türkiye kapitalizminin açmazı. Diğeri ise Cep
he iktidarının siyasal güçsüzlüğü. Bu güçsüzlüğün kayna'ğında da, sermaye sını
fı karşısında çaresizlik yatıyor. Demirel topluluğu, sermayenin hükümeti ol
manın yanında, sermaye karşısında da çaresiz. Çaresizlik, sermaye karşısında 
hiç bir manevra yeteneğinin olmaması ile ilgili. Manevra yeteneğinin olmama
sı ise kütlelerden artan ölçüde soyutlanmış olmaktan ileri geliyor. Burası bir 
çelişki gibi görünebilir. Ama çelişki değiL. Her sermaye iktidarı, kütlelere 
dayandığı, daha açık bir deyişle, kütleleri kandırabildiği ölçüde sermayenin 
ekonomik isteklerinin bir bölümünü erteleyebilir. Ya da lamana bırakabilir. 
Kütlelerin olduğu kadar sermayenin önünde de güçsüz Cephe bu 
olanaktan yoksun. Yoksun olduğu için dt sermaye sınıfının en dar hesapları
nın bile esiri durumuna geldi. 

Bugün ortaya çıkan bunalımda, Türkiye kapitalizminin temelli dçmaıla
rının etkisi büyük. Fakat, bu gerçekten hareketle,"kim iktidara gelirse gelsin 
bugün içine girilen bunalımdan kurtulmak mümkün değildi" görüşU Kcrçeğin 
bütününü yansıtmaı. Bunu daha aç.ık söylemek de mümkün: EAı'r "'ugiin temel 
ve temel olmayan bir çok malda derin bir karaborsa ortaya çıktı ise, bu kMa-

borsa, Cephe Hükümeti'nin kütl9er karşısında olduğu kadar sermaye karşısın
da da güçsüzlüğünden doğdu. Karaborsa, sermayenin daha hızlı büyümesinin 
ve değer yasasına göre sağlanabilecek birikim düzeyini aşmasının yöntemi. Bu 
yüzden, Cephe Hükümeti Zdmanında karaborsanın artması çok doğaL. Çünkü 
Cephe Hükiimeti !amanında kMdborsa bilinçli olarak yaratıldı. Hesapla ve 
kitapla yaratıldı. Demirel Hükümeti, karaborsayı yaratan, karaborsa ile biri
kimini artıran sermaye kesiminin esiri oldu. 

Ters bir anlama yol açmaması için tekrarlamakıa yarar var. Hükü
meti, sermayenin bütününün ve bu bütün içinde de en aç hüküme
ti. Cephe Hükümeti'nin kuruluş gerekçesinde bu olgu yaııyor. ise bu 
olgunun sonuçları ön plana çıkıyor. Kütleler önünde itibarını Cephe 
Hükümeti, sermayenin bütününe ve bu bütün içinde de en �ç sağ
ladıkları dayanağın fiyatını ödüyor. Bile bile, "geliyorum" diye diye karabor
sa yaratılması, doğrudan doğruya bu fiyat ödeme işlemi ile 

Bu fiyat ödeme işlemi burada da kalmayacak. Cephe devamlı 
olarak son beş-altı yılda, çok sayıda hükümetin gelip yakınıyar. 
Sermayenin ve partilerinin böyle bir yakınmdda hiç bir hakkı 'Yok. Hükümet
lerin değişmesi, bir neden değil, bir sonuç. Son altı yıldır, ekonomiyle ilgili 
hiç bir ciddi önlem getirilmedi. Sermaye gününü gün ediyor. Sermaye gününü 
gün ederken farklı isimlerle kurulan hükümetler değişiyor. Başkd çareleri de 
yok. Çünkü çaresi/lik içinde yıpranmaldrl kdçınılmdl. Yıpranma derinlt'şin
cc, sermayenin istekleri artıyor. SalianmaYıl ni1�ıay.m hükUmet de bu istekle
rin bir bölümünü daha uygulamaYJ koyuyor. Son günlerdo S,mayi Qdaları 
Birligi Başkdnının ağzıyla yeni istekleri n piyasay;ı sürülmesinde uldugu gibi. 

Kıtlık ve pahalılıkla müc.ıdcle ilc "icraaı" yapmak iddiasıyla kurulan Cep
he HükUmeti'nin mumu sönmek ü7ere. Kıtlık ve p,ıhalılık ortada. Kamu kesi
miyle ilgili finansman tablosu ise pek "icraaı" yapmaya elverişli değiL. En 
azından petrol, kömür ve elektrik zamları, Cephe Hükümeti düıeyinde görüşü
lüyor. Görüşülen de zamların ekonomik gerekçeleri değiL. Cephe Topluluğu, 
siyasal kaderini tartıyor. Halk Partisi ile sonbaharda bir seçim üıerinde anlaşa
bilirsc, zamlardan vazgeçebilir. Böyle bir anlaşmanın olup olmayacağı, bu a�' 
ve en geç gelecek ay içinde anlaşılacak. Demirel, sonbahar seçim olasılığını 
da yitirirse, bu zamlarla başbaşa kalacak. 

ıBuradaki önemli sorun şu: Temel zamları, bu yıl içinde y�pmama� 
mümkün. Fakat gelecek yıl ne olacak? Eğer bu yıl daralan seçim şansı kaybo
lursa, 1977 yılında seçim yapmamak çok zor. Bu yüzden 1977 yılının seçim 
yılı olacağını da hesaba katmak gerekli. Bu duruında, bu yıl yapılmayacak 
zamları gelecek yılda da ertelernek olanaksız. DolayıslYld içinde yaşanılan 
yılda seçim olasılığı kaybolur kaybolmaı yeni ıamlar gelecek. Üstelik de 
yüksek oranlarla. Çünkü, gelecek yılda görece olarak daha rahdt olabilmek 
için bu yılın ıamlarının yüksek olması zorunlu. 

Şimdi Demirel'in "hcs.ıp adamlığı" hesaba katılabilir. Toplumu büyük bir 
e�onomik ve sosyal bunalımın içine sokan, fabrikaları ve caddeleri kan.ı boy .. -
yan, yüksek mdhkcme başkanlarının açıkça "Anayasayı ihloJl" suçl.ımalarıyl .. 
karşılaşan, Silahlı Kuvvetlerin üst kademelerini bilı' mJhkl'01c1ı'rı' b"şJurmaya 
zorlayan Cephe Partilerinin, gelecek yıl Ydpılacakbir seçime güvenlegirı'cı'klı" 
rini düşünmeleri için faıla neden yok. Bu yOıden Demirel, ikili hı' .. ap y,ırın,ık 
durumunda. Hesaplıırın biri sC'ç;111 lam.IIlI Ü/ı.:rinc. DiğNi iu' f,IŞist lIrmJnm,1 
üll'rine. Yeni Idmlard"n sonrd Demircl-Türkeş ikilisinin, yeni tırmdnm .. ör
neklerin; sahnclenwlerine ş,ışmamillı. Demirel-Tlirkl'ş ikilisinin Silahlı Kuv· 
vetler içindeki oyunları dJ bu tırmdnma h.:ııırlıkldrıyld hirli�ı(' ele "lınmalı. 

YALÇIN KVÇVK 

mu? Demirel'i" zamanlama ustalığı üzerine övgüler geride 
yazarların kalemlerinin ucuna takılan bu kendine güvensiz

Çünkü Demirel'i" zamanlamasının, temsilcisi olduğu sı
kadar geçerli olduğu ortaya çıktı. Demirel'in ekonomik 

geldi. Bu ay ve gelecek ay, yasama organın'," tatile gir
karar alma durumunda. Gelecek yılın ekonomi� yükünü 
bu yılın ekonomik sorunlarını artırıcı kararlar arefesinde. 

partilerinin Türkiye'yi içine soktukları ekonomik ve sosy_al buna
her yanına yansımaya başladı. Tabandan lav .. lav .. lav "a doğru 

hafta, yargısal düzeyde yeni örnekler ortaya çıktı. Yüksek 
başkanı, Demirel'i, anayasa suçu işlemekle suçladı. Yar ... Yar ... Yar 

saygısız Cephe Hükümeti'nin eylemleri karşısında, Danıştay 
konuşmasına, Demirel de karşı çıkOlmadı. Sudan bir cevap verdi. 

olayların gösterdiği yeni gelişmelerden geldi. Yarg� kararla· 
hükümet zamanında, Genel Kurmay Başkanı ile Hava Kuv· 

Komutanlığı'nın en dogal adayı, ayrı ayrı yargı organlarına başvurdu
ortaya çıkardıgı bu gelişmeler, Demirel-Türkeş ikilisinin, 

içindeki operasyonlarının henüz sona ermediğm. gösterdi. 
ikilisinin Silahlı Kuvvetler içinde sürdürdükleri tehlikeli oyun· 

alınmış değiL. 
ekonominin içine girdiği bunalımdan bağımsız olarak dü

Demirel, 1976 yılı ekonomisi karşısında çaresiz. Bu yılı kurtar
görünmüyor. Fakat iş, bu ylJla da bitmiyor. Bir de 1977 yılı 

Halk Partisi ile anlaşıp bu yıl içinde bir seçimi sağlaya· 
gelecek yılı da düşünmek zorunda. Gelecek yılın yükünü ha

bunalımını artırmakla mümkün. A,5lında mümkün de değil 
düşünmek zorunda. Petrol, kömür, elektrik gibi temel 

yıl zam yapmazsa, gelecek yıl zam yapmjlktan kurtula
Ekonomik bunalımın yükünü, bu yıl ile gelecek yıl arasın<ta dağıtma so

görünümlerinden birisini burada buluyor. Fakat Demirel'in hesa
büyük zamların Demirel'in seçim şansına çok büyük darbe 

Bu yüzden Demirel-Türkeş ikilisi, Silahlı Kuvvetler için
peşinden ayrılmamak durumunda. 

ekonomisinin bugün karşılaştığı bunalımda iki önemli neden ön 
Bunlardan birisi Türkiye kapitalizminin açmazı. Diğeri ise Cep

güçsüzlüğü. Bu güçsüzlüğün kayna'açmazı. 'açmazı. 
ğında da, sermaye sını

çaresizlik yatıyor. Demirel topluluğu, sermayenin hükümeti ol
sermaye karşısında da çaresiz. Çaresizlik, sermaye karşısında 
yeteneğinin olmaması ile ilgili. Manevra yeteneğinin olmama

artan ölçüde soyutlanmış olmaktan ileri geliyor. Burası bir 
görünebilir. Ama çelişki değiL. Her sermaye iktidarı, kütlelere 

bir deyişle, kütleleri kandırabildiği ölçüde sermayenin 
isteklerinin bir bölümünü erteleyebilir. Ya da lamana bırakabilir. 

kadar sermayenin önünde de güçsüz Cephe bu 
Yoksun olduğu için dt sermaye sınıfının en dar hesapları

durumuna geldi. 
çıkan bunalımda, Türkiye kapitalizminin temelli dçmaıla

Fakat, bu gerçekten hareketle,"kim iktidara gelirse gelsin 
bunalımdan kurtulmak mümkün değildi" görüşU Kcrçeğin 

Bunu daha aç.ık 

borsa, Cephe Hükümeti'nin kütl9er karşısında olduğu kadar 
da da güçsüzlüğünden doğdu. Karaborsa, sermayenin daha 
ve değer yasasına göre sağlanabilecek birikim düzeyini aşmasının 
yüzden, Cephe Hükümeti Zdmanında karaborsanın artması çok 
Cephe Hükiimeti !amanında kMdborsa bilinçli olarak yaratıldı. 
kitapla yaratıldı. Demirel Hükümeti, karaborsayı yaratan, 
kimini artıran sermaye kesiminin esiri oldu. 

Ters bir anlama yol açmaması için tekrarlamakıa yarar 
meti, sermayenin bütününün ve bu bütün içinde de en aç 
ti. Cephe Hükümeti'nin kuruluş gerekçesinde bu olgu yaııyor. 
olgunun sonuçları ön plana çıkıyor. Kütleler önünde itibarını 
Hükümeti, sermayenin bütününe ve bu bütün içinde de en �ç 
ladıkları dayanağın fiyatını ödüyor. Bile bile, "geliyorum" diye 
sa yaratılması, doğrudan doğruya bu fiyat ödeme işlemi ile 

Bu fiyat ödeme işlemi burada da kalmayacak. Cephe 
olarak son beş-altı yılda, çok sayıda hükümetin gelip 
Sermayenin ve partilerinin böyle bir yakınmdda hiç bir hakkı 
lerin değişmesi, bir neden değil, bir sonuç. Son altı yıldır, 
hiç bir ciddi önlem getirilmedi. Sermaye gününü gün ediyor. 
gün ederken farklı isimlerle kurulan hükümetler değişiyor. 
yok. Çünkü çaresi/lik içinde yıpranmaldrl kdçınılmdl. Yıpranma 
cc, sermayenin istekleri artıyor. SalianmaYıl ni1�ıay.m hükUmet 
rin bir bölümünü daha uygulamaYJ koyuyor. Son günlerdo 
Birligi Başkdnının ağzıyla yeni istekleri n piyasay;ı sürülmesinde 

Kıtlık ve pahalılıkla müc.ıdcle ilc "icraaı" yapmak iddiasıyla 
he HükUmeti'nin mumu sönmek ü7ere. Kıtlık ve p,ıhalılık ortada. 
miyle ilgili finansman tablosu ise pek "icraaı" yapmaya 
azından petrol, kömür ve elektrik zamları, Cephe Hükümeti 
lüyor. Görüşülen de zamların ekonomik gerekçeleri değiL. 
siyasal kaderini tartıyor. Halk Partisi ile sonbaharda bir seçim 
bilirsc, zamlardan vazgeçebilir. Böyle bir anlaşmanın olup 
ve en geç gelecek ay içinde anlaşılacak. Demirel, sonbahar 
da yitirirse, bu zamlarla başbaşa kalacak. 

ıBuradaki önemli sorun şu: Temel zamları, bu yıl içinde 
mümkün. Fakat gelecek yıl ne olacak? Eğer bu yıl daralan seçim 
lursa, 1977 yılında seçim yapmamak çok zor. Bu yüzden 
yılı olacağını da hesaba katmak gerekli. Bu duruında, bu 
zamları gelecek yılda da ertelernek olanaksız. DolayıslYld 
yılda seçim olasılığı kaybolur kaybolmaı yeni ıamlar gelecek. 
yüksek oranlarla. Çünkü, gelecek yılda görece olarak daha 
için bu yılın ıamlarının yüksek olması zorunlu. 

Şimdi Demirel'in "hcs.ıp adamlığı" hesaba katılabilir. Toplumu 
e�onomik ve sosyal bunalımın içine sokan, fabrikaları ve caddeleri 
yan, yüksek mdhkcme başkanlarının açıkça "Anayasayı ihloJl" 
karşılaşan, Silahlı Kuvvetlerin üst kademelerini bilı' mJhkl'01c1ı'rı' 
zorlayan Cephe Partilerinin, gelecek yıl Ydpılacakbir seçime 
rini düşünmeleri için faıla neden yok. Bu yOıden Demirel, ikili 
durumunda. Hesaplıırın biri sC'ç;111 lam.IIlI Ü/ı.:rinc. DiğNi iu' 
üll'rine. Yeni Idmlard"n sonrd Demircl-Türkeş ikilisinin, yeni 
neklerin; sahnclenwlerine ş,ışmamillı. Demirel-TlTliTl rkl'ş ikilisinin 



YARGı: cc OEMIREL 
".12 Mart 1971 tarihinden beri, ya

ni 5 yıl gibi pek kısa bir süre içinde, A· 
nayasayı üçüncü ke:r.. özellikle yargı kuv
veti aleyhine deRiştirrnek görüşü halen 
siyasal iktidan oluşturan en büyük siya
sal partide el'an hakim bulunuyor ... " 

AYAGA KALK ••• 

Danıştay Başkanı ısmail Hakkı OL· 
gen, geçtiA:imiz haftanın başında Danış
tay'm 108. yılı nedeniyle yapılan tören
de bunları söylüyordu. Dinleyici sırala
rının en önünde Cumhurbaşkanı Fahri 
Korulürk vardı. 

Danıştay Başkanı, Danıştay kararla
rına uymamay. yönetimlerinin -temel 
e18Sı olarak benimseyen iktidar sorumlu
larına sesleniyordu: 

". Bu olayda, ce:z:ai sorumluluk ve 
ayrıca siyasi sorumluluk bahis konusu
dur. Sorumluluk, duruma göre, (görevi 
ihmal), (görevi kötüye kullanma) ve 
(Anayasayı ihlal) gibi çeşitli suç ve ceza 
hükümlerine girebilir . . .  ·' 

suç VE CEZA!.. 

Danıştay Başkanı MC iktidarının 
başı Süleyman Demirel'in çeşitli tarih
lerde yaptılı konuşmalara dikkati çeki
yor ve doA'rusu bir anlamda "suç tasniCi" 
yapmaktan kendini alamıyordu. 

Demirel neler söylemişti? II Ocak 
1976 günlü Tercüman gazetesinde açık 
açık söyledikleri şunlardı: 

"- AP Genel Başkanı olarak rahatça 
söylüyorum ki. Türkiye'yi bugünkü 
Anayasa ile idare etmek mümkün deA'il
dir. Meclislerin üzerine çıkmış bir Ana
yasa Mahkemesi, icranm üzerine çıkmış 
bir Danıştay müessesesi ile Türkiye'yi 
idare etmek mümkün deA'ildir. Herkes 
bu realiteyi ne kadar erken görürse Tür
kiye o kadar çabuk ıstıraptan kurtula
bilir ... " 

Soyu-sopu sözedilditinde türlü-çe
şitli çaA'rışımların yolunluau üzerine. 
kendisine dört yıl kadar önce "Git yar
gı mercilerinin önüne aklan Süleyman 
Bey" dendilinde, "Gitmesine gideriz de 
bu hukukçulara güvenemiyorum" karşı
haını veren Demirel elbette haklıydı! .. 

Türkiye'yi Anayasa ile. yasalar ile, 
AnayasaI kuruıu,lara saygınlık duyarak 
yönetmenin olanaaı ve gereai yoktu � 
dolrusu bir yılı aşkın bir süredir de ter
sinin nasıl olacaaı konusunda seçkin ör· 
nekler vermişti .. 

10 yıldır böylesine hukuka meydan 
okuyan ve hukukçularla kıran kırana dü
elloya tutuşan birinci dereceden bir 
siyasal sorumlunun yeryüzünde tutuna
bilen seçkin temsilcilerinden biriydi De
mireL. Bu başarısı, kendi yeteneklerin
den çok, elbette temsil eLti�i sınıfın bar
barlılından ileri geliyordu .. 

SıNıFSAL ROL 

Türkiye'de işçi sınıfı ve müttefiki 
geniş halk kitleleri demokratik hak ve 
özgürlüklerin korunup, genişletilmesi 
mücadelesi verirken, işbirlikçi, geri ve 
çarpık kapitalizmin savunucusu büyük 
sermaye ve gerici müttefikleri, kendile
rinden koparıla koparıla alınmış özgür
lüklerin "iadesini" isterken, Cep be 'nin 
büyük başının payına da elbette bir şey
ler yapmak düşecekti! ... O da temsil et
til i sınıf adına kendine düşeni yerine 
getiriyordu ! .. 

Cephe başı, Danıştay Başkanının 
konuşmasına bir gün sonra cevap verdi. 
Danıştay başkanının "açtıaı tartışmaya 
katılrrıak" istemiyordu! 

Şöyle diyordu: 
". Danıştay Başkanının açtılı tar

tışma siyasi niteliktedir ve kişisel taraf
ları vardır. Biz bu tartışmaya müessese
yi zedelememek ve vatandaşın inancını 
zaafa uaratmamak için katılmıyoruz .. " 

Yüzlerce Danıştay kararı uygulan
maz ve binlerce devlet görevlisi salt poli
tik nedenlerle iktidarın pençesinde si,i
rundürülürken "müesseseyi zedeleme
mek", "vatandaşın inancını zaafa u�rat
mamak" gibi laf ebelikleri yapılıyordu .. 

Oysa, bütün devlet dairelerineı söz· 
iü olarak "Danıştay kararlarına uyulma
ması" bildirilmiştir. 

BIR OLA V BIR KARAR 

Binlerce olay arasında, Etibank Ge
nel Müdürlü�ünde meydana gelen bir 
olay ilginçtir. 

MC, FILISTIN KURTULUŞ öRGOTONON TANıNMASı 
VE 

12 MART'IN MAHKUMlvET KARARLARı 

Yargılamalar ve kararlar, ço�u zaman belirli döneml�re özgü zorlama· 
ların ürünleri olarak ortaya çıkıyor. Yargılamaların ve kararların geçersizli�i 
yalnızca "tashihi karar"larla ortaya çıkmıyor. Toplumsal prati�in bizzat ken
disi kimi yargılama ve kararların hukuktan bütünüyle uzak ve bütünüyle siyasi 
niteli�ini ortaya çıkarıyor. 

Anayasayı ihlal suçuyla yargılanıp hüküm giyenler oldu. Bu hükmü 
veren ve verdirenler, Anayasayı kendi elleriyle deeiştirenler idi: Bu, örnekler
den yalnızca biri. 

Başka örnekler de ortaya çıkıyor. Dün, yurtdışına çıkıp Filistin Kurtu
luş örgütü ile ilişki kurmak büyük SUÇıu. Istenen aeır cezaların gerekçelerinde 
önemli bir yer alıyordu. Dün bunu yapanlar, bugün Filislin Kurtuluş Orgütü'· 
nü Filistin halkının temsilcisi olarak tanıyorlar ve Türkiye'de büro açmasına 
"evet" diyorlar. 

Böylece dün FKö'ne gitmekle suçlananların, pasaport yasasını ihlal edip 
yurtdışına pasaportsuz çıkmaktan başka bir "suçları" olmadı�ı açıkça ortaya 
çıkıyor. 

Ortaya çıkan, yalnızca bir dönemin "suçlu"lannın gerçekte suçsuz 
oluşları de�il. Ortaya çıkan bir başka gerçek, bir dönemin suçlayanlarının 
gerçek suçlu olmaları. Anayasayı ihliil "suçu" ile insanları zindana ve sehpaya 
gönderenler hesap verecekler. Görülecek hesap bununla da kalmayacak. Pasa
port yasasını ihliil etmekten başka suçu olmayanları, bugün tanımaktan başka 
çıkar yol bulamadıkları örgütlerle ililiki kurmaktan suçlayıp cezalandıranlar 
da hesap verecekler. 

Sosyal gelişim gerçek suçluları nesnel olarak ortaya çıkarıyor. Ama bu 
yeterli deeil. Suçları nesnel olarak ortaya çıkanların, öznel olarak da cezalan
dınlmaları gerekiyor. Bunu da sosyal gelişmenin ürünleri yaratacak. 

Kimsenin kuşkusu olmasın. 

YURUYUŞ· 18 MAYIS 1976·4 

A YACA KALKARKEN ... 

Fidan Sargın, Ankara'da Etibank 
Genel MüdürlÜA:ü Proje Tesis Dairesinde 
ça1lşan bir memurdu. Bir gün eline bir 
ka�ıt tutuşturuldu ve Mardin Mazıdalı 
Güneydo�u Anadolu Fosfatları Tesis 
MüdürlüRüne nakledildiRi bildirildi. 

Fidan Sargın'ıo suçu TOM·DER ü
yesi olmasıydı. 

Kendisinin hanım olduRu düşünÜıe
rek, istifa zorunda kalmayı zorunlu kıla· 
cak bir yere sürülmüştü .. 

Sargın. istifa etmedi. Mazıdaitı'na 
gitti. Ancak bu arada Danıştay'a başvu
rarak nakil işleminin iptalini ve yürüt· 
meyi durdurma kararı talep ytolti. Dô
va Danıştay'da gönilürken Sargın, Mnzı· 
daA:ı'ndaki görevinde işbaşı yaptı. 

Bu arada tesislerin oldu�u bölgeye 
Etibank Genel Müdürü Orhnn Sorguç 
geldi. Mazıdafp gibi bir mahrumiyet böl
gesinde bir hanım memurun çalışması 
dikkatini çekti. Fidan Sargın'a. herhalde 
"aklllandlA:ını"( 1) ihsas ederek, Ankara· 
ya geri aldıracaRloı söyledi. 

Genel Müdür söz vermişti. Fidan 
Sargın, Ankara'ya dönmeyi bekliyordu. 
Bu arada Danıştay, "YÜrlitrneyi durdur· 
ma" kararı vermişti. Fidan SarglO'ın 
tekrar Ankara'ya dönme işini bozan ka
rar işte bu "yürütmeyi durdurma kararı" 
oldu. 

Etibank Genel Müdürü: "Bak şimdi 
olmaz işte" demişti, "E�er ben seni An
kara'ya alırsam, bundan, Danıştay'ın ka
rarına uyduRum anlamı çıkar ... " 

Sargın, bundan sonradır ki, istifa 
rdip kurumdRn ayrılmak zorunda kııldı. 
Şimdi işsizdir ... 

"BIZ VAPALlM 
ONLAR BOZSUN! .... 

lIukuksuzluau şaha kalkmış MC'· 
Anayasa'yı. anayasal kurumları tah-

ribi bu boyutlara varmıştır. 
1972'Ierde sözde "reform yasaları", 

def-j bela kabilinden türlü usul hatalany· 
la MeCıisierden geçirilirken, bu yasalarm 
"Anayasa Mahkemesinden geri dönebile
ce�i" hatırlatıldı�ında AP Genel Başka
nı Süleyman Demirel aynen şöyle söy
lemişti: 

"Biz çıkaralım da, onlar bozsun!." 

Sonra bir haftada otu7.a yakın yasa 
çıkmıştı! .. 

Yüksek Mahkemeleri, yargı mercile· 
ri kararlarını mümkün oldullunca dejene· 
rc etmek ve kamuoyunun gözünden du
şürmekle hlıklıks1l7.ıu�un egemen oldu· 
�u bir ortamda yönelimi sürdürmek .. 

Burjuvazinin. gerektiğinde kendi 
kurumlarına dirsek göstermesi şaşırtıcı 
bir olgu deliL. Ancak toplumsal muhale· 
feti hi�e sayarak kunamların yazboz tah
tasına döndürülmesine izin verilmeyec ... · 
�i de bir gerçek ... 

VUKARISI HUKUK. 
AŞŞACISI? . 

Danıştay Başkanı tarafından yaftası 
hafta başında Y81ı1an Cephe başı. önce
ki haftanın sonund ... makam odasında 
ülkü Ocakları Başkanı Ali Batman'ı ka· 
bui etLi ve bir süre görüştü ... 

Hakkında gıyabi tutuklama kararı 
olıın Balman'ın, Cephe Başı ile yarım 
saate yakın kafa kafaya verip konuşma
ları do�nısu hi� de yadırganmadl. 

Mahkemelerin aradıA:ı bir. takım ko· 
mando parçalarının Başbakanlık koti-
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mrvkii Başbakanlık binası şimciilik ... 
Olkü Ocakları Başkanı, C .. phf' bn 

şınn Iı,'işlpri .:akanı O�uzhan Asilturk'u 
şikayrı ('diyordu: "UNektijti şekilde ko 

konuşmalara dikkati çeki
anlamda "suç tasniCi" 

alamıyordu. 
söylemişti? II Ocak 

gazetesinde açık 
açık söyledikleri şunlardı: 

Başkanı olarak rahatça 
Türkiye'yi bugünkü 

mümkün deA'il
çıkmış bir Ana

üzerine çıkmış 
ile Türkiye'yi 

deA'ildir. Herkes 
erken görürse Tür
ıstıraptan kurtula

sözedilditinde türlü-çe
yolunluau üzerine. 

önce "Git yar
aklan Süleyman 

"Gitmesine gideriz de 
güvenemiyorum" karşı

elbette haklıydı! .. 
ile. yasalar ile, 

saygınlık duyarak 
gereai yoktu � 

bir süredir de ter
konusunda seçkin ör· 

til i sınıf adına kendine düşeni yerine 
getiriyordu ! .. 

Cephe başı, Danıştay Başkanının 
konuşmasına bir gün sonra cevap verdi. 
Danıştay başkanının "açtıaı tartışmaya 
katılrrıak" istemiyordu! 

Şöyle diyordu: 
". Danıştay Başkanının açtılı tar

tışma siyasi niteliktedir ve kişisel taraf
ları vardır. Biz bu tartışmaya müessese
yi zedelememek ve vatandaşın inancını 
zaafa uaratmamak için katılmıyoruz .. " 

Yüzlerce Danıştay kararı uygulan
maz ve binlerce devlet görevlisi salt poli
tik nedenlerle iktidarın pençesinde si,i
rundürülürken "müesseseyi "müesseseyi zedeleme
mek", "vatandaşın inancını zaafa u�rat
mamak" gibi laf ebelikleri yapılıyordu .. 

Oysa, bütün devlet dairelerineı söz· 
iü olarak "Danıştay kararlarına uyulma
ması" bildirilmiştir. 

BIR OLA V BIR KARAR 

Binlerce olay arasında, Etibank Ge
nel Müdürlü�ünde meydana gelen bir 
olay ilginçtir. 

FILISTIN KURTULUŞ öRGOTONON TANıNMASı 
VE 

MART'IN MAHKUMlvET KARARLARı 

ve kararlar, ço�u zaman belirli döneml�re özgü zorlama· 
ortaya çıkıyor. Yargılamaların ve kararların geçersizli�i 

karar"larla ortaya çıkmıyor. Toplumsal prati�in bizzat ken
ve kararların hukuktan bütünüyle uzak ve bütünüyle siyasi 

çıkarıyor. 
ihlal suçuyla yargılanıp hüküm giyenler oldu. Bu hükmü 

Anayasayı kendi elleriyle deeiştirenler idi: Bu, örnekler

de ortaya çıkıyor. Dün, yurtdışına çıkıp Filistin Kurtu
kurmak büyük SUÇıu. Istenen aeır cezaların gerekçelerinde 

alıyordu. Dün bunu yapanlar, bugün Filislin Kurtuluş Orgütü'· 
temsilcisi olarak tanıyorlar ve Türkiye'de büro açmasına 

FKö'ne gitmekle suçlananların, pasaport yasasını ihlal edip 
pasaportsuz çıkmaktan başka bir "suçları" olmadı�ı açıkça ortaya 

yalnızca bir dönemin "suçlu"lannın gerçekte suçsuz 
Ortaya çıkan bir başka gerçek, bir dönemin suçlayanlarının 

olmaları. Anayasayı ihliil "suçu" ile insanları zindana ve sehpaya 
verecekler. Görülecek hesap bununla da kalmayacak. Pasa

etmekten başka suçu olmayanları, bugün tanımaktan başka 
bulamadıkları örgütlerle ililiki kurmaktan suçlayıp cezalandıranlar 

gerçek suçluları nesnel olarak ortaya çıkarıyor. Ama bu 
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Fidan Sargın, Ankara'da Etibank 
Genel MüdürlÜA:ü Proje Tesis Dairesinde 
ça1lşan bir memurdu. Bir gün eline bir 
ka�ıt tutuşturuldu ve Mardin Mazıdalı 
Güneydo�u Anadolu Fosfatları Tesis 
MüdürlüRüne nakledildiRi bildirildi. 

Fidan Sargın'ıo suçu TOM·DER ü
yesi olmasıydı. 

Kendisinin hanım olduRu düşünÜıe
rek, istifa zorunda kalmayı zorunlu kıla· 
cak bir yere sürülmüştü .. 

Sargın. istifa etmedi. Mazıdaitı'na 
gitti. Ancak bu arada Danıştay'a başvu
rarak nakil işleminin iptalini ve yürüt· 
meyi durdurma kararı talep ytolti. Dô
va Danıştay'da gönilürken Sargın, Mnzı· 
daA:ı'ndaki görevinde işbaşı yaptı. 

Bu arada tesislerin oldu�u bölgeye 
Etibank Genel Müdürü Orhnn Sorguç 
geldi. Mazıdafp gibi bir mahrumiyet böl
gesinde bir hanım memurun çalışması 
dikkatini çekti. Fidan Sargın'a. herhalde 
"aklllandlA:ını"( 1) ihsas ederek, Ankara· 
ya geri aldıracaRloı söyledi. 

Genel Müdür söz vermişti. Fidan 
Sargın, Ankara'ya dönmeyi bekliyordu. 
Bu arada Danıştay, "YÜrlitrneyi durdur· 
ma" kararı vermişti. Fidan SarglO'ın 
tekrar Ankara'ya dönme işini bozan ka
rar işte bu "yürütmeyi durdurma kararı" 
oldu. 

Etibank Genel Müdürü: "Bak şimdi 
olmaz işte" demişti, "E�er ben seni An
kara'ya alırsam, bundan, Danıştay'ın ka
rarına uyduRum anlamı çıkar ... " 

Sargın, bundan sonradır ki, istifa 
rdip kurumdRn ayrılmak zorunda kııldı. 
Şimdi işsizdir ... 
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mandolara sahip çıkmıyordu! .. " 
MSP'nin z.aytipe nazırı, usulen 8 Ni

san'da Kurtuluş Meydanında öRrencileri 
kurşun ya�muruna tutan ve iki gencin 
ölümüne sebep olan bazı polis memurla
rı için soruşturma açtırmıştı. 

Bu davranış, "devlete yardımcı güç' 
ler" ile güvenlik görevlileri arasındaki ar
moniyi bozucu nitelikteydi. Komando
lar şimdi "aRabeylerine" torpil oluyor' 
lardı ... 

Demirel-Batman görüşmesinin esası 
buydu ... 

AP-MHP MIHVERl .. 

Asiltürk'ün ıçişleri BakanlıRından 
alınmaıı, cephenin MSP dışındaki ortak
ları tarafından paylaşılıyor. MSP içeri· 
sinde, AP - MHP bulamacındaki bir grup 
da bu ,örüşü destekliyor. 

AP'nin bu konudaki taktiti şöyle: 
Hükümette bir revizyon yapılması işle
mine kabinenin AP sandalyelerinden 
başlamak; MSP kanadındaki delişiklik' 
ler üzerinde alırhk duyurmak ... 

AP ve MHP tarafından MSP'ye ka
bul ettirilmek istenen sandalye delişik
likleriyle, kendilerine yakın isimlerin ka
bineye ,irmelerinin sa�lanmaSl .. örne
lin bir thsan Karaçam, bir Gündüz Se
vil,en ve benzerlerinin kabineye girme
leri, hükümette AP-MHP mihverinin sal
lamlatm"ı anlamına gelecek .. 

Cephe'nin üçlü kanadıyla MSP iliş
kileri karşılıklı tahtaravaHi oyunlarıyla 
sürdUrülmektedir. 

MSP'nin "laik cumhuriyete" karşı 
i,ledili suçlar, koalisyonun ömrü bakı
mından ,üvence olarak dosyalamrken, 
AP kanadından MSP'ye allı' hücumlar 
bBflaml,tlI'. 

Geçtilimiz Pazartesi günü AP'nin 
yarı resmi sözcüsü Son Havadis "Demir 
vi! Çimento Karaborsada" diye manşet 
.ttı ve "Suni sıkıntıya sebep olarak 
MSP'li yetkililerin partizanca keyfi tah
aisleri"ni göıterdi. 

Haberin hemen yanıba,ında kaleme 
alınan bir yorumda da, MSP'nin bu tu· 
tumu "maddi ve manevi kalkınmaya in· 
dirilmi, en büyük darbe" olarak nitelen
dirildi. 

tSPARTALlLAR 
TAKUNY ALILAR 

AP kanadından ,elen bu t.aa.rnız 
MSP tarafından teMizlikle geçi,tirildi. 
Bunun kamuoyunda yorumlarunuı şu 
,ekildeydi: Demek MSP yakapaça iyice 
sarmalanmuitı. Ve "ııık" diyecek hali de 
kalmamı,tı! .. 

Aahnda Çimento sorunu, cepheci 
takımın iki kişisini ve "biraderlerini" 
yakından iI,ilendiriyordu. Çimento şir
ketlerinin ortakları arasında "bpartah 
kardeşler" ile "Takunyah kardeşler" 
yanyana bulunuyorlar ... 

ııtanbul'daki demir karaborsasının 
yüzde 40'ınl takunyalılardan birininkont· 
rol' altında bulundurduau söyleniyor. 
Yurt dl',ındaki bankalarda döviz birik
tirenlerin .. yııının ,ünden güne arttıaı 
da ısrarla belirtiliyor ... 

Türkiye'de kimlerin yurt dı,ındaki 
bankalarda döviz..biriktirdiRi merak edil
meyecek kadRr açık ... 

ÖZAYDINU HAKKıNı ARıYOR 

GeçtiAimiz haftanın en önemli 
olaylarından biri de, orıeneral Idan öz· 
aydınlı'nın, Aakeri Yüktek ıdare Mahke
mesine ba.şvurarak, hava kuvvetlerine 
yapılan atamanın iptalini iıt.emeıiydi. 

Orııeneral özaydınh'nın üç avukatı 
larafından hazırlanan dha dilekçesinde, 
Haya Kuvvetleri Komutanlılına yapılan 
atamanın "ıiyaaal nedenlere dayandını· 
dılı" belir,�I"rek, "Siy.,i iktidarın başı 
olan Baışbakanın, şahsının ve partisinin 
çıkarlarını iÜvence altına alma ,eklinde, 
"teli dolrultuıunda hareket ettili" ifa
de ediliyor. 

Hava Kuvvetleri Komutanlı�ına ya· 
pılan atama konusunda MC'nin tavrı 
çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. 
Yaygın bir söylentiye göre, MC, her 
alanda oldu�u gibi Silahlı Kuvvetlerde 
de yeni bir gerilim alanı yaratmak iste-

, mekte, bu alanda da sıkıyönetim gerek
çeleri arayışını ihmal etmemektedir. 

Geçtilimiz hafta Orduevi salonla· 
rında evlenen bir sivil "ülkücü"nün ni kah 
!.örenine gelen tebrikler arasında yüksek 
rütbeli bir ordu mensubunun telgrafı 
dikkati çekmiştir. Telgrafta "Nice ko
mandolar yetiştirilmesi" dilek ve temen
nisinde bulunulmaktadır. 

ACUSTOSA KADAR 

Bir takım görüntüler ve Hava Kuv' 
vetleri Komutanlılı olayı ister istemez 
sokaktaki adamın ilgi ve dikkat alanları 
içine girmektedir. 

Bilindili gibi geçti�imiz yıl, komu
ta piramidinin bozulmaması için ordu 
içindeki terfiıere yeni bir yöntem getiri!· 
miş, belli kadrolar dondurulmuştu. Ör
netin hava kuvvetlerinde 1976 yılı A�us
tos ayında iki taneden fazla orgeneral 
bulunmayacaktır. Ancak şu anda fki 
hava orgenerali ve herhalde önümüzdeki 
Alustos'ta orgenerallili bekleyen Hava 
Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Cemal 
Engin mevcuttur. 

Halen Yüksek Askeri Şura üyeiili 
yapan Orgeneral ırfan özaydınh'nın 
normal emeklilik süresi gelecek yıl, Or
general Elem Ayan'ın ise emeklilik sü
resi 1978'de dolmaktadır. 

Orgeneral özaydınlı, emekli olması 
yolunda yapılan bütün telkinlere raRmen 
bu yolu tercih etmeyip, yasal yollara 
başvurmuştur. 

Haftanın bir ba,ka olayı da Cum
hurbaşkanı Fahri Korutürk'ün' Güney
dolu Anadolu ,ezisi. Korutürk gittiti 
illerde incelemeler yaptı ve Hakkari'den 
sonra gitti�i Mardin'de, halka "Ara sıra 
Hakkari'ye gidin" dedi!.. 

KILAVUZU KARGt\ OLANıN 

HALK PARTiSi VE SON HAVADiS 

a 
alay mı 

ediyorsunuz� 
Milliyetçi hükümetin MSP kanedı.. bir tab 

'nhş partinn hesaplar yUzUnden ba,' 
""rdA .,ı • yaratmaya ba,lstJlJfbT 
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Çimento, iki aya yakın bir zamandan beri kamuoyunda tartışılıyor. Çi
mento, Demirel Ailesi'ni çok yakından ilgilendiren bir kazanç kaynağı. Tür
kiye Işçi Partisi, çimento ile Demirel ailesi arasandaki ilişkiyi belgelerle açık
ladı. Çimento, Demirel ailesi'nin yeni bir kazanç kaynağı olmasının yanında, 
geniş yığınları ilgilendiren bir temel mal niteliğinde. Demirel, hayali şirketler
le ünlü ülkelere çimento ihraç ettikleri gerekçesiyle vergi iadesi alan kardeşle
rinin vergi iade oranını yükseltirken, çimentoyu karaborsaya düşürdü. Kara
borsadan da Demirel'in sınıfı ve kardeşleri yararlanıyor. 

Türkiye Işçi Partisi'nin açıklamasından sonra Politika ve Cumhuriyet 
gazetelerinde yeni belgeler yayınlandı. Ne MC, ne de Halk Partisi ses çıkarma
dı. Kamuoyunun baskısı üzerine Demirel'in fedaisi Seyfi Öztürk, Halk Partisi 
ve Milli Selamet Partisi'ni suçlayan kısa bir açıklama yaptı. Her şeyin Halk 
Partisi zamanında alınan kararlara göre yapıldığını iddia etti. Çimentoda vergi 
iadesi verilmediğini ileri sürdü. 

Gelişen sınıf çelişkileri içinde siyasal tembelliği kurtuluş yolu olarak 
gören bugünkü Halk Partisi yöneticileri, bu iddialara da cevap vermemeyi tcr
cih etti. MC Hükümeti'nin çıkardığı son karara bakıp durumu kamuoyuna 
açıklama cesaretini bile gösteremedi. Ne zamana kadar? Son Havadis'in, çi
mento karaborsasının üzerine gitmesine kadar. Bundan sonra Halk Partisi yö
neticileri bülbül kesildi. Demirel'in vergi iade oranını yükselttiğini ve karabor
saya neden olduğunu açıkladı. Genel Sekreter yardımcısı ve eski inşaatçı Ali 
Topuz'un çimentodan söz edebilmesi için Son Havadis'in yayın yapması ge
rekti. 

Son Havadis şöyle yazdı: "Vatandaş bir torba çimento bulmak için 
kapı kapı dolaşmaktadır. Bir torba çimento karaborsada 35 - 40 liraya kadar 
yükselmiştir. Çimento işi tam bir komediye dönmüştür. Vatandaş çimento 
bulamazkenı dış ülkelere çimento ihraç etmemiz son derece gülünç durumlar 
yaratmaktadır. Çünkü ihraç edilen çimentolardan, ihrOlcatçıya teşvik için dev
let kasasından ton başına 8 dolar vergi idasi verilmektedir. Bu ihracat Türki
ye'ye döviz getirmek gibi ulvi bir maksadın himayesine sığınarak yapılmakta
dır. Vatandaş kapı kapı aradığı bu tem�1 maddeleri bulamazken, böyle hesap
ların yapılması adeta vatandaşın izanıyla aiay etmek demektir." 

Halk P'inisi'nin, harekete geçmek için, Son Havadis'in kılavuzluğuna ih· 
tiyaç duyduğu anlaşılıyor. 

TEDAVÜL ARACı MI, PROPAGANDA ARACı MI? 

Devletin güvenlik Iwvvetleriııin yardillicısı olarah ilan edilen 8aşbuğ'cu 
komandoların, sermaye düzerıirıi" tü". olanaldamıdan yararlandıkları bilini· 
yor. 

Kapitalist düzende, meta dolaşım aracı olarah işlev gören para, rürhiye 
hapitalizminde Daşbıığ'cııların propaganda aracı olaralılwllanılıyor. MHP'nin 
bir ilçe örgütü piyasaya damgalıSO liral,/dar sürüyor. Haııgi ilçe olduğunun 
belli olmaması için de vurulan damgada ufa/� oynamalar yapıınıış. Paranın bir 
yüzünde Ilçe 'nin damgası, ötehi yüzüııde de Bozkurt amblemi yer a/ıyor. 

Paranın değerinin düşmesirıe alışkın olaıılar, yasalara aykırı bu durum 
karş18ında hiç bir işleme başvurnıııyorlar. 

YURUYUŞ· ı8 MAYıS U76 
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Bir takım görüntüler ve Hava Kuv' 
vetleri Komutanlılı olayı ister istemez 
sokaktaki adamın ilgi ve dikkat alanları 
içine girmektedir. 

Bilindili gibi geçti�imiz yıl, komu
ta piramidinin bozulmaması için ordu 
içindeki terfiıere yeni bir yöntem getiri!· 
miş, belli kadrolar dondurulmuştu. Ör
netin hava kuvvetlerinde 1976 yılı A�us
tos ayında iki taneden fazla orgeneral 
bulunmayacaktır. Ancak şu anda fki 
hava orgenerali ve herhalde önümüzdeki 
Alustos'ta orgenerallili bekleyen Hava 
Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Cemal 
Engin mevcuttur. 

Halen Yüksek Askeri Şura üyeiili 
yapan Orgeneral ırfan özaydınh'nın 
normal emeklilik süresi gelecek yıl, Or
general Elem Ayan'ın ise emeklilik sü
resi 1978'de dolmaktadır. 

Orgeneral özaydınlı, emekli olması 
yolunda yapılan bütün telkinlere raRmen 
bu yolu tercih etmeyip, yasal yollara 
başvurmuştur. 

Haftanın bir ba,ka olayı da Cum
hurbaşkanı Fahri Korutürk'ün' Güney
dolu Anadolu ,ezisi. Korutürk gittiti 
illerde incelemeler yaptı ve Hakkari'den 
sonra gitti�i Mardin'de, halka "Ara sıra 
Hakkari'ye gidin" dedi!.. dedi!.. 

kardeşleri yararlanıyor. 
Türkiye Işçi Partisi'nin açıklamasından sonra Politika 

gazetelerinde yeni belgeler yayınlandı. Ne MC, ne de Halk 
dı. Kamuoyunun baskısı üzerine Demirel'in fedaisi Seyfi 
ve Milli Selamet Partisi'ni suçlayan kısa bir açıklama yaptı. 
Partisi zamanında alınan kararlara göre yapıldığını iddia etti. 
iadesi verilmediğini ileri sürdü. 

Gelişen sınıf çelişkileri içinde siyasal tembelliği kurtuluş 
gören bugünkü Halk Partisi yöneticileri, bu iddialara da cevap 
cih etti. MC Hükümeti'nin çıkardığı son karara bakıp durumu 
açıklama cesaretini bile gösteremedi. Ne zamana kadar? 
mento karaborsasının üzerine gitmesine kadar. Bundan sonra 
neticileri bülbül kesildi. Demirel'in vergi iade oranını yükselttiğini 
saya neden olduğunu açıkladı. Genel Sekreter yardımcısı 
Topuz'un çimentodan söz edebilmesi için Son Havadis'in 
rekti. 

Son Havadis şöyle yazdı: "Vatandaş bir torba çimento 
kapı kapı dolaşmaktadır. Bir torba çimento karaborsada 
yükselmiştir. Çimento işi tam bir komediye dönmüştür. Vatandaş 
bulamazkenı dış ülkelere çimento ihraç etmemiz son derece 
yaratmaktadır. Çünkü ihraç edilen çimentolardan, ihrOlcatçıya 
let kasasından ton başına 8 dolar vergi idasi verilmektedir. 
ye'ye döviz getirmek getirmek gibi ulvi bir maksadın himayesine sığınarak 
dır. Vatandaş kapı kapı aradığı bu tem�1 maddeleri bulamazken, 
ların yapılması adeta vatandaşın izanıyla aiay etmek demektir." 

Halk P'inisi'nin, harekete geçmek için, Son Havadis'in kılavuzluğuna 
tiyaç duyduğu anlaşılıyor. 

TEDAVÜL ARACı MI, PROPAGANDA ARACı MI? 

Devletin güvenlik Iwvvetleriııin yardillicısı olarah ilan edilen 8aşbuğ'cu 
komandoların, sermaye düzerıirıi" tü". olanaldamıdan yararlandıkları bilini· 
yor. 

Kapitalist düzende, meta dolaşım aracı olarah işlev gören para, rürhiye 
hapitalizminde Daşbıığ'cııların propaganda aracı olaralılwllanılıyor. MHP'nin 
bir ilçe örgütü piyasaya damgalıSO liral,/dar sürüyor. Haııgi ilçe olduğunun 
belli olmaması için de vurulan damgada ufa/� oynamalar yapıınıış. Paranın bir 
yüzünde Ilçe 'nin damgası, ötehi yüzüııde de Bozkurt amblemi yer a/ıyor. 

Paranın değerinin düşmesirıe alışkın olaıılar, yasalara aykırı bu durum 
karş18ında hiç bir işleme başvurnıııyorlar. 



OLMAYACAK DUAYA ilgili sunulan karar metninin tek yeni 
yönü, Denktaş'a da BM 'de bir "söz hak
kı" verilmesi olmuştur. Karar tasansının 
böyle kabul edileceRi şimdiden belli de
lildir ama, kabul edilse de önemli bir 
deRişiklik sayılamaz. Karar, bütün Kon
ferans üyelerini ballamayacalı gibi, bal· 
lasa da BM içinde yeterli bir güç delil· 
dir. Kaldı ki, bazı islam ülkeleri şimdi· 
den BM'de bu yönde oy verecek du

. rumdadırlar. Fakat, hiçbir Islam ülkesi, 
MC'nin asıl istedili gibi, Kıbrıs'ın yasal 
hükümetinin yok sayılmasını kabul et.
meyecektir. 

-

AMIN 

HERKES KENDI DERDINDE 

7. Wam Dışişleri Kon(eransı İstan
bul'da kültür sarayında yapıldı. 

"Atatürk" adını taşıyan bir büyük 
tören salonundaki ilk uluslararası top

tantmınKur'an sesleriyle açılması tarihin 
bir aı8ycllıll mıydı SONsuna ilerde kim
se kata yormayacaktır. Fakat asıl ko
mikllle varan çelişki, "her türlü zulme 
ve sömürüye karşıyız" sözlerinin', Türki· 
ye'nin en zalim ve sömürücü siyasal ikti· 
danrun bqı tarafından edilmesidir. Is
Lam Konferansı bir de "çaldaşlık",  
"çaldı,ılık" ikilemi açısından görüldü. 
ıStanbul'da yapılan 7. Islam Dışişleri 
Konferansı, biçim olarak belki bir ça�
dışllık ömeRiydi ama, taşıdıRı anlam 
bakımından zamarumızm gerçeklerini 
yansıtmaktan geri kalıruyordu. ASya ve 
Afrika'nDı 41 ülkesinin bir Ç'Bb altında 
toplanmasında Ç.�dı,ı bir yan yoktu. 
Am. bu olay, MC iktidannın, yapısın
dald bütün çaRdışılık özelliklerini sergi
lemesi için bir vesile oldu. Kendi açısın
dan talihaiz bir vesile. 

GÜlüNÇ BIR MANTıK 

MC Iktidanrun, ç.�dışılı�ını ser
gilemek için seçtili vesile talihsizdi, 
çünkü okudulu "Amin", olmayacak 
duaya okunan bir "amin "den ibaretti. 
Mantık kısaca ,uydu: " 'lUrkiye'nin bü
tün üçüncü dünyaya sımnı çevimıesi 
arbk Çıkar yol deAildir. Bunun için bir 
kapının açılması gereklidir. En az zor
lamayla açılacak kapı, Türkiye'yle odak 
tarihi mirası olan ülkeler olsa gerektir. 
Bu ülkelerin çoAu Türkiye'den ekono
mik olarak geri olduluna göre, elindeki 
kozlan kullanabilirse Türkiye bundan 
ekonomik çıkar da sallayabillr.O hal
de "müslüman" ülkeleri Türkiye'nin et
ralında toplamak gereklr. Bunu da yap
mak çok kolaydır. Ne kadar çok dini 
bütün gözükülürse, ne kadar babacan
Iık yapılııaa, Tllrkiye o kadar hızlı Islam 
dünyumın Uderl olacaktu. " 

ı,ı.., politik yelpıızlhin safıyla 
IoI'u arasındaki Ideolojik berraktaşma
nm en kör gözü bile aydınlattllı bir an
da, "KUl'an okuyarak kalkınma" güldü-
1'ÜIÜ sandıktan böyle çıkanhyordu. Fa· 
kat olayın bır taraCı ııuıünç olduj!u ka
dar, öteki tarafı da trajikti. Trajik olan 
yan, lericDlIln DIlli gemi azıya aldılldl 
&izlememeıiydi. 

AYNI MANTIGı 
PAYLAŞANLAR 

KImilerine eöre, KUltUr Sarayılna 
Kur'anm &tmıeliyle, laialzm Anayasa'
dan çıkacaklı. Böyle dUıUnenler, 41 Ui
oy' biraraya eetiren nedenin, sadece ,e
nat oIdutuna Inanıyorlardı. beri oüriil-
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dülüne göre, Cumhurbaşkanı, şeriata 
kanat germiş olmamak için Konferans'
m açılışmı bizzat yapmak istememiş, 
bunun için Dolu Anadolu gezisini Kon· 
ferans'a denk getinniştİ. Zaten MC par· 
tileri de, yine aynı anlayışla, şeriata ne 
kadar kapı açdına 41 ülkeye o· kadar ko
lay yaranabileceklerini ummuşlardı. As
lında, biri laiklikten yana, di�eri l&ikHle 
karşı olan iki bakış açısı da, Türkiye'ye 
gericililin dışardan girebileceei yanılgı
sma dayanıyordu. 

Oysa gerçeRin tam tersi oldulu, 
müslüman konuklar otel salonlannda şa
raplanDl yudumlarken, yüzdeyüz yerli 
"Cumhuriyet hükümeti" partilerinin ba
sm organlanyla, gi.idümlü örgütleriyle, 
naylon "istiklal" kuruluşlanyla ırkçılılı 
şeriatçdıAı, turancdı�ı sonuna kadar 
kışkırtmalanndan belli oldu. Türkiye'
nin diplomatik ilişkiler kurdu lu bir ül
kenin parçası olan "Dolu Türkistan"ın 
" istiklal" ini sahiplenmek hiçbir İslam ül
kesinin ra�betini bulamadı ve bulamaz
dı. Aslında amaç da bu deliidi. Asıl 
amaç, ırkçılılın, şeriatçılılın, üçüncü 
dünyaya de�Il, faşizme açılan bir kıl:pı 
haline getirilmesiydi. Bunu yapanlar ise 
kültür sarayında de�ilt Iktidardadır. Teh
like de buradadır. 

DIPLOMASIDE SINIF SAYAŞı 

İşin diplomatik yanının ise boşuna 
,işirilecek yanı yoktur. İslam ülkelerinin 
bir örgüt çatısı altında toplanması, İslam 
medeniyetinin dirilişi delildır ashnda. 
Eler "islam medeniyetl"nden kasıt, sö
müren ve sömürüJenlerin "huşu" içinde 
kaynaşması ise, 41 ülkenin biraraya gel
mesI, bu "medenlyet"in yerini çoktan 
sınıf mücadeleleriyle, emperyalizme 
başkaldınştarla kaynayan bir dünyanın 
aldı�ım kanıtlamaktadır. İslam konfe
ransı, gericill�in kemlkleştilini de�i1, 
etkisinin zayıf1adı�ml, Ilerici güçlerin et
klnll�lnl kabul etmek zorunda kalıŞıDI 
göstermektedir. Konferans'taki ana te
manın, ırkçılıla, sömürgeclli�e, saldır
ganh�a karljı Çıkış olması, bu gerileme
nın sonucudur. Gerileyen, emperyalizm
le birlikte, Hamurabi . gelene�ini sürdü· 
ren gerici, feodalizm artıRı yönetimler
dir. 

Elbette, daAınıkillı Hamurabi gele
neRinin etrafında toplamaya çalışanlar
la, emperyalizme karşı etkin bir birlik 
oluşturmaya çalışanlar arasında İslam 
Konferansı ıçınde de kıyasıya bır müca
dele sürmektedir. Bu mUcadele, müslü
man halkların bugünkü en cınalıcı so
runlanmn ıon Konferans'U( sadece 
ıeçlştlrllerek bırakLImasına yol açmışbr: 
ömelin LUbnan bunalımı, Sahra ıorunu 
vb. ılbl. Iran, Suudı ArabIJtan vb. ıericl 
rejimlerle, ömelin Cezayir, Demomtik 
Yemen, Somali vb. gibi devrimci-demok-

rat rejimierin uiun dönemde ortak bir 
platformda birleşmeleri imkansız oldu
luna göre, Islam Konferansının somut 
sonuçlara yol açması ancak dengenin 
antiemperyalist güçler lehine delişmesi· 
ne ballıdır. MC hükümeti ise, bu müca
dele içinde gerici güçlerin destelini ala
rak İslam ülkelerinde bir a�ırllk kurma
ya çalışmaktadır. 

MC KIBRIS KONUSUNDA 
GöZ BOYUYOR 

MC'nin bu alandaki kısa vadedeki 
hedefi, Kıbns konusunda göz boyayıcı 
bir destek saelarnak olmuştur. Bu des
tek umuduna karşılık olarak, FKö'ne 
bir büro liçma izni verme karanm da 
almıştır. Fakat Konrerans'a Kıbrıs'la 

Deniyor ki, FKö ve diler İslam 
ülkeleri, Kıbns Türk toplumunun hakla
rını desteklediklerini açıkladılar. Bun
dan daha dolal ne olabilir ki? "Kıbn. 
Türk toplumunu'n" hak1anna k81"11 
çıkan varsa, onlar, sadece Ada'daki iki 
halkın haki an m emperyalist çıkarlar 
için harcamak isteyenlerdir. Fakat 
"Türk toplumunun haklanm" kabul et· 
rnek ve desteklemek, Denktaş yöneti
mini desteklemek anlamına gelmez. Is
lam ülkelerinin büyük çolunluluna ka· 
bul ettirilemeyecek olan ise bu ikincisi· 
dir. 

MUHBIRDEN SONRA 
FEDA i YETIŞIYOR 

"Sayın muhbir vatandaş" yalnızca 
1 2  Mart döneminin tiplerinden delil. 
Kapitalist düzenin 8Oyıuzluklan, ki,ileri 
de etkileyip soysuz ki,i1er yarattıkça ve 
devlet kadrolarırun r .. isUe,tirilmesi işle· 
minde, bu işleme katkıda bulunanlara 
ikbal kaptlannın açtlmUl söz konusu. 
iken "sayın muhbir vatandqlar" da ola
cak. Bunlann sayısı artacak. 

Şimdi Diyarbakır İl İmar Müdürlü
lünde çalışan bir "Sayın muhbir vatan
daşın" "sevgili bakanııina (İmar ve İskan 
Bakanı Nurettin Ok) yazdıaı ve elimize 
geçen bir mektubu okuyalım: 

"Sayın Bakanım 
Malumunuz ben Diyarbakırdan is

parta il imar müdürlügüne komünistler 
vCJSıtcuı ile p06talanm�tım. Ama sayın 
bakanı m, emirlerinizle tekrar ycrime gel
dim. Bunu iftiharlo .öyıüyorum, .izinle 
iftihar ediyoruz milliyetç� cesur v�fakar 
bakanı m. Bizim Diyarbakır il imar mü
dürlü'üniin durumunu biliyorsunuz. Bu
rada idareten müdür vekillili yapan tek· 
niker Hcuan Şimşek iy� diiriilt ama ko,.... 
kaktır. Se�bine gelince, dairemizde 40 
kişilik bir perıonel kadro.u var. Hepsi 
aşılanmış komünilt militanlardır. Ben, 
bunlarla mücade/� etmekten çekinmedi
lim gibi, mücadele etmeye de mecbu
rum. YalnlZ hayatta en ,eudilim vefa
kar bir bakanım olan ,izleri düşünüyo
rum. Bana emir ue yetki verin ki hep,in; 
ezeyim ve ezmemiz de gerekir. Yokıa 
batar, mahvoluruz. Malumlarınız devlet 
dairesine ,izler partizan"'ı ,okmadınız. 
Bir sene zarfında bakanlalınlZ dönemin
de' Diyarbakır il imar müdürlü'üllf� tek 
bir atama olmamlŞhr. Siirt milletvekili 
Nebil Oktay ın döneminde kendi seçim 
bölgu;nden köylerden topladı'ı komü
niıtleri, dolru dürüst imzcuını atamayan 
her ayda 3 bin TL maaş alan büyük bir 
kadroyu buraya yerle,tirm i,tir. Lilteyi 
,ize açıklıyorum ue.. burada CHP'de ka
yıtlı re.mi delege.; olon işçi sınıfında 

muhasiplik görevini yürüten Cengiz Ata· 
lan ue topogrof Şeref Canpolal. Şemul
t'in K'MY,' Şevket Altındağ bunlarla h�,... 
gün mücadele halindeyim. Sabah �ud�n 
çıktığım ak§am eue dönerim diye ken
dimde bir garanti görmüyorum. Yani" 
onlar insa", vurmaz ıade konuşur 0111l
hğı karıştırır ve korkaktırlar. �na bir 
hafta bi,. yetki ııer hepıin; yolD ,�tiri
rim. Hem sizler benim arkamda oldulı
tan .0nl'O yapamayacalım hiç bir şey 
yoktur. llişikte luteyi .ayın bGJıanıma 
.unuyorum. Takdir ıayın bGkanımlM" 
ue durumu Sait abiden ölrenebilimn. 
Şayet bunlan buradan almıyolWClnu: 
beni emrinize alın bari mücadele ve eaa· 
evine düşersem yerinde olıc.ın. Bu du
rumla"la ilgilenecelinizden şüphem yok. 
Gerekli işlemin yapdmaıını bilgileriniz� 
arzeder saygı ue en derin hürmetl� elk
rinizden öperim. 

Feuzi Bulut 

Iı lmar Müdürlüğü Diyarbakır 

Muhbir Fevzi Bulut, mektubuna ek 
olarak 14 kişilik bir liste de veriyor. 

Fevzi Bulut'un mektubu MC döne. 
mine ilişkin başka açıklıklar da getiri
yor. 12 Mart döneminin "sayın muhbir 
vatandaş"ı MC döneminde bu görevin 
üstüne bir de "sayın redai vat&nd ..... ıö. 
revini üst1enmişe benziyor. Fevzi Bulut, 
muhbirliRi yanısıra "dilerlerini yola .. 
tirmekten", "mücadele ueruna cezaevi
ne düşmekten" ve "ezmekılten de bab
sediyor. Ve bütün bu işleri saydıktan 
sonra " sizler benim arkamda olduktan 
sonra yapamayacaaım hiç bir ,ey yok
tur" diyerek verilecek görevlere half 
olduRunu söyleme gereaini duyuyor. 

MC'nin bir bakanı ile onı hizmete 
.hazır bir "muhblr ve fedai" arasandakl 

ilişki işı.. böyle. 

SONsuna ilerde kim
Fakat asıl ko
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sözlerinin', Türki· 
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MANTIGı 
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i de, yine aynı anlayışla, şeriata 
kadar kapı açdına 41 ülkeye o· kadar ko
lay yaranabileceklerini ummuşlardı. As
lında, biri laiklikten yana, di�eri l&ikHle 
karşı olan iki bakış açısı da, Türkiye'ye 
gericililin dışardan girebileceei yanılgı
sma dayanıyordu. 

Oysa gerçeRin tam tersi oldulu, 
müslüman konuklar otel salonlannda şa
raplanDl yudumlarken, yüzdeyüz yerli 
"Cumhuriyet hükümeti" partilerinin partilerinin partiler ba
sm organlanyla, gi.idümlü örgütleriyle, 
naylon "istiklal" kuruluşlanyla ırkçılılı 
şeriatçdıAı, turancdı�ı sonuna kadar 
kışkırtmalanndan belli oldu. Türkiye'
nin diplomatik ilişkiler kurdu lu bir ül
kenin parçası olan "Dolu Türkistan"ın istan"ın 
" istiklal" ini sahiplenmek hiçbir İslam ülİslam ül
kesinin ra�betini bulamadı ve bulamaz
dı. Aslında amaç da bu deliidi. Asıl 
amaç, ırkçılılın, şeriatçılılın, üçüncü 
dünyaya de�Il, faşizme de�Il, faşizme de�Il, faşi açılan bir kıl:pı 
haline getirilmesiydi. Bunu yapanlar ise 
kültür sarayında de�ilt Iktidardadır. Teh
like de buradadır. 

DIPLOMASIDE SINIF SAYAŞı 

İşin diplomatik yanının ise boşuna 
,işirilecek yanı yoktur. İslam ülkelerinin 
bir örgüt çatısı altında toplanması, İslam 
medeniyetinin dirilişi delildır ashnda. 
Eler "islam medeniyetl"nden kasıt, sö
müren ve sömürüJenlerin "huşu" içinde 
kaynaşması ise, 41 ülkenin biraraya gel
mesI, bu "medenlyet"in yerini çoktan 
sınıf mücadeleleriyle, emperyalizme 
başkaldınştarla kaynayan bir dünyanın 
aldı�ım kanıtlamaktadır. İslam konfe
ransı, gericill�in kemlkleştilini de�i1, 
etkisinin zayıf1adı�ml, Ilerici güçlerin et
klnll�lnl kabul etmek zorunda kalıŞıDI 
göstermektedir. Konferans'taki ana te
manın, ırkçılıla, sömürgeclli�e, sömürgeclli�e, sömürg saldır
ganh�a karljı Çıkış olması, bu gerileme
nın sonucudur. Gerileyen, emperyalizm
le birlikte, Hamurabi . gelene�ini sürdü· 
ren gerici, feodalizm artıRı yönetimler
dir. 

Elbette, daAınıkillı Hamurabi gele
neRinin etrafında toplamaya çalışanlar
la, emperyalizme karşı etkin etkin bir birlik 
oluşturmaya çalışanlar arasında arasında İslam 
Konferansı ıçınde de kıyasıya bır müca
dele sürmektedir. Bu mUcadele, müslü
man halkların bugünkü en cınalıcı so
runlanmn ıon Konferans'U( sadece 

FEDA i YETIŞIYOR 

"Sayın muhbir vatandaş" yalnızca 
1 2  Mart döneminin tiplerinden delil. 
Kapitalist düzenin 8Oyıuzluklan, ki,ileri 
de etkileyip soysuz ki,i1er yarattıkça ve 
devlet kadrolarırun r .. isUe,tirilmesi işle· 
minde, bu işleme katkıda bulunanlara 
ikbal kaptlannın açtlmUl söz konusu. 
iken "sayın muhbir vatandqlar" da ola
cak. Bunlann sayısı artacak. 

Şimdi Diyarbakır İl İmar Müdürlü
lünde çalışan bir "Sayın muhbir vatan
daşın" "sevgili bakanııina (İmar ve İskan 
Bakanı Nurettin Ok) yazdıaı ve elimize 
geçen bir mektubu okuyalım: 

"Sayın Bakanım 
Malumunuz ben Diyarbakırdan is

parta il imar müdürlügüne komünistler 
vCJSıtcuı ile p06talanm�tım. Ama sayın 
bakanı m, emirlerinizle tekrar ycrime gel
dim. Bunu iftiharlo .öyıüyorum, .izinle 
iftihar iftihar ift ediyoruz milliyetç� cesur v�fakar 
bakanı m. Bizim Diyarbakır il imar mü
dürlü'üniin durumunu biliyorsunuz. Bu
rada idareten müdür vekillili yapan tek· 
niker Hcuan Şimşek iy� diiriilt diiriilt dii ama ko,.... 
kaktır. Se�bine gelince, dairemizde 40 
kişilik bir perıonel kadro.u var. Hepsi 
aşılanmış komünilt militanlardır. Ben, 
bunlarla mücade/� etmekten çekinmedi
lim gibi, mücadele etmeye de mecbu
rum. YalnlZ hayatta en ,eudilim vefa
kar bir bakanım olan ,izleri düşünüyo
rum. Bana emir ue yetki verin ki hep,in; 
ezeyim ve ezmemiz de gerekir. Yokıa 
batar, mahvoluruz. Malumlarınız devlet 
dairesine ,izler partizan"'ı ,okmadınız. 
Bir sene zarfında zarfında zarf bakanlalınlZ dönemin
de' Diyarbakır il imar müdürlü'üllf� tek 
bir atama olmamlŞhr. Siirt milletvekili 
Nebil Oktay ın döneminde kendi seçim 
bölgu;nden bölgu;nden bölgu; köylerden topladı'ı komü
niıtleri, dolru dürüst imzcuını atamayan 
her ayda 3 bin TL maaş alan büyük bir 
kadroyu buraya yerle,tirm i,tir. i,tir. i Lilteyi 
,ize açıklıyorum ue.. burada CHP'de ka
yıtlı re.mi delege.; olon işçi sınıfında sınıfında sınıfı

muhasiplik görevini 
lan ue topogrof 
t'in K'MY,' ,' , Şevket 
gün mücadele 
çıktığım ak§am 
dimde bir garanti 
onlar insa", 
hğı karıştırır karıştırır kar
hafta bi,. yetki 
rim. Hem sizler 
tan .0nl'O yapamayacalım 
yoktur. llişikte 
.unuyorum. 
ue durumu Sait 
Şayet bunlan 
beni emrinize 
evine düşersem 
rumla"la ilgilenecelinizden 
Gerekli işlemin 
arzeder saygı 
rinizden öperim. 

Iı lmar 

Muhbir 
olarak 14 kişilik 

Fevzi Bulut'un 
mine ilişkin 
yor. 12 Mart 
vatandaş"ı MC 
üstüne bir de 
revini üst1enmişe 
muhbirliRi yanısıra 
tirmekten", 
ne düşmekten" 
sediyor. Ve 
sonra " s" sizler 
sonra yapamayacaaım 
tur" diyerek 
olduRunu söyleme 

MC'nin 
.hazır bir "muhblr ve 

ilişki işı.. böyle. 
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MC ANAYASAYı IHLAL 
• • • 

SUÇU IŞLEMIŞTIR 
ER ŞEN SANSAL 

Danıştay'ı" kuruluşunun 108. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende 
Danıştay BaŞkaN ısmail Hakkı Olgen'i" yaptığı konuşma, kamuoyunda ve 
basında büyük yankılar uyandırdı. 

Türkiye'ni" domokratik düzeydeki önemli sorunlarının dile getirildiği 
bu konuşma; MC iktidarını "Anayasayı ihlal" suçundan mahkum eden, hu
kuk- dışı olduğunu ilan eden bir karar niteliğindedir. 

Danıştay Başkanı'nı" bu yargısı; demokrasinin ve hukukun geriletilmesi 
isteklerine karşı, yargı organlarında ve hukuk kuruluşlarında son zamanlarda 
bir çok örnekleri görülen ilerici, demokratik gelişim çizgisinin önemli bir vur
gulamasıdır. Geçen yıl, Anayu;ı Mahkemesi Başkanlığında" emekliye ayrılan 
Muhittin Taylan da, hukuku çiğneyen bir iktidarın yasama çalışmalarının de
netimini yapan Yüksek Mahkeme'nin hukuk devleti adına gördüğü sakıncaları 
belirtiyor, bunun tehlikeli sonuçlarına işaret ediyordu. Türkiye Barolar Birli
ği'nin 8 - 10 Ocak 1976 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısının sonunda 
yayınlanan bildiride "Genel Kurul, yargı organlarının, özellikle Danıştay'ın 
iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının yürütme organınca uygulanmama
sını hukuka bağlı devlet anlayışının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin vahim bir 
ihlali saymaktadır" görüşüne yer verilmişti. Gene Türkiye Barolar Birliği'nin 
20 Nisan 1976 günü ızmir'de toplanan Genel Kurulu'nda MC'nin hukuk dev
leti ilkesini ihlal ettiği açıklanmış ve MC hükümeti kınanmıştı. 

Görülüyor ki, yüksek yargı organları ve hukuk kuruluşları, MC'nin hu
kuk tanımayan tutum ve davranışlarına karşı çıkmaktadıriar. Aslında yargı 
çevrelerinde ve hukuk kuruluşlarında karşı çıkılanın ne olduğu somut olayla
ra bakıldığı nman pek açık görülmektedir. Bu karşı çıkılan, can güvenliğin· 
den bahsedilmesine imkan kalmadığı cinayet ortamıdır. Bu karşı çıkılan; 
işkenceler, haksız tutuklamalar, kitap toplattırmalarla kişi ve can güvenliği
nin bulunmadığı hukuk dışı uygulamalar ortamıdır. Bu karşı çıkılan; memur 
teminatı diye bir şeyin kalmadığı, çalışma hayatının düzenliliğinin bulunma
dığı, rüşvet ve yağrnacılığın talan yarattığı ve daha sayılmakla bitmeyecek bir 
yığın hukuk dışı eylemlerin ortaya koyduğu fiili durumdur. Ve bütün bunla
rın sorumluluğu ise, MC'nin omuzlarında, hesabı verilerneyecek ağır bir yük 
olarak durmaktadır. 

AP·MHP, ORDU ILE ILGILI 
OYUNLARıNDA LOCKHEED 
RÜŞVET DOSYASıNA DAYAN· 
MAK ISTIYOR. 

CEPHE'NIN SILAHlı KUVVET· 
LER STRATEJIStNDE GENEL 
KURMAY BAŞKANı SANCAR'· 
IN YıPRATıLMASı öNEMLI BIR 
YER TUTUYOR. BU YıPRAT· 
MANIN NE SONUÇ VERECECI 
HENÜZ BILINMIYOR. 

Iktidar olgusu, temelinde belirli bir hukuka dayanmak zorun�dır. Çün
kü bu, geçerliliğin temel şartl ..... ndan biridir. Bu nedenle de iktidarbr hukuku 
yandaş alma gerekliliğinden uzak kalamazlar. Ancak bilime ve serçekkn bü
tünüyle ters düşen bir iktidarın, özün�e - her şeye rağmen - belirli bir bi.imden 
kaynaklanan hukuku, dolayısıyla yargı organını yanın� bulması mümkün de
ğildir. Bu ise, devletin ana fonksiyonlarını teşkil eden yasama ye yürütme or
ganlarıyla yargı organının çelişkiye düşmesi tarzında görülen önemıi sonuçl.u 
ortaya koyar. Bu nedenle Danıştay Başkanı, pek haklı olanık MC iktmrının 
"Anayasayı ihlal" suçunu işlediğini ifade etmektedir. 

Anayasa'nın 1 32. maddesi, "Yasama ve yilrütme orgilnları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare �hkemc ka
rarlarını hiç bir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini Fcikti
remez" demektedir. Buna rağmen, yüksek bir yargı organının karMlarına 
uyulmaması, bu kararların uygulanmamış olmasından önce AlUyasa'nın uygu
lanmadığı anlamına gelir. Durumun "Anayasayı ihlal" olduğu açıkça görül
mektedir. Can güvenliğinin kalmadığı cinayet Urtamıyla, yargı organlarınca 
onay görmeyen tutum ve davranışların fiili duruma dönüştürdüğü işlemlerle 
MC iktidarı her geçen gün biraz daha hukuk dışına itilmektedir. Bunlar, "Ana
yasayı ihlal" suçunda, devlet gücünü kuııanmanın "cebir" örnekleridir. 

Son zamanlarda yüksek yargı çevrelerinin ve hukuk kuruluşlarının açık
lamalarında ve bildiri lerinde ifadesini bulan bu tepkiler, toplumda alt YOıpıda 
gelişmekte ve güçlenmekte olan demokrasi bilincinin üst yapıy.i yansımasıdır. 

Özellikle 12 Mart döneminde olduğu gibi, toplumda egemen olan sınıf
ların, hukuk alanında da bu egemenliklerini kayıtsız şartsız sürdürebilme ve 
hukuku alabildiğine bir baskı aracı olarak kullanma çabaları görülmektedir. 
Bu nedenle de hukuk zaman zaman geriletilebilmektedir. Ancak alt yapıdaki 
gelişmenin yansıması ile birlikte hukukun, faşist tırmanmanı" bir aracı olarak 
kullanılmaya pek elverişli olamayacağı kanıtlanmaktadır. Bilim ve hukuk dışı 
bir iktidar ile hukuk arasındaki bu çelişki, bir süre için hukuku YlPr.ilt:sa, hat
ta tahrip etse bile, hukuk alanında devamlı bir egemenlik boyutuna ulaşamaz. 
Ancak bunun iktidar adına doğacak sonuçları, o iktidarı tehlikeli bir sona 
yaklaştırır. 

ııZAYDINLI SANCAR SUNALP 

DEMIREL 

ORDUDA 
KARıŞıKLıK 
YARATMAYA 

BADLADI 

YarattlRı toplumul ve ekonomik 
bunalımla, Türkiye ile birlikte kendisini 
de, tam bir çıkmazın etiRine getiren Cep· 
he hükümeti, umudunu, silahlı kuvveUer 
içinde karı,ıklık çıkarmaya baRlamı, 
a:örünüyor. Demirel-Türke, ikiliıi, silahlı 
lr.uvveUer içinde belli bir tufiye ile Ilkı· 
yönetime citmek iıtiyor. Aynı ikili, Si
lahlı kuvveUerin üıt kademesinde yarat
tıkları kantıklıklan, kendilerine doRru
dan doQ;ruya baith bir ekip le çıkma stra
tejisi içinde. 

Bu ıtrateji içinde Loekheed rütvet 
dosy .. ı önemli bir yer tutuyor. Bunun 
yanında, ki,isel dünya görü,ü ne olursa 
olsun, silahlı kuvveUerin ıiyasal müda
halelerin dı,ında tut.ulm8.lı için dikkat. 
gösteren Genel Kurmay Ba,kanı'nın yıp
ratılma.aına da ayrı bir önem veriliyor. 
Orgeneral Sancarı bugüne kadar böyle 
bir tutumu .ürdürdÜ. Fakat ıon gelişme
ler, Genel Kurmay Ba,kanı'nm hareket. 
alanı,?ı daralt.lı. 

Orgeneral özaydınlı'nm Hava KuY' 

vetleri KomutanllQ;l'na getirilmemesi, 
kişisel tercihi ne olursa olsun, Genel 
Kurmay B&JJkanlıiJ:ı'nın Silahlı Kuvvetler 
içindeki aRırlıRını önemli ölçüde zede· 
ledi. SaRiık durumunun bozuk olduRu 
ve dünya ıııörü,ü itibariyle Türkeşte ya· 
kınlıRı ile tanınan Orıııeneral Namık Ke
mal Ersun'un, önce ,imdiye kadar ıııö
rülmemi. komutan yardımcılılına, daha 
BOnra da Kara Kuvvetleri KomutanlıRına 
getirilmesi aynı doRrultuda geli,meler 
oldu. 

Demirel'Türke, ikili.i, Silahlı Kuv
vetler içinde Hava Kuvvetleri'nl izole 
elmeye ve bir tepkiye zorlamaya çalışı
yorlar. Ancak Sancar'ın 80n giri,imleri, 
Hava Kuvvetleri'nin izole edilmeıini güç
leştirdi. Sancar'ın, Gürler'in Genel Kur
may Ba,kanlıRı ve Cumhurba,kanlıRı 
adaylı«ından dolayı, arasmın iyi olma
dıRı Ege Orduııu Komutanı Orgeneral 
Turgut. Sunalp'in ıZmir'de Genel Kur
mav Başkanı ile t.arıl,lIRı ileri sürülü· 
yar . .;,lıncar'lIl Genel Kurmay Başkan· 

Iılında ve Euul\'un Kara Kuvvetleri 
Komutanlılında kalmaları halinde, Or· 
general Sunalp, bu yılın AQ;ustos ayında 
emekli olma.k durumunda. 

Emeklilikle ilım bir başka ıorun da
ba var. Silahlı Kuvvetler personel yuası' 
na ve mevcut duruma a:öre Hava Kuvvet· 
lerinde yalnız iki orıenerale kadro var. 
Bu iki orgeneral de Şura üyHi. Şimdiki 
Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral 
Engin'in terfi edebilmesi Şura'nın kara
rına baah. 

Genel Kurmay Ba,kant'nın Alpkaya 
davası için Askeri l"emyiz'e ve özaydın· 
Iı'nın da Hava Kuvvetleri Komuıanlı«ı 
için Aııkeri İdari Mahkemeye başvurma. 
ları, hukuki olduRu kadar Silahlı Kuv
vetler içindeki gelişmf>lerle ilgili. Son Za
manlarda Silahlı Kuvvetler içinde trarı· 
Rin yo�unlıışlı�ı bildiriliyor. Bu t.rarık 
içinde, kamuoyunda birbirine lers imaja 
sahip olanların bir araya gelmesi müm
kün, 
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günü ızmir'de toplanan 
ettiği açıklanmış ve MC hükümeti kınanmıştı. 

yüksek yargı organları ve hukuk kuruluşları, MC'nin hu
tutum ve davranışlarına ve davranışlarına ve davr karşı çıkmaktadıriar. Aslında yargı 
hukuk kuruluşlarında karşı çıkılanın ne olduğu somut olayla

pek açık görülmektedir. Bu karşı çıkılan, can güvenliğin· 
imkan kalmadığı cinayet ortamıdır. Bu karşı çıkılan; 

tutuklamalar, kitap toplattırmalarla kişi ve can güvenliği
hukuk dışı uygulamalar ortamıdır. Bu karşı çıkılan; memur 
şeyin kalmadığı, çalışma hayatının düzenliliğinin bulunma

yağrnacılığın talan yarattığı ve daha sayılmakla bitmeyecek bir 
eylemlerin ortaya koyduğu fiili durumdur. Ve bütün bunla
ise, MC'nin omuzlarında, hesabı verilerneyecek ağır bir yük 

ORDU ILE ILGILI ILGILI 
LOCKHEED LOCKHEED 

DOSYASıNA DAYAN· DAYAN· 

SILAHlı KUVVET· KUVVET· 
STRATEJIStNDE GENEL GENEL 

BAŞKANı SANCAR'· SANCAR'· 
öNEMLI BIR BIR 
BU YıPRAT· YıPRAT· 

SONUÇ VERECECI VERECECI 
BILINMIYOR. 

Son zamanlarda yüksek yargı çevrelerinin ve hukuk 
lamalarında ve bildiri lerinde ifadesini bulan bu tepkiler, toplumda 
gelişmekte ve güçlenmekte olan demokrasi bilincinin üst yapıy.i 

Özellikle 12 Mart döneminde olduğu gibi, toplumda 
ların, hukuk alanında da bu egemenliklerini kayıtsız şartsız 
hukuku alabildiğine bir baskı aracı olarak kullanma çabaları 
Bu nedenle de hukuk zaman zaman geriletilebilmektedir. 
gelişmenin yansıması ile birlikte hukukun, faşist tırmanmanı" 
kullanılmaya pek elverişli olamayacağı kanıtlanmaktadır. Bilim 
bir iktidar ile hukuk arasındaki bu çelişki, bir süre için hukuku 
ta tahrip etse bile, hukuk alanında devamlı bir egemenlik boyutuna 
Ancak bunun iktidar adına doğacak sonuçları, o iktidarı 
yaklaştırır. 

ııZAYDINLI SANCAR 

REL 

ORDUDA 
KLıK 

TMAYA YA Y

YarattlRı toplumul ve ekonomik 
bunalımla, Türkiye ile birlikte kendisini 
de, tam bir çıkmazın etiRine getiren Cep· 
he hükümeti, umudunu, silahlı kuvveUer 
içinde karı,ıklık çıkarmaya baRlamı, 
a:örünüyor. Demirel-Türke, ikiliıi, silahlı 
lr.uvveUer içinde belli bir tufiye ile Ilkı· 
yönetime citmek iıtiyor. Aynı ikili, Si
lahlı kuvveUerin üıt kademesinde yarat
tıkları kantıklıklan, kendilerine doRru
dan doQ;ruya baith bir ekip le çıkma stra
tejisi içinde. 

Bu ıtrateji içinde Loekheed rütvet 
dosy .. ı önemli bir yer tutuyor. Bunun 
yanında, ki,isel dünya görü,ü ne olursa 
olsun, silahlı kuvveUerin ıiyasal müda
halelerin dı,ında tut.ulm8.lı için dikkat. 
gösteren Genel Kurmay Ba,kanı'nın yıp
ratılma.aına da ayrı bir önem veriliyor. 

vetleri KomutanllQ;l'na getirilmgetirilmgetir emesi, 
kişisel tercihi ne olursa olsun, Genel 
Kurmay B&JJkanlıiJ:ı'nın Silahlı Kuvvetler 
içindeki aRırlıRını önemli ölçüde zede· 
ledi. SaRiık durumunun bozuk olduRu 
ve dünya ıııörü,ü ıııörü,ü ııı itibariyle Türkeşte ya· 
kınlıRı ile tanınan Orıııeneral ıııeneral ııı Namık Ke
mal Ersun'un, önce ,imdiye kadar ıııö
rülmemi. komutan yardımcılılına, daha 
BOnra da Kara Kuvvetleri KomutanlıRına 
getirilmesi getirilmesi getirilmes aynı doRrultuda geli,meler 
oldu. 

Demirel'Türke, ikili.i, Silahlı Kuv
vetler içinde Hava Kuvvetleri'nl izole 
elmeye ve bir tepkiye zorlamaya çalışı
yorlar. Ancak Sancar'ın 80n giri,imleri, 
Hava Kuvvetleri'nin izole edilmeıini güç
leştirdi. Sancar'ın, Gürler'in Genel KurKurKur
may Ba,kanlıRı ve Cumhurba,kanlıRı 
adaylı«ından dolayı, 

Iılında ve Euul\'un Kara Kuvvetleri 
Komutanlılında 
general Sunalp, 
emekli olma.k durumunda. 

Emeklilikle 
ba var. Silahlı 
na ve mevcut duruma 
lerinde yalnız 
Bu iki orgeneral 
Hava Kuvvetleri 
Engin'in terfi 
rına baah. 

Genel Kurmay 
davası için Askeri 
Iı'nın da Hava 
için Aııkeri İdari Mahkemeye 
ları, hukuki olduRu 
vetler içindeki 
manlarda Silahlı Kuvvetler 



TüRKIYE'DE SANA YI ÇOK YÜKSEK 
ORANLARDA KREDI KULLANıYOR. AY· 
RICA, TÜRKIYE'DE FAIZ HADLERININ 
% 32'YE VARDICI GÖZ öNÜNDE TUTUL
MALI. BÜYÜK ÇAPTA KREDI ILE ıŞ GÖ
REN GIRIŞIMCILERIN % 32'LlK BIR FAIZ 
HADDINI KARŞıLAYABILMELERI VE 
BUNUN öTESINDE BIR DE KAR ELDE 
ETMELERININ TEK YOLU OLARAK YÜK
SEK FIYATLAR KALıYOR. SANAYININ 
BU ÖZELLIKLERININ YANıNDA TEKEL
CI OLUŞU DA SATIŞ FIYATLARıNı DOC
RUDAN DENETLEYEBILMESINI SACLı
YOR. 

SERMAYENIN ıÇINDE BULUNDUCU DAR
BOCAZA ILK ÇÖZÜM OLARAK IKTIDAR
DAKl PARTILERIN KARIŞIMINI DECIŞ
TIR IP DAHA AZ YILGINLARI ıŞ BAŞıNA 
GETIRMESI GöRÜNÜYOR. BUNLAR SAP
TlRMALARlNA YENIDEN, ANCAK O DA 
GEÇıCı BIR SÜRE ıÇIN ISTEK VE BECERI 
ILE SARlLABILlRLER. SERMAYENIN 01-
CER BIR ÇÖZÜMÜ 12 MART DENEYINI 
YENILEMEK. BU VE BAŞKA ALMAŞIK
LAR ARAsıi'mA SEÇIMI BELIRLEYECEK 
EN ÖNEMLI KıSTAS DA ıŞÇı SıNıFıNıN 
GÜCÜ VE BU GÜCÜ GöSTEREBILME YE
TENECy BIR SÖZCÜKLE: öRGOTLEN
MESI' 

S. BAYSAN 

''Türkiye'nin hızlı kalkınmasına katkıda buluna
bilme yarışına çıkmış dostları va.rdır. Gün geçmez ki 
bize kredi vermek için girişimde bulunmasınıar. Fa
kat biz bunların hepsini kabul edemeyiz. Türkiye'nin 
bir planı vardır. Bu plana göre 2 milyar dolarlık bir 
ihracat geliri olacak. 1,S milyar dolayında işçi dövizi 
olacak, bir miktar kredi kullanılacak, 5 milyar dolar
lık da döviz gideri olacak. Ihracatın daha fazla olaca
Amı umuyoruz. Şu anda elimizde 3 milyar dolar civa
rında proje kredileri mevcuttur. Bunların 750 milyon 
doları Dünya Bankası'ndandır. 1 milyar dolar kadarı 
Sovyet kredisidir. 1 milyar dolar kadarı da diAer ülke
lerden proje kredisidir. Bunlar kullanılacaktır, çünkü 

- kredi kullanılmak için verilir. Dövize çevrilebilir mev
duattan bu sene sadece 350 milyon dolar gidecektir 
ve gilnü geldiği zaman derhal ödenecektir. Ödenecek
tir, çünkü bunlar gelirken birgiln gideceğini de bil iyor
duk. Döviz rezervlerimiz 1 nrilyar dolar civarındadır. 
Türkiye ödemeler dengesindeki bu açığa r.ığmen, eko
nomik kalkınmasını bir bunalımın içine sürüklemeden 
1 976 senesini aşabilecektir, aşaeaktır, aşmıştır, aşıyo· 
ruz, aşarsak ... " 

Bu satırların sahibinin kim olduğunu belirtmeye 
gerek yok. 29 Nisan gibi yakın bir tarihte söylenmiş 
olması da önemli değiL. Çok küçük birkaç değişiklik
le son bir yıl içinde herhangi bir gün de söylenebilirdi. 
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma çok 
uyumlu. En belirgin sorun, döviz rezervleri. öyle bir 
düzeye gelindi ki bu sorun çözülebiise bile artık çok 
geç kalınmış olacak. Buna sonra eğileceğiz. Önce yu
karıdaki bilgilerin doğrUluğunu araştır.ılım. 

MC EKONOMisi : 

TIRMANISIN 
-

YUVARL 
SAPTIRMALARDA CIDDIYETSIzLIK 

2 milyarlık ihracat geliri ne hükümetin ne de 
sermayenin öngörülerini yansıtmaktadır. Sermaye 
bunu daha çok 1 milyar 850 milyon dolara yakın ola
rak saptamaktadır ki aslında bu bile çok iyimser bir 
öngörüdür. Gerçekleşen 1975 ihracatından % 32'den 
de fula bir artış demektir. Giderek kötüleyen bir eko
nominin ihraeatta kendini bir yılda üçte bire yakın bir 
or.ında aşmasını beklemek iyimserlik bile değildir. 
"Adam sende"ciliktir. 2 milyarlık bir öngörü ise 
1 975'e kıyasla % 42'lik bir artış demektir ki, boşver
meciliğin boyutlarının nerelere vardığını gösterir. Ger
çi bu yılki ihracat verilerine bakıldığında geçen yılki 
aynı dönemin iki katını aşan bir gerçekleşme görül
mektedir. Bu büyük ölçüde, ilk aylarda, geçen yıldan 
kalan pamuk .stoklarının ihracından ileri gelmektedir. 
Biz yine de en iyimser öngörüleri kabuilenelim ve ih
racatın 2 milyar doları aşacağını varsayalım. 

Diğer bir boşvermecilik işçi dövizlerinin bu yıl 
1 ,5 milyar dolar.ı var.ıcağının umulması. Yani hem 
yurt dışına daha az işçi gönderilecek, hem de işçilerin 
yurda gönderdikleri döviz toplamında bir evvelki yıla 
or.ınla artış olacak! Daha inandırıcı bir bekleyiş 1 mil
yar dolar dolayında olabilir. Bu da yine sermayenin 
yayınlarında rastlanan bir öngörü. 

Konuşmada kuııanılan saptırma yöntemlerin
den biri de yüz milyonlar düzeyindeki rakamJarı en 
yakın milyar olar.ık yuvarlamak. Döviz rezervlerimiz 
1 milyar dolar ciuarındaymı . "1 milyar dolar civarı" 
denirken düşünülen ya da gızlenen doğru rakam en 
iyimser bir bakışJa en fazla 800 milyon dolar olmak 
gerekir. Çünkü konuşmanın yapıldığı tarihteki en son 
bilgi, döviz rezervlerini böyle vermektedir. 1 milyar
da 200 milyonluk hatayı önemsemiyecek durumda
dır ekonomimiz. Böyle olunca konuşmanın ortaların
da kredilerle ilgili olarak verilen r.ıkamları yeniden 
gözden geçirelim. "1 milyar dolar kadar Sovyet" ve 
"1 milyar dolar kadar diğer" krediler için kesin ra
kam verilmemiş oluşu bu rakamların da yukarıdaki 
"1 milyar dolar civarı" ölçüsünde yaklaşık olduğuna 
inandırıyor bizi. Böyle olunca, şu anda elimizde oldu· 
ğu söylenen proje kredileri toplamının daha inandırı
cı bir şekilde en fazla 2,5 milyar dolar olduğu görülü
yor. Bırakın böyle bir hesaplamayı,  7S0 milyon ile 
iki defa birer milyarı toplayınca bile nasıl olup da 
3 milyar gibi bir sonuca varıldığı anlaşılamamaktadır. 
Yüz milyonları en yakın milyara yuvarlama alışkanlı
ğının başka bir anlamı olmak gerekir. 

SAPTIRMALARIN öNEMSIZlıCı 

Geri ödenmesi gereken dövize çevrilebilir mev
duat yükünün 3S0 milyon dolar oluşu üzerine de söy
lenecek çok şey var. Yalnız geri ödenmesi gereken 
miktar 310 milyon doları geçiyor. 1 milyar dolar.ı 
varmış olan DÇM'nin bu yıla düşen faiz yükU de SO 
milyon doların üstünde. fakat yukarda gösterilen sap
tırmaların boyutlarıyla karşılaştırınca, burOlddki 
önemli değiL. önemsemezlik edilemiyecek başka sap
tırmalar var. Ithalatla ilgili döviz gideri S milyar dolar 
olacakmış ... 

Yalnız ithalat S,S milyar doları geçecek. Bu he
saplama da yine sermayenin yayınlarından. Ithalata 
gereksinimi olanlar, ithalatın kendileri için yapıldığı 

kişiler bunun S ,S milyar dolanbn daha :ız olam.yxa
ğını söylerken toplam döviz giderinin S milyar dow· 
da kalacağını söylemek pek inandırıcı olmuyor. 

Ithalatın sermayenin gereksinimine ralmen 
umulan düzeyde ve düşük kalması ise yatırımlv. -
satıcı ve ileride değinilecek finansman sorunlarıyla 
ilgili etkiler doğuracaktır. 

Baştaki tırnak içindeki satırlar döviz rezervleri 
ile ilgili endişelenecek bir durum olmadığıN iNndrr
ma çabasını simgeliyor. fakat öyle bir b .. ,tansavma
cılık yapılmış ki, varılan sonuç, konuşmanın gereiini 
ortadan kaldırıyor. "1 milyar dolar civarındaki" bu
günkü rezervleri artırıcı etkenler 6,S milyar dolan bu
luyor. Azaltıcılar ise S milyar 3S0 milyon dotvda b
lıyor. Böyle olunca yıl sonun�aki döviz rezervlerimiı 
2 milyar dolarıaşacakdemektir. Bu kadır sallıkh bir 
konum kimseye oturup da böyle r .. kam derlemek ve 

açıklama yapmak gereksinimini duyurmu. Ayrıa 
eğer böylesine iyimser bir sonuç çıkıyorsı konutma
nın sonunda ödemeler dengesindeki açıkan dem vur
mak niye? Öte yandan aynı hesaplamıyı r.ı.bmbn 
düzeltebildiğimiz ölçüde biz yapalım. Toplam döviz 
rezervlerini azaltıcı etkenler S milyar 8S0 milyon d0-
lan aşıyor. Çoğaitıcılar toplamı ise S,S milyar dolarda 
kalıyor. Aradaki fark döviz rezervlerimizin 450 mU
yon dolara düşmesi sonucunu verir. Kaldı ki, başta 
değindiğimiz gibi, bu sonucun ne bizim hesıplMIıl .. 
mız, ne de konuşmacının u.ptırarak hesaplamaya po
baladığı şekilde olması bir anlam taşımıı. Dı, öde
meler dengesi en olumlu bir şekilde bile pUpe artık 
geç kalınmıştır. Bunu görebilmek için de birçok defa
lar yinelenenleri bur.ıda topvlanıak ve özetlemek � 
teri i. 

SANA YıNıN Y·APISI 

Bütün sorun sanayinin yapısınclan ileri geliyor. 
Türk sanayii çok az özkaynak kullanır. Büyük ölçüde 
finansmana dayanır. Devlet Planlama Teşkilatının ve 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın geçen yd ayn ay
rı ve, TüSiAD'ın bu yıl yaptığı çeşitli çahşmı.luda 
yatırımların oranı olarak kredi kullanımı çok yüksek 
or.ınlara varmaktadır. Bazı dallarda ve girişimlerde bu 
oran % l 00'e kadar yükselmektedir. Diğer bir deyi,,, 
bu gibi yatırımlar hiç özkaynak kullanmadan aerçek
çekleştirilmektedir. Genel olarak % 60 oranında öı. 
sinde bir yoğunluktadır. 

Sanayinin özelliklerini sıralamaya devam edelim: 
Temelde özel girişimcidir. Devletin katkısı giderek dil
şen oranlardadır. Son çeyrek asırda devletin SUlıl.yi 
üretimindeki payı yarıdan üçte bire kadar düımOştOr. 
Bu pay büyük çapta özel sanayinin gereksinimlerini 
karşılamak, onların giriş med iki eri , girişmek isteme
dikleri alanlarda bazı ara mallarını artan oranında za
rarına üretip ucuz olarak özel kesime saAtamak yönün
de gelişmiştir. Bu malların üretimi bUyük ölçek ve 

ileri teknoloji gerektirir. özel sermayenin bu alanlu
dan kaçınması onun oluşumUN diğer bir açıkhk .. 
tirmektedir. Görecel i olarak büyük ölçek ve ile:-i tek
nolojiden uzak kalmak. 

Sanayi tekelcidir. Bunu açmaYd gerek yok. Ser
mayesi, teknolojisi ve en önemlisi yatırım malları ve 
hammaddesinin büyük (vazgeçilmez) bir bölümü için 
dışa bağımlıdır. Yabancı sermayenin her 1 0  doların
dan 9'u sanayi yatırımlarına gitmektedir. Ithalatı,,"
zın yaklaşık olarak üçte ikisini hammaddeler olu,tur
makQdır. Bu oran giderek artmaktadır. 

BOCAZA ILK ÇÖZÜM OLARAK IKTIDAR
PARTILERIN KARIŞIMINI DECIŞ

IP DAHA AZ YILGINLARI YILGINLARI YIL ıŞ BAŞıNA 
GETIRMESI GöRÜNÜYOR. BUNLAR SAP
TlRMALARlNA YENIDEN, ANCAK O DA 

BIR SÜRE ıÇIN ISTEK VE BECERI 
SARlLABILlRLER. SERMAYENIN 01-

ÇÖZÜMÜ 12 MART DENEYINI 
YENILEMEK. BU VE BAŞKA ALMAŞIK

ARAsıi'mA SEÇIMI BELIRLEYECEK 
ÖNEMLI KıSTAS DA ıŞÇı SıNıFıNıN 

BU GÜCÜ GöSTEREBILME YE
BIR SÖZCÜKLE: öRGOTLEN

S. BAYSAN 

''Türkiye'nin hızlı kalkınmasına katkıda buluna
çıkmış dostları va.rdır. Gün geçmez ki 

vermek için girişimde bulunmasınıar. Fa
bunların hepsini kabul edemeyiz. Türkiye'nin 

vardır. Bu plana göre 2 milyar dolarlık bir 
olacak. 1,S milyar dolayında işçi dövizi 

bir miktar kredi kullanılacak, 5 milyar dolar
gideri olacak. Ihracatın daha fazla olaca

umuyoruz. Şu anda elimizde 3 milyar dolar civa
kredileri mevcuttur. Bunların 750 milyon 

Bankası'ndandır. 1 milyar dolar kadarı 
kredisidir. 1 milyar dolar kadarı da diAer ülke

kredisidir. Bunlar kullanılacaktır, çünkü 
kullanılmak için verilir. Dövize çevrilebilir mev

sene sadece 350 milyon dolar gidecektir 
zaman derhal ödenecektir. Ödenecek

bunlar gelirken birgiln gideceğini de bil iyor
rezervlerimiz 1 nrilyar dolar civarındadır. 

Türkiye ödemeler dengesindeki bu açığa r.ığmen, eko
kalkınmasını bir bunalımın içine sürüklemeden 

aşabilecektir, aşaeaktır, aşmıştır, aşıyo· 

satırların sahibinin kim olduğunu belirtmeye 
Nisan gibi yakın bir tarihte söylenmiş 

önemli değiL. Çok küçük birkaç değişiklik
içinde herhangi bir gün de söylenebilirdi. 

içinde bulunduğu ekonomik duruma çok 
belirgin sorun, döviz rezervleri. öyle bir 

gelindi ki bu sorun çözülebiise bile artık çok 
olacak. Buna sonra eğileceğiz. Önce yu

bilgilerin doğrUluğunu araştır.ılım. 

çi bu yılki ihracat verilerine bakıldığında geçen yılki 
aynı dönemin iki katını aşan bir gerçekleşme görül
mektedir. Bu büyük ölçüde, ilk aylarda, geçen yıldan 
kalan pamuk .stoklarının ihracından ileri gelmektedir. 
Biz yine de en iyimser öngörüleri kabuilenelim ve ih
racatın 2 milyar doları aşacağını varsayalım. 

Diğer bir boşvermecilik işçi dövizlerinin bu yıl 
1 ,5 milyar dolar.ı var.ıcağının umulması. Yani hem 
yurt dışına daha az işçi gönderilecek, hem de işçilerin 
yurda gönderdikleri döviz toplamında bir evvelki yıla 
or.ınla artış olacak! Daha inandırıcı bir bekleyiş 1 mil
yar dolar dolayında olabilir. Bu da yine sermayenin 
yayınlarında rastlanan bir öngörü. 

Konuşmada kuııanılan saptırma yöntemlerin
den biri de yüz milyonlar düzeyindeki rakamJarı en 
yakın milyar olar.ık yuvarlamak. Döviz rezervlerimiz 
1 milyar dolar dolar ciuarındciuarındaymı aymı . . "1 milyar dolar civarı" 
denirken düşünülen ya da gızlenen gızlenen doğru rakam en 
iyimser bir bakışJa en fazla 800 milyon dolar olmak 
gerekir. Çünkü konuşmanın yapıldığı tarihteki en yapıldığı tarihteki en son 
bilgi, döviz rezervlerini böyle vermektedvermektedir. 1 milyar
da 200 milyonluk hatayı önemsemiyecek durumda
dır ekonomimiz. Böyle olunca konuşmanın ortaların
da kredilerle ilgili olarak verilen r.ıkamları yeniden 
gözden geçirelim. "1 milyar dolar kadar Sovyet" ve 
"1 milyar dolar kadar diğer" krediler için kesin ra
kam verilmemiş oluşu bu rakamların da yukarıdaki 
"1 milyar dolar civarı" ölçüsünde yaklaşık olduğuna 
inandırıyor bizi. Böyle olunca, şu anda elimizde oldu· 
ğu söylenen proje kredileri toplamının daha inandırı
cı bir şekilde en fazla 2,5 milyar dolar olduğu görülü
yor. Bırakın böyle bir hesaplamayı,  7S0 milyon ile 
iki defa birer milyarı toplayınca bile nasıl olup da 
3 milyar gibi bir sonuca varıldığı anlaşılamamaktadır. 
Yüz milyonları en yakın milyara yuvarlama alışkanlı
ğının başka bir anlamı olmak gerekir. 

SAPTIRMALARIN öNEMSIZlıCı 

Geri ödenmesi gereken dövize çevrilebilir mev
duat yükünün 3S0 milyon dolar oluşu üzerine de söy
lenecek çok şey var. Yalnız geri ödenmesi gereken 
miktar 310 milyon doları geçiyor. 1 milyar dolar.ı 
varmış olan DÇM'nin bu yıla düşen faiz yükU de SO 
milyon doların üstünde. fakat yukarda gösterilen sap
tırmaların boyutlarıyla karşılaştırınca, burOlddki 
önemli değiL. önemsemezlik edilemiyecek başka sap
tırmalar var. Ithalatla ilgili döviz gideri S milyar dolar 
olacakmış ... 

Yalnız ithalat S,S milyar doları geçecek. Bu he
saplama da yine sermayenin yayınlarından. Ithalata 
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de gelişmiştir. Bu malların üretimi 
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INDAKi 

olunca sanayi mallarının ihracını teşvik için 
yoluna giditmektedir. Çeşitli fonlar yara

Dolayısiyle bir çeşit devalüasyon yapıl· 
fakat bu gibi gizli ya da açık devalüasyon

ihrilatımııı artırıcı etki yapmamaktadırlar. Son 
deneyinin gösterdiği şekilde, devalüasyonlar it

hılatı kısıcı da olamamaktadır. 
Devalüuyonlar gerek küçük oranlı fakat sık, ge

rekse Mahkll hUI büyük or.ıınlarda olsun, etkisiz kal· 
mlkud.r. Bunu yinelememizin nedeni, bu bilginin 
mıiım kMşl" gene de devalüasyon beklendiği ne iliş
kin bir yığın gözlem oluşundandır. Demir-çelikteki, 
çimentocb.ki ve genel olarak piyasadaki spekülatif 
etilimler bunu gösteriyor. Bu olguya, verilenlerden 
bqka örnek göstermek gereksiz. Çünkü bunu artık 
sai" insin bile görmemellikten gelemiyor. Spekülas
yon y�pt.I�n nullartn büyük ölçüde ithalat malı oldu
lunu anımsanuk, devalüasyonla ilgili bekleyişlerle 
olan ilişkiyi ortay� koymaktadır_ Burada spekülatif 
Iflemlerin boyutlarıyla ilgili bir gözlem vermek ya
rarlı. Tek tek spekülasyon alanlarında göreceli olarak 
cllltDk bir rant oranı ile yetinilmesi, yeterli rantın sağ
lambilmesi açısından spekülasyonun çok geniş alan: 
IMa yaygınlaştırıldığını belgeler. Gerçekten de tekel
ci sermayenin merkezinde tüm demir-çelik spekülas
yonunun bir tek kişi tarafından yapıldığı bilinmek
tedir. 

ENFLASYONUN NEDENLERI 
VE ETKİLERİ 

Yine gnayinin yapısıyla ilgili diğer bir gözlem de 
enflasyondur. Nedenleri üzerine bir yığın saptırıcı ve 
.ndirici görüş ileri sürülmektedir. Ileri sürülen bu 
PGşler, sermayenin ve hükümetin bu konuda büyük 
bir uyuşum içinde olduklarını gösterecek nitelikte: 
Sendikaların haksız ücret talepleri! Bununla beraber, 
son umanlarda hem devlet kuruluşlarının hem de sa
nayinin belirli bir kesiminde göreceli olarak sarı sendi· 
blara yüksek sözleşmelerin verildiği ve bunun pro
�ndasının yapıldığı gözleniyor. Hem de işçilere ve 
dinlarına hiç yer vermeyen TRT aracılığıyla. Enflas
yonun nedeni olırak ileri sürdükleri görüşlerden birine 
kendilerinin ne denli inandığının göstergesi. Ileri sürü
len diğer bir neden sendika enflasyonu. Anlaşılan ses 
uyumlu nedenler ileri sürmenin hiç değilse eğlendirici 
oba,iı sanılıyor. Bir diğer neden de yüksek vergiler. 
Burada tam bir anlaşma olmalı ki vergi iadesi uygula
masının hem kapsamı hem boyutları durmadan geniş
letiliyor. 

Enflasyonun artan bir hızla geliştiğinin delilleri 
çok. fakat delillerden daha inandırıcı olan, nedenler. 
tbmmaddesi için büyük oranlarda dışa bağlı olan bir 
sınayinin üretim maliyetleri ve satıŞ fiyatları büyük 
ölçüde dış ticaret hadlerine bağlıdır. Son çeyrek asır
da bununla ilgili yapılan birçok çalışma var. Bunlar 
daha çok dış ticarette ujranılan döviz kaybını vurgu
lamaya yönelik. Yalnız 1963-73 yılları arasında itha
lat fiy�dvının ihracat fiyatlarımıza göreceli olarak da
ha hızlı II'tmasl nedeniyle 20 milyar dolar döviz kay-

bına uğradığımız hesaplanıyor. Fakat dış ticaret had
lerinin bu şekilde değişmesinin belirli bir etkisi de 
yurt içi fiyatlarında görülüyor. Belirtildiği gibi Tür
kiye'ni., ithal ettiği malların fiyatları ihraç ettiği mal
ların fiyatları karşısında devamlı olarak yükselmekte. 
Bu yükseliş yalnız son yedi yıl içinde üçte bir oranın
da olmuş. Böyle olunca hammaddesi ithalata dayalı 
bir sanayi için fiyat artırmaktan başka bir yol kalmı
yor. Bunun yanında diğer bir gözlem, yine yukarda 
değinildiği gibi sanayinin çok yüksek oranlarda kredi 
kullanması. Türkiye'de faiz hadlerinin % 32'ye vardı
ğı göz önünde tutulmalı. Büyük çapta kredi ile iş gö
ren girişimcilerin (ki bunlar arasında yatırım harcama
larının tamamını krediyle sağlamış olanlar da var) 
% 32'jik bir faiz haddini karşılayabilmeleri ve bunun 
ötesinde bir de kar elde etmelerinin tek yolu olarak 
yüksek fiyatlar kalıyor. Sanayinin bu özellikleri ya
nında tekelci oluşu da satıŞ fiyatlarını doğrudan de
netliyebilmesini sağlıyor. Bazı dayanıklı tüketici mal
ları üretiminde birkişinin'dolaylı ve dolaysız olarak o 
dalın tamamına sahip olduğu yaygın olarak bilinen 
olgulardan. 

Fiyat artışlarının etkileri sıralanabilir. En önemli
si tüketicinin satın alma gücünü azalıması. Hele bu 
aynı zamanda ücretlerin ve diğer çalış"nların gelirleri
nin belirli ölçüde değişmemesi ile bir arada giderse. 
Böyle olunca talep giderek gıda ve gerekli tüketim 
mallarında yoğunlaşıyor. Bu da, bu gibi malların 
fiyatlarını artırıcı baskı yaratıyor. Giderek kısır bir 
döngü içinde genişleyen bir olgu. Fakat bundan daha 
önemlisi dayanıklı tüketim mallarında bir tıkanıklığa 
yol açması. Çünkü ,vazgeçilme olanağı olan tüketim 
malları bunlar. Burada araya çeşitli gazetelerin düzen
lediği dayanıklı tüketim malları piyangoları ve özel sa
tınalma kolaylıkları için geliştirdikleri sistemler giri
yor. Bunlar basın araçlarını kullanma olanağından ya
rarlanar.ık yarattıkları sansasyondan ileri gidemiyor
lar. Tıkanık!ı� genişleyerek devam ediyor. Çünkü tı
kanıklığı artırıcı başka olgular da var. Örneğin, işçi 
döviz transferlerinin azalması. Bunlar yurdiçinde ta
lebi artırıcı bir etki yaratmaktaydılar. Bu destek gide
rek zayıflamakta. Hatta olumsuz etki yapmaya başlı
yor. Fiyatlar üzerindeki diğer bir baskı, bütçeden do
ğuyor. Zararına çalıştırılıp özel sanayi için ucuz ara 
malları sağlıyan devlet kuruluşlarıyla ilgili. Sermaye· 
nin yayınları 1976 bütçesinin 20 milyar TL açık ve
receği görüşünde. Bizim görüşümüz bunun da ötesin
de. Bu önemli değiL. Önemli olan açığın olması. Çün
kü böyle bir durumda giderleri karşılamak için daha 
serbest bir para ve kredı politikası izleniyor. Bunun 
anlamı açık. Yüksek para hacmi ekonominin içinde 
bulunduğu dağılma durumuyla birleşince doğrudan 
fiyatları artırıcı bir etki yapıyor. 

t. 

ıŞÇı SıNıFıNA DOŞEN 

Sanayinin yapısı ve bunun etkileri üzerinde daha 
bir yığın şey söylenebilir. fakat buraya kadar olanı, 
çıkarılacak sonuçlar için yeterli. Sanayinin sorunları
na çözüm bulmak için ona destek olmak demek ay
nı zamanda dışa daha bağımlı bir duruma gelmek de
mek. Dış ticaret hadleri yoluyla sürekli olarak döviz 
kaybetmek demek. Yurdiçinde fiyatları artırıcı bas· 
kıları güçlendirmek demek. Böyle bir sanayi ile iç ve 

dış pazarda sınırlara dayanılmış olmayı önemseme
mek demek, vb. Bu durumda çözüm çok açık olmak 
gerekir. Sanayinin yapısını değiştirmek. Bunu serma· 
yeden beklemek safdillik. Varılacak sonuçlardan biri 
bu. 

Diğeri, özet olarak verilmiş olan çerçeve içinde 
ekonomik çöküntü ve fiyatlar yoluyla kitleler üzerin
deki baskıların artmasıyla ilgili. Beklenilen, hükümetin 
bu çerçeveyi ve sonuçlarını böyle değilmiş gibi gös
termeye çabalaması. Gerçekten de bunun örneklerini 
gördük. 1976 programı saptırılmıştır. 1975 gerçekleş
meleri abartılmış, gene de inandırıcı olunamamıştır. 
Fiyat artışlarıyla ilgili bulgular saptırılmıştır. Yatırım 
programı beş ay geç olarak ancak ve içinde 1976 da 
hiç bir harcama yapılması düşünülmeyen bir yığın 
projeye yer vermiş olarak çıkmıştır. Döviz durumuy· 
la ilgili saptırma çabaları yazımızın başında verilmiş
tir. Saptırmalarla ilgili olarak gözlenen bir olgu, sap
tırmalar için daha az emek harcanması. Giderek daha 
becerisiz saptırmalara başvurulması. Anlaşılan hükü
met kendisi de iyiden iyiye boşvermeciliğe vurmuş
tur işi. Sermayenin baskısı altında kendinden isteni
leni daha bir süre yerine getirecektir. Fakat yorgun· 
luk ve bezginlik gözlenebilir boyutlara ulaşmıştır. 
Hem de bir yılda. 

Bu durumda sermaye ne yapabilir? Akla gelen ilk 
çözüm iktidardaki partilerin karışımını değiştirip, 
daha az yılgınları", iş başına getirmek. Bunlar saptır
malara yeniden, fakat ancak geçici bir sü;e için daha 
büyük bir istek ve beceriyle sarıl abii iri er. Sermayenyı 
diğer yolu, 12 Mart', ek boyutlarla yenilemek. Bu 
ve başka almaşıklar arasında !Eçimiı •• belirleyecek 
en önemli kıstas da işçi sınıfının gücü ve bu gücü gös
terebilme yeteneği. Bir sözcükle: Örgütlenmesi. Geç
tiğimiz gOnler içinde bunun örneklerini gördük. 1 Ma
yıs günü ve gecesi gibi. Sorun, örneklerin yoğunlaştı. 
rılması. Sonuçlardan bir başkası da bu. 
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ğı göz önünde tutulmalı. Büyük çapta kredi ile iş gö
ren girişimcilerin (ki bunlar arasında yatırım harcama
larının tamamını krediyle sağlamış olanlar da var) 
% 32'jik bir faiz haddini karşılayabilmeleri ve bunun 
ötesinde bir de kar elde etmelerinin tek yolu olarak 
yüksek fiyatlar kalıyor. Sanayinin bu özellikleri ya
nında tekelci oluşu da satıŞ fiyatlarını doğrudan de
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lebi artırıcı bir etki yaratmaktaydılar. Bu destek gide
rek zayıflamakta. Hatta olumsuz etki yapmaya başlı
yor. Fiyatlar üzerindeki diğer bir baskı, bütçeden do
ğuyor. Zararına çalıştırılıp özel sanayi için ucuz ara 
malları sağlıyan devlet kuruluşlarıyla ilgili. Sermaye· 
nin yayınları 1976 bütçesinin 20 milyar TL açık ve
receği görüşünde. Bizim görüşümüz bunun da ötesin
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çıkarılacak sonuçlar için yeterli. Sanayinin sorunları
na çözüm bulmak için ona destek olmak demek ay
nı zamanda dışa daha bağımlı bir duruma gelmek 
mek. Dış ticaret hadleri yoluyla sürekli olarak döviz 
kaybetmek demek. Yurdiçinde fiyatları artırıcı bas· 
kıları güçlendirmek demek. Böyle bir sanayi 
dış pazarda sınırlara dayanılmış olmayı önemseme
mek demek, vb. Bu durumda çözüm çok açık 
gerekir. Sanayinin yapısını değiştirmek. Bunu 
yeden beklemek safdillik. Varılacak sonuçlardan biri 
bu. 

Diğeri, özet olarak verilmiş olan çerçeve 
ekonomik çöküntü ve fiyatlar yoluyla kitleler 
deki baskıların artmasıyla ilgili. Beklenilen, hükümetin 
bu çerçeveyi ve sonuçlarını böyle değilmiş 
termeye çabalaması. Gerçekten de bunun örneklerini 
gördük. 1976 programı saptırılmıştır. 1975 gerçekleş
meleri abartılmış, gene de inandırıcı olunamamıştır. 
Fiyat artışlarıyla ilgili bulgular saptırılmıştır. 
programı beş ay geç olarak ancak ve içinde 
hiç bir harcama yapılması düşünülmeyen 
projeye yer vermiş olarak çıkmıştır. Döviz durumuy· 
la ilgili saptırma çabaları yazımızın başında 
tir. Saptırmalarla ilgili olarak gözlenen bir olgu, 
tırmalar için daha az emek harcanması. Giderek 
becerisiz saptırmalara başvurulması. Anlaşılan hükü
met kendisi de iyiden iyiye boşvermeciliğe 
tur işi. Sermayenin baskısı altında kendinden 
leni daha bir süre yerine getirecektir. Fakat 
luk ve bezginlik gözlenebilir boyutlara ulaşmıştır. 
Hem de bir yılda. 

Bu durumda sermaye ne yapabilir? Akla 
çözüm iktidardaki partilerin karışımını değiştirip, 
daha az yılgınları", iş başına getirmek. Bunlar 
malara yeniden, fakat ancak geçici bir sü;e için 
büyük bir istek ve beceriyle sarıl abii iri er. Sermayenyı 
diğer yolu, 12 Mart', ek boyutlarla yenilemek. Bu 
ve başka almaşıklar arasında !Eçimiı !Eçimiı •• belirleyecek 
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tiğimiz gOnler içinde bunun örneklerini gördük. 
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ULKENIN DÖRT BiR YANıNDA : 

EMEKCi HALKıN GÜCÜ 

BASKıLAR VE ıŞÇı sıNıFı 

Eternen amı.f1ar ı Mayıı ,österile
rini enıelleyeFlediler. En,eUemeye (Üç
leri yetmedi. Türkiye i,çi aını(ı, 1 Meylı'. 
kutlayarak eıemen ıınınanh demok:rui 
düşmaru cephesinde bir ıedik açmayı 
ba.ı;ardı. 

Buna kar,ılık Türkiye'nin çeşitli 
bölselerinde 1 Mayıs'. hazırlanan işçile
re karşı yasadı,ı en,elleme çabalanna 
b&.fvunıldu. özellikle ı.tanbul dışında 
yolunlattı bu yua dı,ı baskı ve engelle
meler. 

Edirne ilinde olanlar, bir örnek te,· 
kil ediyor. 29 Nisan ıecesi Edirne'de 
1 Mayıı afişleri asan Türkiye İşçi Partisi 
Edirne İl saymanı Nazmi Aksuhgur ile 
Kartaı Tepe mensucat fabrikasında çalı
şıp halen işyeri temsilcisi bulunan Sinan 
Nideliollu polislar tarafından yakalana
rak Edirne Merkez Karakolu'n. götürü
!üyotlar. Daha sonrasını TİP 11 Saymanı 
Nazmi Aksungur şöyle anlatıyor: 

"Gece saat 0.30 sıralarında Sokullu 
hamamı önünde poli. yolumuzu kesti. 
Apar topar karakola götürüldük. Bizi ya
kalarnalannın nedeni ya da bir başka ko
nuda tek kelime konuşmadan üzerleri
mizi aramaya b-.ladılar. Ozerimde, çe
şitli yayınlara ilişkin abone listeleri bu
lunuyordu. Onu aldılar. Aynca yine üze
rimde bulunan not deCterine el koydu
lar. ıçinde yazılı olanları kopya ettikten 
sonra not deCterini geri verdiler. Ancak, 
abone listesini alıkoydular. Bunların ya
ntllta, 1 mayıs gecesi yapılacak olan T1P 
gecesine i1i,kin davetiyelerin üzerimden 
çıkması üzerine karakoldaki polislerin 
kızgınlılı arttı. Bu kez fiili: saldırıya 
,eçtiler. Başlannda nöbetçi amiri olmak 
üzere ertesi ,ün saat. 14 'e kadar karakoI
daki polislerin dayalına maruz kaldık. 

Bundan .onra Cumhuriyet savcılılı
na &evkedildik ve savcılık tarafından ser
best bırakıldık." 

Bütün bu yuadıışı engellemelere 
kartılık Edirne'li itçiJer 1 Mayıs'ı coşku 
ile kutladılar. Bunun da ötesinde, 8 Ma
ytl riinü, Edirne'de b ... ıa Tekstil Sendi· 
kuı olmak üzere dört demokratik kuru
lu,un düzenledili bir miting yapıldı. 
Sendikadan başka, TöB-DER, Trakya 
Demokratik Kültür Demeli ve Edirne 
Yübek öRrenim Demeli'nin de düzen
lenitine katıldıRı mitinai Türkiye ışçi 
Partw ve Cumhuriyet Halk Partisi de 
desteklemitlerdir, 

BURJUVAZI i MAYIS'TAbI 
NASIL KORKTU? 

Balımlı, ,eri kapitalizmin derinle
,en bunalımı içinde çar,af çar,af yol
luzluRu, kirliliRi açı Ra Çıkan burjuvazi 
ülkeyi yönetmenin aczi içinde. Ve b� 
nedenle kurtulu,u fqizmde arıyor. 

İışçi ıınıfının baQımıızlık, demok
ru.i, sosyalizm yolundaki kazanımları 
burjuvaziyi ürkütüyor. Burjuvazi iışçi sı
nıfının ve demokratik ,üçlerin demok
ratik kazanımlarını en,ellemek, bukı al
tında tutmak için çe,itli tertipler için
de. Çe,itli oyunlar tezııahlıyor, Bukılar 
daha ,iddetleniyor, dozunu daha da artı
rıyor. 

YOROYOŞ - IB MA YIS 1 9 76 - 1 0 

Diyarbakır'da Hitit Ecza Deposu 'n
da Sosyal ış'in (revi 46 ncı rıününü dol
dururken i,�iler üzerindeki baskılar bir
kaç yönden rıeUtiyor, Grev bugünkü bo
yutunda ayrı bir önem taşıyor. Hitit 

Ecza Deposundaki ,rev, i,veren ve i,ve
ren vekilinin çe,itli bukılarına ralmen, 
kararlı ve dirençli bir ,rev oldu. Grev 
DİSK'e bal h Soıyal t, tarafından yürü
tülüyor. Türk-ış'in Diyarb&kır'da işçileri 
nuıl sattılını Türk-ı,'e baRIı işçiler bu 
rırevde daha iyi anladıklan için olay 
önemli. ışçiler her türlü baskıya ralmen 
kararlı oldukları için, dirençle grevlerini 
yürüttükleri için, diRer ityerlerindeki ili
çilere örnek oldukları için de önemli. 
Bu nedenle sadece Hitit Ecza Deposu iş
verenleri delil, diler işverenler de ürkü· 
yor, korkuyorlar. Grevi daRıtmak, işçi
leri baskı altında tutarak yılgınlıla dü
,ürmek, işverenlerin başlıcl' sorunu 
oldu. 

ışçi sınıfının uluslararası dayanışma 
günü 1 Mayıs, burjuvaziyi hep korkuttu. 
Burjuvazi 1 Mayıs'ta sosyalistleri, işçi sl
nıtanın bilinçli unsurlarını, ilerici ve yurt
severleri hep baskı altında tuttu, tutuk
ladı. Gazete ve dergi yönetim yerlerini 
o rıün bastı, kapılarına polis dikti. İşçi 
sınlCına karşı terör, ekonomik ve siyasi 
örgütlerine karşı baskı 1 Mayıs'ta boyut 
kazandı. 1 Mayıs, işçi liderlerinin, sos
yalistlerin tutuklandıkları gün haline gel
di.·  Burjuvazi ülkemizde sadece bununla 
da yetinmedi. ışçi sınıfının uluslararası 
dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı amacın
dan, anlamından uzaklaştırmak için de 
elinden geleni yapmaktan geri kalmadı. 
1 Mayıs'ı "Bahar Bayramı" ilan etti. 
Ama bu engelleme ve saptırmalara ral
men iışçi sınıfımız 1 Mayıs'ı kutladı. 

Diyarbakır'da Sosyal-İş sendikasına 
üye işçiler, DISK'in 1 Mayıs amblemi
ni büyüterek, grev yerlerine astılar. PO
lis daha o gün alarma geçirilmişti. Pa
noyu indirdiler ve iki iışçiyi 1. Şube'ye 
,ötürdüler. 

Emniyet Müdürlülü, (rev komitesin
den Bayram Atik'le Mahmut Erdinç'i 
"170 cm eninde 4 metre uzunlulunda 

üzerinde kızıl bir bayrak (üzerinde 1 Ma
yıs yazılı) ve itçiyi temsilen sol elinde 
bir çekiç tutan erkek bir işçi ile sol 
yumru au havada sıkıh vaziyette bir ka
dın işçiyi temsil eden bir pankartın asılı 
bulunduau ve 1 Mayıs işçinin emekçi
nin bayramı, kahrolsun faşizm yazılan 
bu pankartı asarak gelip geçenlerin dik
katini çekerek yolun kapanmuına ve 
traCilin aksamuına sebep oldulu, bay
rak üzerinde ayyıldızın bulunmadılı 
(Bayralın üzerinde 1 Mayıs büyük pun
tolarl ... yazılınıış) ve bunun kızıl bir bay
rak oldulu anlamı La.şıyarak halkın üze
rinde infial yuattılı ... " gerekçesiyle 
30.4.1976 (Ünü Devlet Güvenlik Mahke
mesine havale etti. 

D.G_M. "Beyaz bez üzerine düz kır
mızı bir bayrak, önüne bir kadın ve er
kek i,çi resmi yerle,tirip, erkeRin sol eli 
çekiçti olarak bayralın tam ortasına ge
lecek ,ekilde yerle,tirildili ve bu suretle 
Komünizmin timsaH olan orak eksik çe
kiçli bayrak meydana ,eldili, herkesin 
ııörebileceRi bir yere uarak propaganda 
yaptıkları ... " ııerekçesiyle iki iışçiyi 
cumhuriyet savcılılına havale eder. 

Bayram Atik'le Mahmut'un hikaye
si burada bitmiyor. Olay Sulh Ceza, Pd
liye Ceza, Alır Ceza ve 2. Aaır Ceza 
mahkemelerinden ııeçti. Şimdi 2. Alır 
Ceza'da TCK 142/1 ve 40'ıncl madde
lerden ya.rgılanıyorlar. tki i,çi hakkında 
mahkeme batkanı olumlu ışerh getiriyor. 
"Asılan aCiışler iışçi haklarının ve emek 
mef'humunun esprisini iCade etmekle ko
münizm proparıandaaı mahiyetinde 01-
mııdılını. .. " belirtiyor ve tahliyelerini is
tiyor. Mahmut Erdinç ve Bayram Atik 
ışimdi cezaevindeler. 

Daha nice 1 Mayıs'lara .. 

zümlenmedi. Çaıı,an tüm personelin çö
zümlenmeli ,ereken ivedi .orunları var_ 
Bunların ba,ında yemek, kre., .. Ihk, 
mew geliyor. Kendisiyle ,örü,tüRümüz 
bir i,çi sorunlarını şöyle dile ,etirdi:  

HACElTEPE'DE DIRENIŞ 
" Rektörlük sorunlarımızı çözeceRi 

yerde poli.i üzerimize salıyor, bize bu
kı yapıyor. tık gün yemekhane müdü
rü ErdoRan Duru ellerinde makinalı tü' 
fek bulunan polislerle birlikte rıelip buı 
arkada,larımızın kimliklerini kontrol et
ti. Direnişe katılanların iışten atılacalını 
söyledi. Kendisinin herşeyi sallanıyor. 
Bizim için sözde 25 milyon liralık ye
mek fonu ayrılıyor. Buna ratmen kalite
siz, üstüste aynı yemekler çıkıyor. Yedi
timiz ıspanatın içinden kum, çivi, me
tal parçaları çıkıyor. Yeşil sebzeler yı
kanmadan veriliyor. Yemekhanede diet
sen kontrolu yok. Çöp dökülen yere ye
mek kapları üstü açık konuyor. Ondan 
sonra deney hayvanlarınlD tqandılı .... _ 

Hacettepe Tıp Fakültesi ve hastaha
nesinde 27 Nisan Salı rıünü hekim dışı 
aallık personeli, genel idare görevlileri, 
teknik bakım elemanları, diler görevli
ler direnişe geçtiler. Direnişi hekimler, 
hemşireler ve ölretim görevlilerinin bit
yük çolunlulu da dedekliyor. 

Bu direniş şimdilik yemek yememe 
biçiminde sürüyor. Hacettepe hastahane
ıinde· daha önceleri direnişe ,eçiimiş, 
rektörlütün sorunlara çözüm bulacalını 
açıklaması üzerine direnişe son verilmiş
ti. Ama bUlÜDe deli n hiçbir .orun çö-

HACE7TEPE PERSONELI: VERILMEYEN HAKLAR 

fas iz ınin 
AKIN ERTEK 

• •  • •  

gucu 
1 Mayıs'la birlikte, işçi sınıfı hareketinin niceliRi -Je niteliRi daha büyük 

bir açıklık kazandı. 1 Mayıs'ta işçi sınıfı yalnızca bir günü kullamadı. Aynı za
manda, geçmişi ile geleceRi arasında bir köprü kurdu. GirdiRi mücadelenin b0-
yutlarını gösterdi. Dar mücadele alanlanna hapsolup kalmaya niyetli olmadı
Rını kanıtladı. 

1 Mayıs'ın işçi sınıfı hareketi içinde olanlar için taşıdıRı anlam, her za
man tazeliRini koruyacak. Ancak, I Mayıs'ın öRrettikleri çok dahı geni, bir 
alanı kapsıyor. Türkiye'de tartışılan teorik ve pratik bir çok meseleye aydın
lık getiriyor. En azından, peşin yargılar üzerinde yeniden düşünmeyi, kimi 
"veri"leri yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor. Bu yargılar ve veriler, ra
şizme, faşizmin tırmanışına ilişkin. 

tık gözlem ve sonuç, I Mayıs'ın büyük bir kitle tarafından kuUanabilme-
sine ilişkin. 1 yılı aşkın bir süredir, raşist tırmanışı en geniş boyutlan ile yur
dun her yanında, her kadernede sürdüren bir iktidar 1 Mayıs'ı engelleyemedi. 
Baskı, terör ve çeşitli provokasyonlar, 1 Mayıs'ın kutlanışını engelleyemedi. 
Bu, açıkça, egemen sınıflar için bir gerileme anlamını taşıyor_ Egemen sınına
rın gücünün dışında ve ona karşı olan güçlerin gücünden soyutlanarak muUık 
anlamda ele alınmaması gerektiRini gösteriyor. Egemen sınınann 1 Mayıs'taki 
çaresizliRine "yeni bir oyun" ya da bilinçli bir "sessizlik" olarak bakmamak 
gerekir. Başka türlüsü faşizmi kadiri mutlak belleyerek tesllmiyetçili-,e "dU
mesinden başka anlama gelmez. 

Faşizmin gücü ve güçsüzlü�ü üzerinde net olmak gerekir. Türkiye'de r .. ı
zan tırmanışın son derece bilinçli ve planlı bir biçimde yürütülmek istendlli 
bir gerçek. Ancak bu, tek başına, tırmanışın istenilen şekilde gerçekle,mesi 
sonucunu getirmiyor. Plan, niyet ne olursa olsun, Caşizm şaşmaz bir plın çer
çevesinde tırmanamıyor. Yine şaşmaz ve enine boyuna sistematik bir geli ,me 

Bunun çeşitli nedenleri var. 
eklektik bir Ideolojiden oluşuyor. Bu nedenle sürekli gelişen olay

lar karşısında deeişik tutumlar almak zorunda kalıyor. Kendi iç çelişkilerini 
frenlemekte zaman zaman güçsüz vp zor durumda kaidıRı oluyor. Bu bir. 

Buna baeıı olan bir ikincisi de, faşizme karşı olanlar'n gücüne ilişkin. 
Işçi sınıfının gücü, faşizmi, çizgisini dışarıya bakarak J)arlama zorunda bırı-

tarafından yakalana
Karakolu'n. götürü

sonrasını TİP 11 Saymanı 
anlatıyor: 

0.30 sıralarında Sokullu 
yolumuzu kesti. 

götürüldük. Bizi ya
ya da bir başka ko

konuşmadan üzerleri
b-.ladılar. Ozerimde, çe

abone listeleri listeleri li bu
aldılar. Aynca yine üze

deCterine el koydu
olanları kopya ettikten 

geri verdiler. Ancak, 
alıkoydular. Bunların ya

yapılacak olan T1P 
davetiyelerin üzerimden 

karakoldaki polislerin 
kez fiili: saldırıya 

nöbetçi amiri olmak 
14 'e kadar karakoI

dayalına maruz kaldık. 
Cumhuriyet savcılılı

savcılık tarafından ser

yuadıışı engellemelere 
kartılık Edirne'li itçiJer 1 Mayıs'ı coşku 

da ötesinde, 8 Ma
... ıa Tekstil Sendi· 

demokratik kuru
miting yapıldı. 

TöB-DER, Trakya 
Demeli ve Edirne 

eli'nin de düzen
katıldıRı mitinai Türkiye ışçi 

Cumhuriyet Halk Partisi de 

MAYIS'TAbI 
KORKTU? 

kapitalizmin derinle
çar,af çar,af yol

Ra Çıkan burjuvazi 
aczi içinde. Ve b� 

burjuvazi 
� 

burjuvazi 

fqizmde arıyor. 
baQımıızlık, demok

yolundaki kazanımları 
Burjuvazi iışçi sı

demokratik ,üçlerin demok

bilinçli unsurlarını, yurt
severleri hep baskı altında tuttu, tutuk
ladı. Gazete ve dergi yönetim yerlerini 
o rıün bastı, kapılarına polis dikti. İşçi 
sınlCına karşı terör, ekonomik ve siyasi 
örgütlerine karşı baskı 1 Mayıs'ta boyut 
kazandı. 1 Mayıs, işçi liderlerinin, sos
yalistlerin tutuklandıkları gün haline gel
di.·  Burjuvazi ülkemizde sadece bununla 
da yetinmedi. ışçi sınıfının uluslararası 
dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı amacın
dan, anlamından uzaklaştırmak için de 
elinden geleni yapmaktan geri kalmadı. 
1 Mayıs'ı "Bahar Bayramı" ilan etti. 
Ama bu engelleme ve saptırmalara ral
men iışçi sınıfımız 1 Mayıs'ı kutladı. 

Diyarbakır'da Sosyal-İş sendikasına 
üye işçiler, DISK'in 1 Mayıs amblemi
ni büyüterek, grev yerlerine astılar. PO
lis daha o gün alarma geçirilmişti. Pa
noyu indirdiler ve iki iışçiyi 1. Şube'ye 
,ötürdüler. 

Emniyet Müdürlülü, (rev komitesin
den Bayram Atik'le Mahmut Erdinç'i 
"170 cm eninde 4 metre uzunlulunda 

üzerinde kızıl bir bayrak (üzerinde 1 Ma
yıs yazılı) ve itçiyi temsilen sol elinde 
bir çekiç tutan erkek bir işçi ile sol 
yumru au havada sıkıh vaziyette bir ka
dın işçiyi temsil eden bir pankartın asılı 
bulunduau ve 1 Mayıs işçinin emekçi
nin bayramı, kahrolsun faşizm yazılan 
bu pankartı asarak gelip geçenlerin dik
katini çekerek yolun kapanmuına ve 
traCilin aksamuına sebep oldulu, bay
rak üzerinde ayyıldızın bulunmadılı 
(Bayralın üzerinde 1 Mayıs büyük pun
tolarl ... yazılınıış) ve bunun kızıl bir bay
rak oldulu anlamı La.şıyarak halkın üze
rinde infial yuattılı ... " gerekçesiyle 
30.4.1976 (Ünü Devlet Güvenlik Mahke
mesine havale etti. 

D.G_M. "Beyaz bez üzerine düz kır
mızı bir bayrak, önüne bir kadın ve er
kek i,çi resmi resmi resm yerle,tirip, erkeRin sol eli 
çekiçti olarak bayralın tam ortasına ge
lecek ,ekilde yerle,tirildili ve bu suretle 
Komünizmin timsaH olan orak eksik çe
kiçli bayrak meydana ,eldili, herkesin 
ııörebileceRi bir yere uarak propaganda 
yaptıkları ... " ııerekçesiyle iki iışçiyi 
cumhuriyet savcılılına havale eder. 

Bayram Atik'le Mahmut'un hikaye
si burada bitmiyor. Olay Sulh Ceza, Pd
liye Ceza, Alır Ceza ve 2. Aaır Ceza 
mahkemelerinden ııeçti. Şimdi 2. Alır 
Ceza'da TCK 142/1 ve 40'ıncl madde
lerden ya.rgılanıyorlar. tki i,çi hakkında 
mahkeme batkanı olumlu ışerh getiriyor. 
"Asılan aCiışler iışçi haklarının ve emek 
mef'humunun esprisini iCade etmekle ko

HACE7TEPE CE7TEPE CE7T PERSONELI: VERILMEYEN 

fas iz ınin 
AKIN ERTEK 

1 Mayıs'la birlikte, işçi sınıfı hareketinin hareketinin har
bir açıklık kazandı. 1 Mayıs'ta işçi sınıfı yalnızca 
manda, geçmişi ile geleceRi arasında bir köprü kurdu. 
yutlarını gösterdi. Dar mücadele alanlanna hapsol
Rını kanıtladı. 

1 Mayıs'ın işçi sınıfı hareketi içinde olanlar 
man tazeliRini koruyacak. Ancak, I Mayıs'ın öRrettikleri 
alanı kapsıyor. Türkiye'de tartışılan teorik ve 
lık getiriyor. En azından, peşin yargılar üzerinde 
"veri"leri yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor. 
şizme, şizme, şi faşizmin izmin i tırmanışına ilişkin. 

tık gözlem ve sonuç, I Mayıs'ın büyük bir 
sine ilişkin. 1 yılı aşkın bir süredir, raşist tırmanışı 
dun her yanında, her kadernede sürdüren bir iktidar 
Baskı, terör ve çeşitli provokasyonlar, 1 Mayıs'ın 
Bu, açıkça, egemen sınıflar için bir gerileme anlamını 
rın gücünün dışında ve ona karşı olan güçlerin 
anlamda ele alınmaması gerektiRini gerektiRini ger gösteriyor. 
çaresizliRine "yeni bir oyun" ya da bilinçli bir 
gerekir. Başka türlüsü faşizmi kadiri mutlak belleyerek 
mesinden başka anlama gelmez. 

Faşizmin gücü ve güçsüzlü�ü üzerinde net 
zan tırmanışın son derece bilinçli ve planlı bir biçimde 
bir gerçek. Ancak bu, tek başına, tırmanışın istenilen 
sonucunu getirmiyor. Plan, niyet ne olursa olsun, 
çevesinde tırmanamıyor. Yine şaşmaz ve enine 

Bunun çeşitli nedenleri var. 
eklektik bir Ideolojiden oluşuyor. Bu 

lar karşısında deeişik tutumlar almak zorunda 
frenlemekte zaman zaman güçsüz vp zor durumda 



BILENIVOR 
ba ile . bu arabalar hiç !.emizlenmiyor
yemekler hemşirelik okuluna götürülü
yor. Laboratuarlarda 58�lıAa aykırı bir 
şekilde çalışıyoruz," 

Direnişlerini haklarını alıncaya ka
dar, gerekirse daha başka biçimde sür
dureceklerini açıklayan tüm personel 
ivedi isteklerini kamuoyuna şöyle açık
ladılar: 

. Yemeklerin kalitesinin düzeltilme
si, idari personele de ücretsiz yemek ve
rilmesi, ve personel Larafından seçilecek 
3 kişi tararından yemekhanenin kontro
tunun saAlanması, 

- Döner Sermayeden herkesin hiz
mete katkıli' oranında yararlandırılması 
ve Döner Sermaye'den kimlerin ne ka
dar pay açıklanması, 

. Yan ödemeler kanunu kesin halini 
alıncaya kadar, diRer kurumların yapt.IR ı  
gibi eskisi üzerinden ödemeye devam 
edilmesi, farkların daha sonra verilmesi, 

- Bayan personelin çocuklarına ye
tecek kadar beş açılması, 

- Devamlı kadrolu personel dokto
runun bulunması ve personel tedavisine 
.erekli ilginin gösterilmesi, 

- Laboratuar, Ameliyathane, Rönt.
ıen, Atölyeler ve di lter çalışma yerle
rinde i, koşullannm insan salhitına ay
kın olmayacak şekilde düzenlenmesi, 

- Gece çalışan personel için servis 
arabuının temin edilmesi, 

- Bilim Dalı Dernelti'nin dalııtılı 
paranın teknik bakırnda herkese eşit ve
rilmesi. 

Rektörlültün işten atma tehdi.t1eri 
direnişi kıramadı. Bu kez de sorunlara 
çözüm geHreceltini açıklayıp, uygula
musa kamuoyuna ne diyecek? 

BOZKURT ÇANTALI 
MÜDÜR VE KöYLÜLER 

Körs, Kütahya iline baRı. bir köy. 
Köyün özelliRi, ahalisinin alevi oluşu . 
Köy muhtarı ise CHP'li. 

Körs köylüleri, ellerindeki fidanları 
bir törenle köylerine dikmek istiyorlar. 
Törene, TöB-DER Kütahya şubesinden 
öRretmenler katılıyorlar. öRretmenlcri 
özellikle Körs köylüleri davet ediyorlar. 
Fidanların dikilmesinden sonra, okul 
bahçesinde bir de piyes veriliyor. Daha 
sonra köylülerle yenilen yemekten sonra 
öRretmenler toplu halde Kütahya'ya dö· 
nüyorlar. 

Kıyamet bundan sonra kopuyor. 
TöB·DER'li öRret.menlerin bir' köyü zi
yaret. etmeleri, MC'nin faşist tırmanma 
zincirinde kıyamet koparılacak bir olay
dır çünkü. 

Köye ilk baskın Milli ERitim Müdü' 
rü ve yardımcısı t.araCından yapılıyor. 
Salttık memuru .eldi, denerek bir araya 
toplanan köylülere ve köydeki öRret
menlere olmadık kümrler, hakaretler 
yaRdırılıyor. Küfür ve hakaretlerden en 
çok Körs köyü öRretmenleri nasipleri
ni alıyorlar. Kütahya'dan Körs köyüne 
öRret.men çaRrllarak işlenen "büyük 
suç "un affı için gerekli işlemleri de 
açıklıyor Kütahya Milli ERitim Müdürü: 
Bir hafta içinde bütün öRretmenler 01-
kü·Bir'e üye olmahdırlar. Bunun dışın' 
da, başlarına birer bekçi dikilerek öltret· 
menlerin birbirleriyle konuşmaları en
gelleniyor. Öltrencilerin de teker teker 
üstleri aranıyor. Gerekçe olarak da ölt· 
rencilerin üzerlerinde "devrimci şiir bu
lunma olasılıltı" gösteriliyor. 

abartılınaınalı 
kıyor. Faşizm yalnızca kendi insiyatifiyle deeil, işçi sınıfının gücü ve etkinli· 
eine göre çızgisini saptamak zorunda kalıyor. Ustelik, etkin olmaya çalıştlRı 
küçük burjuva kesimler de sahipsiz deRi!. Bunlar, faşist ideolojinin başka 
sahibi bulunmayan oyuncaklan de en. İşçi sınıfının gücü ve etkinli�i arttıkça, 
ve kaıutlandlkı;,a küçük burjuvazinin demokrasi süreci içinde daha etkin yer 
alma olanaklan artıyor. 

Eklektizm her zaman yanlış sonuçlara götürür, Eklektizmin yanıltıcllıRı 
birbirine zıl kutuplarda aynı ölçüde yanıltıcı olur. 1930'Iarda kimi Alman sos· 
yalisUeri ekonomiyi soyutlayarak ve yalnızca ekonominin niceliRine bakarak 
faşizm hakkında yargıJara vardılar. Faşizmi özünde çarpıtarak bir küçük bur· 
juva ideolojisi olarak gördüler. Ve gelişkin iş<;i sınıfı karşısında küçük burju· 
vazinin güçsüzlÜeünden hareketle ve onun kitle hareketini önemsemeyerek Ca· 
şizm tehlikesini göremediler. Bu yanlış ucu n ne kadar pahalıya oLurduRu bili· 
niyor. 

Bir başka uç da demokratik güçlerin nicelieini ve nltelieini küçümseyerek 
Caşizmi kaçınılmaz gönnek. Eklektizmin bir başka ömeRi. Çünkü demokratik 
güçler toplumun diRer kesimlerinden sınınarından soyutlanarak kendi başla· 
nna ele alınıyorlar. Demokratik güçlerle sermayenin ilişkileri ve göreli güçleri 
bir bütün içerisinde görülmüyor. Görülemiyor. 

İki uç da eşit ölçüde yanlış ve tehlikeli. Birinci gruptakiler (aşizme gözle· 
rini kapayarak geçit veriyorlar. ıkinciler ise gözlerini alabiidieine açarak. Bi· 

rinciler faşizmi göremiyorlar. Ikinciler ise o kadar çok görüyorlar ki yapacak 
bir şeyin olmadıAı kanısı ile teslimiyetçiliRe gidiyorlar. Teslimiyetçmein 
bug-U.n Türkiye'deki görüntüsü "yapılan her işin faşizmin ekmeeine yae sürece
Ri" , " herşeyin tırmanışın anlamlı bir parçası oldueu" görüşlerinde ortaya Çı' 
kıyor. 

Faşizm zorunlu bır a.şama deRIIdir. Faşizmin gelişme olanaRının Işçi sını· 
(i hareketine ve demokratik güçlerin durumuna baRIı oldueunu unutmamak 

gerek. Tarihin kazandırdı eı deneyleri iyi bilmek ve özürnlemek, durum dcRer

lendirmeslnde güncel görevin ne oldueunun anlaşılmasında kolaylık saRlıyor. 

Fa,izmin Türkiye'de yaratabiidiRI bir kitle hareketi yok. Oysa büyük günde 

300 bın kişi vardı Taksim meydanında. 

HEKTA Ş IşçiLERI GRE.VDE 

Milli E�itim Müdüründen sonra, bas' 
kın sırası Jandarmalaea geliyor. Milli 
Eititim Müdürünün baskınından dört gün 
sonra Köcs'ü basan jandarmalar, ö�ret· 
menlerin ve ö�rencilerin evlerini, çanta· 
larını teker teker arıyorlar. Bütün bıı 
baskınlar sırasında köyde bulunmayan 
CHP'li Körs muhtarı, jandarma araması 
sırasında köye geliyorsa da köyün içine 
sokulmuyor. 

Körs köyünde olup bitenler, hergün 
yurdun dört bir yanında olup bitenlere 
yalnızca bir örnek. Tırmanışın asker ve 
sivil bürokrasi aracıhltıyla merkezlerin 
dışında dikkatlerden kaçan bölgelerde 
n8$11 yürütüldüRünün bir göstergesi. 
Körs'ü ilk basanlardan Milli EA'itim Mü
dürü, baskın sırasında bozkurt armalı bir 
çantayı yanından hiç ayırmıyor. Baskı
nı, kısa bir süre sonra resmi güvenlik 
kuvvetleri pekiştiriyor. 

PETROL KIMY A-IŞ 
GÜÇ LENIYOR 

DISK'e batlı Petrol Ki mya·İş sendi· 
kası, baA'lm8lz sendikaların katılımı ile 
daha da güçleniyor. Mayıs başında, ba
Itımsız Atom-Iş sendikası da Petrol Kim· 
ya·lş'e katıldı. 

Atom-Iş sendikasının geçtiltimiz yıl 
yapılan genel kurulunda, oybirliai ile 
DISK'e katılma kararı alınmıştı. Bu ka: 
rarın alınışından sonra DISK, Atom·İş'e 
DISK içinde aynı işkolundaki Petrol 
Kimya-Iş ve Petkim·lş'le görüşmeler 
yapmasını ve sonuçta bunlardan biri ile 
birleşmesini önermişti. 

O (Ünden beri yapılan görüşmeleri 
delterlendiren Atom-İş, sonunda bu sen· 
dika.lardan Petrol Kimya-ı,'e katılmaya 
karar verdi. 

Atom-ı,'in de katılma.ıııyla son 10 
ay içerisinde Petrol Kimya-Iş bünyesin· 
de bütünle,en sendikaların sayısı 4 'e 
yükseldi. 

Atom-Iş'in Petrol Kimya-I, ile bir· 
leşmesi konusunun görüşüldüıtü genel 
kurula sunulan çalı,ma raporu şu sözler· 
le bitiyordu: 

"DISK'e katılma sorunumuzun de· 
Iterlendirmesini bir cümle ile vurıular
sak, Petrol Kimya·lş sendikası ile bütün· 
leşmeoin tek devrimci ve olumlu seçe
nek olduRunu belirtmek isteriz." 

Genel Kurul sonunda işçiler kuar
larını verdiler: Petrol-Kimya işkolunda 
tek sendika olan Petrol Kimya 
lş'le birlp.şmek ve büıünleşmek. 

• 
ıstanbul'da Kartal'da bulunan Hek

taş Tarım IlAçları TAŞ'de 1 1 0  i,ei ça!ı
şıyor. Hekta" Petrol Kimya·lş sendika· 
sına ypni kalılan bir iııyeri. Daha öııce 
bu yetkili sendika, Türk-I,'� 
baltlı Petrol-I, idi. 

I,veren Petroı.ı,'te bulduklarını Pet· 
rol Kimya·ı,'te de aramaya kalktı. Ama 
p .. troı-Iıflf> kolaylıklıı ıızl.,an Hektaş 

ışvereni aynı kolay ht i işçi sınıfının Çı
karlarını sonuna dek savunmaya kararlı 
Petrol Kimya·lş'ten görmedi. Işveren, 
toplam 70 maddeden oluşan sözleşme 
t.asarısının 58 maddesinde uyuşmazlıla 
gitti. En sıradan sendikal ve sosyal hak
lar için dahi uzlaşmaz. davrandı. Örne
Ain, ücret zamları, ikramiyeler, kıdem 
tazminatları ve çahşma haCtaaının kısal· 
tılması gibi temel maddelerin yanısıra, 
sendika ilan tahtası, hafif işler ve anlaş· 
mazlıkların çözümü gibi maddelerde bile 
işveren, işçilerin haklı isteklerine kar,ı 
çıktı. Bunun üzerine Petrol Kimya·lş 
6 Mayıs günü Hektaş'da greve gitti. 

Yıllarca san sendikalarla kurdulu 
işbirlilti alışkanlıklarından kurtulama
yan işverene, Hektaş işçileri ellerindeki 
güçlü silahla güçlerini gösterecekler. if
verenlerin devrimci sendikalara ve müca,
delelerine alışmaları gerekiyor. 

SOSY ALlZM TICARETINDE 
ıŞÇı DÜŞMANlıCı 

A. Tevfik Künü ve sahibi oldulu ya
yınevi, artık Türkiye'de iyi biliniyor. Gü
zel hostes anılarından sosyalizm anahtar· 
ları daltıtınaya, sosyalist şiir, roman ya· 
yıncılı�ından anti·komünizm ticaretine 
kadar her türlü çeşniye yer veren bir 
çizgide ne usta tüccar oldulunu göste· 
reh KüOü, son aylarda işçi temizlemek te 
de ustalıtını ort.aya koydu. 

23.3.1976 tarihinde Künü'nün ine· 
rinde çalışan satıŞ memuru Ömür Can· 
daş, muhasebeci Yakup Papo ve ,öför 
ömer Faruk TangıroRlu işten çıkarıh· 
yorlar. Buna karşı çıkan işçiler, Basın-Iş 
Sendikasına üye oluyorlar ve direnişe 
geçmeye hazırlanıyorlar. Işyeri müdürü 
Çetin Tüzüner, :şçileri direniş kararın· 
dan vazgeçiremeyince iş başa düşüyor 
ve pat.ron Künü kolları sıvıyor. Künü, 
önce işçilerelen Kemal Tahir'in kardeşi 
Ratip Tahir'j ziyaret ediyor. Bu lirişim 
başarısızlılta uarayınea, öteki işçilere gi
diyor ve ne ediyorsa ediyor, "ikna olan" 
işçiler i,başı yapıyorlar. Sendikalaşma 
ve direnişin örııüt!enmesinde öncülük 
ettikleri "suçlamasıyla" ZülfikAr Yazıcı' 
oRlu, Bekir ÇaRIı işten atılıyor. Ratip 
Tahir de işten ayrılmak zorunda kalıyor. 

Bu işçiler, yayımladıkları buın bil· 
diriıinde, "devrimci niteliklerinden do· 
layı" patron A. Tevfik Künü tcaCından 
işten atıldıklarını &Öylüyorlar. Bu i,çi kı· 

�ımının önceki yıllarda da IÜrdürüldüRii 
belirtilen bildiride daha sonra şu açıkla
malara yer veriliyor: 

"Günde 10 _at ayakta çalışa? işçi· 
ye 1.000 TL, koltukta göbek bü;ütene 
10.000 TL veren, sözüm ona devrlOlI 
yiz diyen patronların .. hU! devrimci 
maskelerini indirmeyi görev biliyoruz. 

Işçi slnlCından yana olan yazarlan 
işçileri işten atan patronlarla i1i,kileri
ni kesmeye çaRırıyoruz." 

Bay Künil için, bir yandan devrimci 
iııçileri sokaRa atarken, bir yandan da 
ipe sapa gelmez yayınları "daha iyil'lrini 
IJasmak için zorunlu" bahanesiyle ma· 
Zur .ö.termeye çalışarak ilerici·aydın 
çevrelerde adını "iyi y.yıncıya, devrim
ci ynyıncıya" çıkarmak çok geride kal· 
mıştır. 
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çocuklarına ye

personel dokto
ve personel tedavisine 

Ameliyathane, Rönt.
çalışma yerle

salhitına ay
düzenlenmesi, 

personel için servis 

elti'nin dalııtılı 
herkese eşit ve

atma tehdi.t1eri 
de sorunlara 

açıklayıp, uygula
diyecek? 

dır çünkü. 
Köye ilk baskın Milli ERitim Müdü' 

rü ve yardımcısı t.araCından yapılıyor. 
Salttık memuru .eldi, denerek bir araya 
toplanan köylülere ve köydeki öRret
menlere olmadık kümrler, hakaretler 
yaRdırılıyor. Küfür Küfür Küf ve hakaretlerden en 
çok Körs köyü öRretmenleri nasipleri
ni alıyorlar. Kütahya'dan Körs köyüne 
öRret.men çaRrllarak işlenen "büyük 
suç "un affı için gerekli işlemleri de 
açıklıyor Kütahya Milli ERitim Müdürü: 
Bir hafta içinde bütün öRretmenler 01-
kü·Bir'e üye olmahdırlar. Bunun dışın' 
da, başlarına birer bekçi dikilerek öltret· 
menlerin birbirleriyle konuşmaları en
gelleniyor. Öltrencilerin de teker teker 
üstleri aranıyor. Gerekçe olarak da ölt· 
rencilerin üzerlerinde "devrimci şiir bu
lunma olasılıltı" gösteriliyor. 

tılınaıntılınaıntı alı alı a
insiyatifiyle deeil, işçi sınıfının gücü ve etkinli· 

zorunda kalıyor. Ustelik, etkin olmaya çalıştlRı 
sahipsiz deRi!. Bunlar, faşist ideolojinin başka 

oyuncaklan de en. İşçi sınıfının gücü ve etkinli�i arttıkça, 
burjuvazinin demokrasi süreci içinde daha etkin yer 

yanlış sonuçlara götürür, Eklektizmin yanıltıcllıRı 
ölçüde yanıltıcı olur. 1930'Iarda kimi Alman sos· 

soyutlayarak ve yalnızca ekonominin niceliRine bakarak 
vardılar. Faşizmi özünde çarpıtarak bir küçük bur· 

gördüler. Ve gelişkin iş<;i sınıfı karşısında küçük burju· 
hareketle ve onun kitle hareketini önemsemeyerek Ca· 

Bu yanlış ucu n ne kadar pahalıya oLurduRu bili· 

demokratik güçlerin nicelieini ve nltelieini küçümseyerek 
Eklektizmin bir başka ömeRi. Çünkü demokratik 

kesimlerinden sınınarından soyutlanarak kendi başla· 
Demokratik güçlerle sermayenin ilişkileri ileri iler ve göreli güçleri 
görülmüyor. Görülemiyor. 

yanlış ve tehlikeli. Birinci gruptakiler (aşizme gözle· 
veriyorlar. ıkinciler ise gözlerini alabiidieine açarak. Bi· 

göremiyorlar. Ikinciler ise o kadar çok görüyorlar ki yapacak 
ile teslimiyetçiliRe gidiyorlar. Teslimiyetçmein 

görüntüsü "yapılan her işin faşizmin ekmeeine yae sürece
anlamlı bir parçası oldueu" görüşlerinde ortaya Çı' 

a.şama deRIIdir. Faşizmin gelişme olanaRının Işçi sını· 
güçlerin durumuna baRIı oldueunu unutmamak 

deneyleri iyi bilmek ve özürnlemek, durum dcRer

güncel görevin ne oldueunun anlaşılmasında kolaylık saRlıyor. 

köye geliyorsa köyün içine 
sokulmuyor. 

Körs köyünde olup bitenler, hergün 
yurdun dört bir yanında olup bitenlere 
yalnızca bir örnek. Tırmanışın asker ve 
sivil bürokrasi aracıhltıyla merkezlerin 
dışında dikkatlerden kaçan bölgelerde bölgelerde 
n8$11 yürütüldüRünün bir göstergesi. 
Körs'ü ilk basanlardan Milli EA'itim Mü
dürü, baskın sırasında bozkurt armalı bir bir 
çantayı yanından hiç ayırmıyor. BaskıBaskı
nı, kısa bir süre sonra resmi güvenlik 
kuvvetleri pekiştiriyor. 

PETROL KIMY A-IŞ 
GÜÇ LENIYOR 

DISK'e batlı Petrol Ki mya·İş sendi· 
kası, baA'lm8lz sendikaların katılımı ile 
daha da güçleniyor. Mayıs başında, ba
Itımsız Atom-Iş sendikası da Petrol Kim· 
ya·lş'e katıldı. 

Atom-Iş sendikasının geçtiltimiz yıl 
yapılan genel kurulunda, oybirliai ile 
DISK'e katılma kararı alınmıştı. Bu ka: 
rarın alınışından sonra DISK, Atom·İş'e 
DISK içinde aynı işkolundaki Petrol 
Kimya-Iş ve Petkim·lş'le görüşmeler 
yapmasını ve sonuçta bunlardan biri ile 
birleşmesini önermişti. 

O (Ünden beri yapılan görüşmeleri 
delterlendiren Atom-İş, sonunda bu sen· 
dika.lardan Petrol Kimya-ı,'e katılmaya 
karar verdi. 

Atom-ı,'in de katılma.ıııyla son 10 
ay içerisinde Petrol Kimya-Iş bünyesin· 
de bütünle,en sendikaların sayısı 4 'e 
yükseldi. 

Atom-Iş'in Petrol Kimya-I, ile bir· 
leşmesi konusunun görüşüldüıtü genel 
kurula sunulan çalı,ma raporu şu sözler· 
le bitiyordu: 

"DISK'e katılma sorunumuzun de· 
Iterlendirmesini bir cümle ile vurıular
sak, Petrol Kimya·lş sendikası ile bütün· 
leşmeoin tek devrimci ve olumlu seçe
nek olduRunu belirtmek isteriz." 

Genel Kurul sonunda işçiler kuar
larını verdiler: Petrol-Kimya işkolunda 
tek sendika olan Petrol Kimya 
lş'le birlp.şmek ve büıünleşmek. 

• 
ıstanbul'da Kartal'da bulunan Hek

taş Tarım IlAçları TAŞ'de 1 1 0  i,ei ça!ı
şıyor. Hekta" Petrol Kimya·lş sendika· 
sına ypni kalılan bir iııyeri. Daha öııce 

tılması gibi temel 
sendika ilan tahtası, 
mazlıkların çözümü 
işveren, işçilerin 
çıktı. Bunun üzerine 
6 Mayıs Mayıs günü günü Hektaş'da Hektaş'da 

Yıllarca san 
işbirlilti alışkanlıklarından 
yan işverene, Hektaş 
güçlü silahla güçlerini 
verenlerin devrimci 
delelerine alışmaları 

SOSY ALlZM 
ıŞÇı DÜŞM

A. Tevfik Künü ve 
yınevi, artık Türkiye'de 
zel hostes anılarından 
ları daltıtınaya, sosyalist 
yıncılı�ından anti·komünizm 
kadar her türlü 
çizgide ne usta 
reh KüOü, son aylarda 
de ustalıtını ort.aya 

23.3.1976 tarihinde 
rinde çalışan satıŞ 
daş, muhasebeci 
ömer Faruk TangıroR
yorlar. Buna karşı 
Sendikasına üye oluyorlar 
geçmeye hazırlanıyorlar. 
Çetin Tüzüner, 
dan vazgeçiremeyince 
ve pat.ron Künü 
önce işçilerelen 
Ratip Tahir'j ziyaret 
başarısızlılta uarayınea, 
diyor ve ne ediyorsa 
işçiler i,başı yapıyorlar. Sendikalaşma 
ve direnişin örııüt!enmesinde öncülük 
ettikleri "suçlamasıyla" 
oRlu, Bekir ÇaRIı 
Tahir de işten ayrılmak 

Bu işçiler, yayımladıkları 
diriıinde, "devrimci 
layı" patron A. Tevfik 
işten atıldıklarını 

�ımının önceki önceki yıllarda da yıllarda da 
belirtilen bildiride 
malara yer veriliyor: 

"Günde 10 _at 
ye 1.000 TL, koltukta 
10.000 TL veren, 
yiz diyen patronların .. hU! devrimci 
maskelerini indirmeyi 

Işçi slnlCından 
işçileri işten atan 
ni kesmeye kesmeye çaRırıyoruz." çaRırıyoruz." 

Bay Künil için, 
iııçileri sokaRa atark
ipe sapa gelmez 



DONYADA VDRCMJŞ 

BiRLESME VE SOSYALiZM 

25 Nisan seçimlerinin Güney 
Vietnam için anlamı nedir'! 

Bu genel seçimler devrimci yönetim 
için parlak bir başarı olmuştur. Seçmen
lerin yüzde 98'j sandık başına gitmiştir. 
Emekçi Partisi'nin ve Ulusal Kurtuluş 
Cephesi'nin kadroları en yüksek oy 
oranlarını elde etmişlerdir. Meclis'in bi
leşimi, bütün toplumsal tabakaların, mil· 
!iyetlerin, dinlerin, yaş, meslek, cinsiyet 
ayırdetmeksizin büyük ulusal birligini 
tam olarak yansıtmaktadır. Bu oy daeı
lımı, Emekçi Partisi'nin çizgisinin do�· 
rulue-unu ve halkın bütün tabakalannm 
temel çıkarlanna ve özlemlerine uyumu
nu açık biçimde göstermiştir. 

Yeniden birleşme sizce nası) 
gerçekleşecektir? 

30 Nisan 1975'ten bu yana birleş· 
me birçok alanda gerçekleşmiş bulunu· 
yor. ömeein orduda oldueu gibi bazı 
özel . durumlarda bu hiç beklemeden 
olmuştur. Bazılannda ise zamana gerek 
var. tki bölgede de devlet tarafından 
yönlendirilen eeitimde, programlann ve 
doerultunun birleştirilmesi hızla tamam· 
landı. ıdari personelin statüsü ve örgüt· 
tenmesinde ise ancak adım adım iterle· 
memiz mümkün. 

GÜNEY VIETNAM ULUSAL KURTULUŞ CEPHESI BAŞKANı 
NGUYEN HUU THO'NUN FRANSIZ LE MONDE GAZETESINE 
VERDICI BIR DEMEÇ, GAZETENIN 8 MAYIS TARIHLI SA
YıSıNDA YAYıNLANDı' NGUYEN H U U  THO, DEMECINDE 
25 NISAN'DA YAPILAN SEÇiMLERDEN SONRA ÜLKENIN ıÇ 
VE DIŞ POLITIKASıNıN IZLEYECECI YOL KONUSUNDA 
BILGI VERDı' ULUSAL KURTUL,UŞ CEPHESI BAŞKAN l 'NIN 
DEMECINI AŞACIOA B U LACAKSıNız. 

Ekonomik alanda ise Kuzey'de iki 
sektör (Devlet ve koop�ratif sektörleri) 
Güney'de beş sektör (Devlet, koopera· 
tif, karma, özel işletme, bireysel işlet. 
me sektörleri) bulunuyor. Devletin yö· 
nettiei branşlarda birleşme daha hızlı 
gerçekleştirilecektir. Her iki bölgede de 
yönetici bir rol oynayacak olan bu sek· 
törün gelişmesi, Devlet'in, Güney'deki 
dieer sektörlerin faa1iyeUerini ve gelişi· 
mini düzenlemesine, olumsuz yönlerini 
sınırlayarak olumlu yönlerinden tam 
olarak yararlanmasına, bunlann faaliyet. 
lerini ulusal plana uygun olarak yönlen· 
dirmesine yardımcı olacaktır. 

EMPERYALIZMIN VAHŞETINDEN ARTA KALAN 

Ekonomik bölgeler yaratılmasına 
ilişkin kararlaıda yerel özellikleri dikka· 
te almış bulunuyoruz. Güney'de henüz 
tanmsal kolle"tiOeştirmeye gidilmemek· 
tedir. Köylülerin, kollektiOeştirmede 
kendilerinin ve Devlet'in çıkarını görme· 
leri gereklidir. 

Esnek ve gerçekçi olmak zorunda· 
yız. Birleşme çok yararlı olacaktır. tki 
bölge birbirini tamamlayacak, doeal ve 
insani kaynaklannı ortak hale getirecek· 
lerdir. 

Birleşmiş Vietnam'da Saygon' 
un yerini nasıl görüyorsunuz? 

Ho Şi Minh Kenti adını almış olan 
Saygon, büyük bir siyasal, ekonomik ve 
kültürel merkez olmasının yanısıra, mo· 
dern limanı ve havaalanı ile Güney Do· 
eu Asya'nın iletişim merkezi rolünü de 
alacaktır. En önemli sorunumuz kentte. 
ki nüfus fazlalıeının giderilmesidir. Bu 
birkaç yılımızı alacaktır, çünkü kentte. 
ki üç buçuk milyon yurttaşın en azın. 
dan iki milyonu üretken defıldir. Yeni 

BVYVK SA VA ŞÇı HO UN UTULMA YA CA K 
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ekonomik bölgelerin çekici hale gelmesi 
için büyük bir çaba harcıyoruz. 

Sanayi alanında, şu anda mevcut 
sanayileri muhafaza edeceeiz. Fakat 
önemli bir sorunun üstesinden gelme· 
miz gerekiyor. Bu da, hammadde,' ya· 
kıt, yedek parça ve makina kıtlıeı soru· 
nudur. Bu alanda fabrikalarımız yurt dı· 
şına, özellikle de ABD 'ye baeımh du· 
rumdadır. Yeni·sömürge Güney Vietnam 
ekonomisi ile Amerikan emperyalizmi 
arasındaki göbek bafı ise kesilip atılmış 
durumdadır. 

Bu durum Saygon'da bir huzursuz· 
luk yaratmaktadır. Eski rejimde ekmek 
kapısı bulabilen insanlar artık bu olanaeı 
yitirmişlerdir ve bir ölçüde güç durum· 
dadırlar. Bu insanlann bizden iyi söz et· 
memeleri kaçınılmazdır. Fakat yurttaş· 

larımızIn siyasal bilinç düzeyine güveni· 
yoruz. Yeni ekonomik bölgelerde sosya· 
list çalışmaya yönelen ve sulama ÇalıŞ' 
malanna katılan gençler bize cesaret ver. 
mektedir. 

Ekonomik durumun güçlüğü 
savaşın bitiminden bir yıl sonra da 
devam ediyor ve halkın bazı ke.
simlerinde rahatsızlığa yol açıyor. 
Sizce bu sorun ciddi midir? 

Bu güçlükleri gizlerneye çalışmıyo· 
ruz. HalkımızlT\..büyük çoeunlu�u bunla· 
rın kaçınılmaz güçlükler oldueunu, sal· 
dırı savaşının ve Amerikan yeni·sömür· 
gecili�inin kalıntısı oldueunu kavramak· 
tadır. Ba�ımh ve güçsüz bir ekonomiye 
özgü olan ham madde ve yakıt kıtlı�ı 
sorununu çözmek için, ikame ham mad· 
delerin yerli olarak bulunmasına büyük 
çaba harcıyoruz. Ayrıca Kuzey'in yardı
mından ve dost ülkelerin, özellikle sos· 
yalis� ülkelerin çeşitli alanlardaki işbir· 
Ii�inden yararlanıyoruz. 

Seçim kampanyası sırasında 
ulusal anlayış konusunda siz kişi· 
sel olarak ısrar ettiniz. Çok sayıda 
insan. ailelerinden ayrılmış, çalış
ma alanlarından uzakta. ne kadar 
süreceğini bilıneksiıih yeniden-cği
tim kal1lplarınd:t bulunuyor. Hü
kümet bu Sorunun ne zaman Vf' 

nasıl çöıüleceğiııi düşünmektedir'! 

Güney'in topyekUn kurtarılmasın. 
dan sonra, insancı, cömert ve ulusal bır. 
likten yana politikamızı uygulayarak sat. 
dırganlarla işbirli�i yapmış \'e ülkeyE' 
ihanet etmiş kişiler için ar çıkardık. Es. 
ki rejimin assubayları, askerleri ve me. 
murları için yerinde yeniden"'ı!itim 
kursları açtık. Bu YÜZbinlere" kişinin 

bu yana birleş· 
gerçekleşmiş bulunu· 

oldueu gibi bazı 
hiç beklemeden 

ise zamana gerek 
devlet tarafından 

programlann ve 
birleştirilmesi hızla tamam· 

statüsü ve örgüt· 
adım adım iterle· 

ise Kuzey'de iki 
koop�ratif sektörleri) 

(Devlet, koopera· 
işletme, bireysel işlet. 

bulunuyor. Devletin yö· 
birleşme daha hızlı 

Her iki bölgede de 
oynayacak olan bu sek· 

Devlet'in, Güney'deki 
a1iyeUerini ve gelişi· 

olumsuz yönlerini 
yönlerinden tam 

bunlann faaliyet. 
olarak yönlen· 

olacaktır. 
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bölgeler yaratılmasına 
özellikleri dikka· 
Güney'de henüz 

kolle"tiOeştirmeye gidilmemek· 
kollektiOeştirmede 

çıkarını görme· 

Esnek ve gerçekçi olmak zorunda· 
yız. Birleşme çok yararlı olacaktır. tki 
bölge birbirini birbirini birbir tamamlayacak, doeal ve 
insani kaynaklannı ortak hale getirecek· 
lerdir. 

Birleşmiş Vietnam'da Saygon' 
un yerini nasıl görüyorsunuz? 

Ho Şi Minh Kenti adını almış olan 
Saygon, Saygon, Sayg büyük bir siyasal, ekonomik ve 
kültürel merkez olmasının yanısıra, mo· 
dern limanı ve havaalanı ile Güney Do· 
eu Asya'nın iletişim merkezi rolünü de 
alacaktır. En önemli sorunumuz kentte. 
ki nüfus fazlalıeının giderilmesidir. Bu 
birkaç yılımızı alacaktır, çünkü kentte. 
ki üç buçuk milyon yurttaşın en azın. 
dan iki milyonu üretken defıldir. Yeni 

ekonomik bölgelerin çekici hale gelmesi 
için büyük bir çaba harcıyoruz. 

Sanayi alanında, şu anda mevcut 
sanayileri muhafaza edeceeiz. Fakat 
önemli bir sorunun üstesinden gelme· 
miz gerekiyor. Bu da, hammadde,' ya· 
kıt, yedek parça ve makina kıtlıeı soru· 
nudur. Bu alanda fabrikalarımız yurt dı· 
şına, özellikle de ABD 'ye baeımh du· 
rumdadır. Yeni·sömürge Güney Vietnam 
ekonomisi ile Amerikan emperyalizmi 
arasındaki göbek bafı ise kesilip atılmış 
durumdadır. 

Bu durum Saygon'da bir huzursuz· 
luk yaratmaktadır. Eski rejimde ekmek 
kapısı bulabilen insanlar artık bu olanaeı 
yitirmişlerdir ve bir ölçüde güç durum· 
dadırlar. Bu insanlann bizden iyi söz et· 
memeleri kaçınılmazdır. Fakat yurttaş· 

larımızIn larımızIn siyasal siyasal 
yoruz. Yeni 
list çalışmaya 
malanna katılan 
mektedir. 

Ekonomik 
savaşın bitiminden 
devam ediyor ve 
simlerinde 
Sizce bu sorun ciddi 

Bu güçlükleri 
ruz. HalkımızlT\..büyük 
rın kaçınılmaz 
dırı savaşının 
gecili�inin 
tadır. Ba�ımh 
özgü olan 
sorununu çözmek 
delerin yerli 
çaba harcıyoruz. 
mından ve 
yalis� ülkelerin 
Ii�inden yara

Seçim 
ulusal anlayış 
sel olarak 
insan. ailelerinden 
ma alanlarından 
süreceğini 
tim kal1lplarınd:t 
kümet bu 
nasıl çöıüleceğiııi 

Güney'in 
dan sonra, 
likten yana 



PINOCHET'N iN ÖMRÜ 
PAZARLI I{ I{ONUSU 

ABD 8111 YANDAN P/NOCHET CUN· 

TASININ OMRVNV UZATMA YA ÇA· 

LIŞIRKEN, tlTE I'ANDAN CUNTA, 

NIN ÇOK YIPRANMASI DUR UMUN· 

DA ORTA YA S VRECEC/ KOZLARı 

DVŞVNMEYE HAŞLAMIŞTIR, ÇE· 

Ş/TL/ YOIIVMLARA GtlRE, D/K

KA7'LER HR/ST/YAN DEMOKRAT 

EDUARDO FRE/ VZER/NDE TOP· 
LANMAKTADIR. G/DEREK YALNıZ, 
LAŞAN Ş/LI'DE FRE/'N/N URTAYA 
SVR VLMES/ ILE YALNıZCA HR/ST/· 
YAN DEMOKRATLARıN DEG/L, 
SOSYALIST ENTERNAS YONALIN 
DE DESTEC/N/N SACLANMASı U· 
MULMAKTADJR. 

ABD Maliye Bakanı William Simon' 
ını 6 Mayıs'ta Santiago'ya yaptı�ı. ziya
� ve Simon'ın ziyaretinden birkaç sa· 
at önce 40 siyasal tutuklunun serbest 
bırakılması, ABD 'nin Şili cuntasında ba
Zi deRişiklikler planladıA'1 yolunda yo
rumlara yol açtı. Fransız L'Humaoile 
gazetesinin 10 Mayıs'ta Havana mahreç
ii olarak verdiA'i bir haberde, Amerikan 
Savunma Bakanlı�ı'nın Pinoehel'nin ka
yıtsız şartsız desteklenmesine tararlar 
olmasına karşılık, Dışişleri Bakanlı�ı'· 
nın cuntanın daha rarklı bir görünüm al· 
tında varlıRını sürdürmesinden yana ol· 
du�u bildiriliyor. Habere göre, ABD 
Dışişleri BakanlıRı, Pinochet'nin görev
den alınmasını da bir ihtimaı olarak ileri 
sürüyor. 

Amerikan Maliye Bakanı on saat ka
dar süren Santiago ziyareti sırasında 
ülkede bulunuşunun gerekçesi hakkında 
açıklama yapmaktan çekinmiş, ancak 
dönüşünden az önce, ziyaretinin "bazı 
kimselerin özgürlüklerine kavuşmasına 
olınak sallayacaeını" söylemiştir. Si· 
mon daha sonra şöyle demiştir: 

"Şili hükümeti, baskılarla suçlana· 
mayacalını dünyaya göstermek zorun· 
dadır." 

Bazı çevreler, AJlende hükümetinin 

yüzde 95 'i yurttaşlık haklannı yeniden 
elde etmişlerdir. Aynca, kukla rejimin 
yüksek düzeydeki subay ve memurlan 
için de. özel yeniden�litim kursları dü· 
zenledik. Devrimci iktidar bunları yeni: 
den-e�itim altında tutmaya devam edi· 
yorsa, ülkelerini, halklannı ve yeni sos· 
yalist rejimi daha iyi tanımalan içindir. 
Bunlar arasında bir çoAu da evlerine 
dönmüşlerdir. 

Suç işlemiş bu insanla" beşer onar 
yll hapisanelere de sokabilirdik. Ama 
,imdi, onlan yeniden-eRitim merkezleri· 
ne gönderdiRimiz zaman bir cezalandır· 
ma yapmıyoruz. Bir misillerne duygusu 
ile körleşmiş deRiliz. Sadece onlann da 
normal birer yurttaş haline gelmelerini, 
ülkeye yaptıklan kötülüRü kavramalan· 
nı istiyoruz. Kaplanh karesiere kapatılan 
devrimcilerin, yirmi yıl birleşememek 
üzere parçalanmış ailelerin sayısına 
oranla bu hiçbirşey deRildir. 

Dosyalan incelemekte ve çeşitli ka· 
t.egorilere ayırmaktayız. AldıRımız ka· 
rarlm en yakın zamanda bildireceRiz. 
Kamplarda belirli bir süre kalmak zo· 
runda olanlann ortalama kampta kalma 
süresini açık1ayacaRız. Halk istediRi tak· 
tirde, suç işlemiş bazı kukla subaylar 
mahkeme önüne çıkanlabilir. 

Yeniden birleşen Vietnam ta
rafsız mı olacaktır, yoksa sosyalist 
kampa mı katılacaktır? 

Birle,miş Vietnam sosyalist bir 
ülke olacaktır. Kuzey'le Güney arasın. 
daki isti,ari politik konferansıar, seçim 
yasası ve seçimler bunu kanıtlamıştır. 
Birle,mi, Vietnam sosyalist ülkelerle 
dostluk m,kilerinl hergün daha çok ge· 
ıı,tirecek ve güçlendirecek, aynı zaman· 
da da ballanwızLu hareketinin tam üye· 
li olma durumunu onayLatacaktır. Bır. 
le,mi, Vietnam hiçbir askeri ittifaka gir· 
meyecek, topraklmnda hiçbir askeri üs· 
sün kurulmasına ya da topraklannın baş. 
ka ülkelerin hükümranlıRını tehdit için 
"uUanllmasına izin vermeyecektir." 

yüksek düzeydeki görevlilerinin de yer 
aldı�ı 40 kişinin serbest bırakılmasıyla 
hapishane kapılannın artık açıldı�ı hava
sını yaratmaya çalışırken, Şili Komünist 
Partisi yöneticileri olaylan şöyle özeUe· 
mektedirler: "Santiago ile Washington 
arasında sürdürülen manevralar, ormanı 
gizlerneye çalışan bir a�açtan ibarettir." 

Faşist cuntanın Simon'ın ziyaretiy· 
le serbest bırakmalar arasında bir ilişki 
bulunduRunu ısrarla yalanlaması · üzeri· 
ne, ABD Dışişleri Bakanlı�ı Simon'a bir 
basın açıklaması yapma talimatı vermiş 
ve Simon bunun üzerine yaptı Rı açıkla· 
mada: "ABD'nin ekonomik yardımı, Şi· 
ii  hükümetinin insan haklarını daha açık 
olarak kavramasına ba�Lıdır" demiştir. 

Bu arada Santiago'da hergün en az 
beş kişinin kaybolduRu bildirilmektedir. 
Şili Komünist Gençlik örgütünün genel 

sekreter yardımcısı Jose Weibel Şili ges· 
taposu DıNA tarafından kaçınıdıktan 
sonra 21 Mart'tan beri kendisinden bir 
haber alınamamıştır. Cuntada bir yumu· 
şama oldu�u konusunda yayılan kasıtlı 
haberler Amerikan parlamenterleri ara· 
sında da inandıncı olmamaktadır. Insan 
haklan konusunda araştırma yapan bir 
Amerikan parlamento heyetiyle görüştü· 
Rü için sınırdışı edilen eski kilise danış· 
manı Jose Zalaquetti daha 5 Mayıs'ta 
Amerikan parlamentosunda tanık olarak 
dinlenmiştir. 

Amerikan Dışişleri Bakanlıeı'nın 
Şili üzerindeki manevraları, Pinochet'· 
den başka kozlar üzerine oynamak iste· 
mesine baRianmaktadır. Yapılan yorum· 
lara göre bu kozLann başında eski Dev· 
let Başkanı hristiyan demokrat Eduardo 
Frei gelmektedir. Frei şu sıralarda İsrail' 
de Golda Meir'le birlikte tanmsal konu
Larda bir "araştınna gezisi"nde bulun· 
maktadır. Kissinger'in yakın çalışma ar· 
kadaşlanna göre, Frei'nin yalnız hristi· 
yan demokratlann deeil, Sosyalist En· 
ternasyonal 'in de desteRini sa�layaca�1 
umulmaktadır. Ancak, yapılan bu hesap· 
lann çok kısa dönemde uygulanmasının 
söz konusu olmadıRı da ileri sürülmekte· 
dir. 

Bu bakımdan Simon'ın Şili'yi ziya· 
reti, Pinochet'nin cuntanın başında kala· 
bilece�i sürenin uzatılmasını amaçla· 
maktadır. önümüzdeki 4 . 7 Haziran 
tarihleri arasında Santiago'da Amerikan 
Devletleri Örgütü'nün (OAS) toplantısı 
yapılacaktır. ABD 'nin kesin denetimi al· 
tında bulunan örgüt, bazı üye ülkelerin 
ABD 'ye ba�ımıılık görüntüsünü azalt. 
mak istemesi nedeniyle gitgide zayına. 
ma ktadır. örgüte üye birçok ülke, top· 
lantı yeri olarak Santiago'nun seçilme. 
sine karşı çıkmışlardır. Santlago'da top. 
lanmanın yarattıeı huzursuzlueun son 
ömeRi, 400 kadar Kolombiya'lı parla. 
menterin ŞiIi'deki baskı yönetimini kı. 
namalan ve tutuklu parlamenterlerin 
serbest bırakılmasını istemeleridir. 

Amerikan Maliye Bakanı Simon, 
son gezisinde Pinochet'den daha temkin. 
ii ve esnek olmasını istemiştir. öte yan. 
dan, büyük sermaye de ekonomik açı. 
dan çok zor durumdadır ve herhangi bir 
siyasal deRlışikliRe gitmeden önce burju. 
vazinin sırtını pekleşlirmek gerekmf:>ktf'. 
dir. Plnochet'nin yerine şu anda al. 
ternatit bulunamadlRına göre, cuntanın 
daRıimasını engellemek Için de ABD 'nin 
dolar ,ınngasına gerek vardır. Simon'ın 
son ziyareti aslında tam anlamıyla bir 
pazarlık ziyareti oLmuştur. Şımdı, bu 
pazarlıRın ne kadar dayanacaRı merak 
konusudur. 

EDUARDO FRE/ 

EMPERYALIZM/N 
P/YONL uC UNA 
EN BVYVK 
ADAY 

ÇEşITLI üLKELERDE 

ISPANYA 

"Demokratik Koordinasyon"un ku· 
ruluşunu açıkladıkları basın toplantısı 
sırasında tutuklanan Marcelino Camac· 
ho, Carcia Trevijano, Alvarez Dorron 
ve Nuario Aguado'yu yargılayan Kamu 
Düzeni Mahkemesi, kuruluşun bu dört 
üyesini "suçlu buldu" ve yirmi ile otuz. 
yıl arasında cezalandınlmalannı istedi. 

Ispanya Komünist Partisi 'nin Yürüt· 
me Komitesi 9 Mayıs'ta yayıniadıRı bir 
bildiriyle çok sayıda Parti üyesinin tu· 
tuklu bulunmasını protesto etti ve yü· 
rütme Komitesi üyesi Fransisco Romero 
Marin'in 18 Mayıs'ta duruşmaya çıkarı· 
lacaAınl bildirdi. Bildiri'de şöyle dendi: 
"Sayısız komünist ve demokrat hala ha· 
pishanelerdedir ve her hafta sürekli tu. 
tuklamalar yapılmaktadır. Franco za· 
manında yirmi yıla mahkum edilmiş yü' 
rutme Komitesi üyesi Lucio Lobato da 
bunlar arasındadır. Aynca Simon San· 
chez Montero, Garcia Trevijano, Maree· 
Iino Camacho, Dorronsoro Aguado ve 
Demokratik Koordinasyon'un diler bir 
çok üyesi demir parmakltklar arkasın· 
dadır." 

IKP bildirisinde, aynca "karakollar· 
da ve sivil muhafız merkezlerinde lşken· 
cenin yeniden gündelik bir olay haline 
geidiRI ve Amparo Aragos, Elia Martinez 
Jose Duplan, Domingo Martinez, Victor 
Vinuales davalannın bunun örneRi ol· 
duRu" belirtildi. Parli bildirisi, kamuo· 
yuna, "baskının barbarca lınnanışına 
karşı protesto" çaRnsıyla son buluyor. 

öte yandan, Içişleri Bakanına üç 
bin aydının imzasıyla sunulan bir istem. 
de, polis baskılanna karşı Çıkıldı ve 17 
Nisan'dan beri tutuklu bulunan 8 genç 
komünistin uRradıklan işkenceler hak· 
kında bir araştırma açılması istendi. Iç. 
işleri Bakanına sunulan belgede, söz ko· 
nusu sekiz tutukluyu gören kişilerin ta· 
nıkhkh\n da sunuldu. 

Ispanya Sosyalist İşçi Partisi Gene� 
Sekreteri Felipe Gonzales'in de, bir çok 
muhalefet üyesinin hala tutuklu olması 
nedeniyle Kral 'ın görüşme davetini ka· 
bul etmeyeeeei açıklandı. Yapılan açık· 
lamada şöyle dendi: 

"Gonzales Kral'la görüşmeye gitme· 
yecektir. ERer günün birinde giderse, ya· 
nında muUaka ışçi Komisyonları yöne· 
ticisi Marcelino Camacho ve tKP Yürüt· 
me Komitesi üyesi S.S.Montero da oLa· 
caktır." 

BOLIVYA 

Politik ve sendikal toplantıLara ko
nan yasaea raRmen toplanan Bolivya 
Maden Işçileri 16. Kongresi, ülkede ge· 
niş yankılara yol açıı. 35 bin maden iş. 
çisini temsilen toplanan 500 deLege, ge· 
neral Torres'ln ilerici hükümetinin dev. 
rilmesinden sonra işbaşma gelen gerici 
diktanın iç ve dış politikasını sert bir 
dille kınadı. Maden işçileri, demokrat· 
lar üzerinde uygulanan şidde.t ve baskı
lara karşı çıktılar ve politik ya da sendi· 
kal nedenlerle tutuklanan bütün tulu�. 
luların serbest bırakılmasını istediler. 
Kongre çalışmaları sırasında kabul edi· 
len kararlarda iş gününün kısaltılması 
talep edildi. DiRer bir kararda da .. Ame· 
rikan emperyalizmi ve yerlı işbirlikçile. 
ri" lanetlendi. Uruguay diktatörü Juan 
Bordaberry'nin Bolivya'ya yaptlRı son 
resmi ziyaret de protesto edildi. 
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yıl arasında cezalandınlmalannı istedi. 

Ispanya Komünist Partisi 'nin Yürüt· 
me Komitesi 9 Mayıs'ta yayıniadıRı bir 
bildiriyle çok sayıda Parti üyesinin tu· 
tuklu bulunmasını protesto etti ve yü· 
rütme Komitesi üyesi Fransisco Romero 
Marin'in 18 Mayıs'ta duruşmaya çıkarı· 
lacaAınl bildirdi. Bildiri'de şöyle dendi: 
"Sayısız komünist ve demokrat hala ha· 
pishanelerdedir ve her hafta sürekli tu. 
tuklamalar yapılmaktadır. Franco za· 
manında yirmi yıla mahkum edilmiş yü' 
rutme Komitesi üyesi Lucio Lobato da 
bunlar arasındadır. Aynca Simon San· 
chez Montero, Garcia Trevijano, Maree· 
Iino Camacho, Dorronsoro Aguado ve 
Demokratik Koordinasyon'un diler bir 
çok üyesi demir parmakltklar arkasın· 
dadır." 

IKP bildirisinde, aynca "karakollar· 
da ve sivil muhafız merkezlerinde lşken· 
cenin yeniden gündelik bir olay haline 
geidiRI ve Amparo Aragos, Elia Martinez 
Jose Duplan, Domingo Martinez, Victor 
Vinuales davalannın bunun örneRi ol· 

öte yandan, 
bin aydının imzasıyla 
de, polis baskılanna 
Nisan'dan beri tutuklu bulunan 
komünistin uRradıklan 
kında bir araştırma 
işleri Bakanına sunulan 
nusu sekiz tutukluyu 
nıkhkh\n da sunuldu. 

Ispanya Sosyalist 
Sekreteri Felipe Gonzales
muhalefet üyesinin 
nedeniyle Kral 'ın 
bul etmeyeeeei açıklandı. 
lamada şöyle dendi: 

"Gonzales Kral'la 
yecektir. ERer günün 
nında muUaka ışçi Komisyonları yöne· 
ticisi Marcelino Camacho 
me Komitesi üyesi 
caktır." 

BOLIVYA 

Politik ve sendikal 
nan yasaea raRmen 
Maden Işçileri 16. 
niş yankılara yol açıı. 
çisini temsilen toplanan 
neral Torres'ln ilerici 
rilmesinden sonra 
diktanın iç ve dış 
dille kınadı. Maden 
lar üzerinde uygulanan 
lara karşı çıktılar 
kal nedenlerle tutuklanan 
luların serbest bırakılmasını 
Kongre çalışmaları sırasında 
len kararlarda iş 
talep edildi. DiRer 



KOLTDR VE SANATTA YDRr.MJŞ 

EDEBiYAT DA 
ÖGRETiR DÜNYAYı 

Sanatın ve edebiyatın en önemli işlevlerinden biri 
belki de birincisi, bir bilgi edinme yolu olması. Sanat 
kendine özgü araçlarla .gerçekliei yansıtır. Onun öne· 
mi ve varlı,k nedeni de burada başlar zaten. Iyi sanat
çılann. hele büyük sanatçılann eserleri, birçok başka 
özelliklerinin yanı sıra, son derece öereticidirler. "Iyi
Iiein" ya da "büyüklüeün" ilk ölçütü ise gerçekliei, in
sanın düşüncesinden baeımsız olarak var olan gerçek
Hei yansıtmak. Engels, "zamanın profesyonel tarihçi, 
iktisatçı ve istatistikçilerinin tümünden öerendiein
den daha fazla şeyi" Balzac'lan öerendigini söylüyor. 

DASKALOV'UN ROMANI 

Sosyalist devrimlerin hemen sonrasındaki dönem
leri konu alan romanlar da en az tarih kitaplan kadar 
yararlı .  Başanı! olanlanndan söz ediyoruz elbette. Ör
neein, S�vyeUer Birliei'nde 1930'lardaki "kollektif
leştirme hücumu "nun zorunlulueunu da, hata1arınl da, 
Şolohov'un iki büyük romanı Uyandırılmış Toprak ve 
Don Kıyısında Haşo.t kadar iyi anlatan kitap az bulu
nur. Stoyan Daskalov'un burada sözünü edeceeimiz 
Büyük Mücadele adlı romam, Bulgaristan'da işçi sınıfı· 
nın iktidan ele geçirdiei yıllarda tanm cephesinde 
verilen savaşı anlatıyor. Kitabın Türkçede yayımı andı
eı tarihe bakılırsa (üçüncü basım, 1974 tahini taşıyor), 
biraz gecikmiş bir okuma olacak; ama gerekli. Şöyle 
bir yol da önerilebilir bu okuma sırasında: Romanla 
birli�te, romanın çeşitli yerlerinde, tarım cephesinde 
sosyalizmin .kuruluş sorunlanna ilişkin "klasik" me
tinleri kanştırmak oldukça yararlı olabiliyor. Varsın, 
böyl. bir okuma, "edebiyatın, edebiyat olarak deee
rini anlamama" suçlamalanyla karşılaşsın. Oysa tam 
tersine, böylece, edebiyatın deeerini daha iyi anlama 
olanaAı artıyor. 

Büyük Mücadele, 1945'lerde Bulgaristan'daki dev
rimci mücadelenin kırlardaki en can alıcı sorununu 
karşımıza getiriyor: Sosyalist ekonominin kuruluşu. 
nun vazgeçilmez koşuııanndan biri olan tanmsal üre
timi ve verimliliei artırmak, bunu yaparken de, sosya
list devrimin temeli olan işçi-köylü ittifakını daha da 
pekiştirrnek. Dimitrof, 1948'de yapılan V. Kongrede 
bu sorunu şöyle somutlaştmyor: "Halk demokrasisi 
egemenHei ve sosyalizm kuruculueu iki ayn temel 
üstünde, yani büyük ve birleşik sosyalist sanayi ile 
parça buçuk, geri kalmış küçük mal üretici köy eko
nomisi temelleri üstünde uzun zaman tutunamaz". 
(BKP Tadh;. S. 26B) 

Romanın başkişisi Mito. unutulmaz bir tip. AI· 
man faşizmini bozguna uaratan cephede savaşan Mi. 
to'nun köyüne dönüşüyle başlar roman. Topraaının, 
kendisi savaştayken kurulan kooperatif topraklarına 
katılmasını kabul etmiştir Mito; ama köyüne dönün
ce, işin farkına vanr. Daha doarusu, yine eski küçük 
köylü gözüyle görmeye başlar olan biteni. Geri ister 
topraeını; bir yandan mülkiyet tutkusuyla, bir yandan 
eskiden oldueu gibi doeayla;- toprakla tek başına bo. 
e-uşmak hırsıyla küçük topragının ve iki ine ei nin peşi
ne düşer. Ne kooperatifin yaman bir emekçisi olan 
kanıı etkileyebilir onu, ne artık parti ya da kooperatif 
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yöneticisi durumunda olan eski arkadaşları, ne uyarı· 
lar. ne de tehditler. Faşizme karşı savaştan henüz 
dönmüş bu insan, nerdeyse bir karşı·devrimci gibi 
davranmaya başlar: Karısını döver, durmadan olay 

çıkartır, kooperatifin ineklenni çalmaya kalkışır, ku
laklarla (zengin köylülerle) ilişki kurar. Sonunda geri 
verilir eski mülkü, ama tümü deeil. Karısının payı ayn
hr, çünkü o gönüllü bir kooperatir üyesidir artık. "Bu
yur" denilir, "AI bakalım. şu eski mülkünü. 
Kendi gözlerinle gör her şeyi. Nasıl olsa, eninde so· 
nunda, yerin bizim yanımızdadır". 

KITAPLARıN HAYATA GEÇIRILMESI 

Engels şöyle diyor: "Biz azirtı ve kararlılıkla kü
çük tarafını tutuyoruz; onun ,hayatını daha 
dayanılır hale getirmek için, karar takdirde 
ortaklıea geçmesini kolaylaştırmak için elimizden ge" 
leni yapacaRız; ama henüz bu kararı almaya hazır de
Rilse, küçük topraRı üzerinde düşünmesi için ona 

n:ıümkün oldueu kadar mühlet vermeye gayret edece
giz. Biz, kendi hesabına çalışan köylühün, sadece, ta· 
rarımıza geçmesi mümkün oldugu na inandıeımız için 
degiı, aynı zamanda partinin çıkarı bunu gerektirdi
ei için böyle hareket edece�jz"_ (Köylii Soruniorı, ak
taran: Stalin, Leninizm;" Ilkeleri) 

Lenin ise kooperatinerin "ilke (üretim araçlannın 
devlet mülkiyetinde olması) ve yeni sisteme en bluit. 

en ho/ay ue köylü tarafında" en kabul edilebilir yol
larla geçiş açısından" çok önemli oldugunu belirti
yor. "Sosyalizmi her türden işçi dernekleri aracılı�ıy
le kurmak için fantastik planlar yapmak başka şeydir; 
sosyalizmi, pratikte, ller küçük köylünün yer alabile
cegi biçimde kurmayı ögrenmek çok daha başka şey
dir" diyor. (Collected Works, c. 33, s. 468) 

"MÜCADELE"NIN KAHRAMAN LARı 

" Büyük mücadele" nin unutulmayacak kahraman
larından biri de, Mito'nun kansı Gena. Roman boyun
ca, basit ve gösterişsiz bir emekçi olan bu köylü kadı
nının, kollektif çalışma içinde güçlenmesini, kişilik 
kazanmasını izliyoruz. Gena, uzun yılların ortak ya· 
şantılanyle, gerçekten baRIı oldueu kocasını terkeder. 
Şunu demektedir bu davranışıyle: "Aramızda kopma
sı çok güç baelar bulunabilir. Birbirimizi sevebitiriz 
de. Ama sen böyle kalmaya devam ettikçe, bir arada 
bulunmamıza olanak yoktur. Çünkü doeru olan Mo 
nim yolumdur". Gena'nın bu noktaya gelinceye kadar 
gösterdiei gelişme, başarıyla anlatılır romanda. 

Okurken, Şolohov'un bir kahramarıını hatırlatan 
bir kişiyle karşılaşıyoruz: köydeki en eski partili Su· 
men. Uyandırılmış Toprak 'taki Makar Nagulnov'la 
Stamen arasındaki benzerlik hemen göze çarpıyor. 
tkisi de inanmış, mücadeleci partililer. İkisi de biraz 
esneklikten uzak, biraz disiplinsiz. Ikisi de, sınanmış 
insanlar olmalarına rae-men, "zorla de�il. örnek vere
rek ve inandırarak" ilkesine aykırı hareket ettikleri 
için Parti tarafından sert biçimde cezalandmhrlar. 
Ikisi de başlangıçta bu cezalandırmaya karşı olum
suz bir tavır lakınırlar. Ama sonunda ikisi de gerçek 
birer partizan gibi davranırlar: Nagulnov, kulaklann 
komplosunu ortaya çıkanrken hayatını verir; Stamen 
ise hatasını anlayıp kendisine verilen yeni görevi agır
başlıhkla yerine getirir. 

Daskalov'un romanı, Mito'nun gelişiminin yanı 
sıra, kooperatif üyesi köylülerin kollektif çalışmalan. 
nın gelişmesini, köylülerin, özellikJe genç köylülerin 
makinelere karşı sevgilerini, kulaklann giriştigi aman
sız sınıf mücadelesini sergiliyor. Bu arada, köyün yaş
ılları, kulaklann şefi Neşo, onun kansı gibi, üzerinde 
fazlaca durulmamış, ama ustaca çizilmiş tipler kolay
ca belle�imize·yerleşiyor. 

ÇEVIRI TALIHSIZlıCı 

Bu kitaptan söz ederken çevirisincı delinmernek 
dogru olmaz. N. Sel'in yaptıeı belirtilen çeviri için 
söylenebilecek en ham söz, baştan sayma oldugu. Çe
viri Türkçe'nin gelişiminden habersiz. Aynca, "briga. 
da". "brigadir", "agronom". "kançelarya" gibi söz
cüklerin durmadan kullanıldıeı bir metnin ne kadar 
dilimize çeviriimiş sayılabileceei, sorulması gereken 
bir soru. Hele, birçok anlamsız ya da yanlış cünıle de 
düşünülürse. Birkaç örnek: "Defol avlumuzdan, zira 
kafanı patlatırım! "(s. 12) "Fakat inekleri sanki evlat
larıymiş gibisine geldi ona ... "{s. 66) "öyle ya, nerden 
para buldular da bunca kadar mal mülk satın aldılar?" 
(s. 95) "Bütün bunlardan sonra git de üzülme, git de 
bir odun alıp, karalarını kırma?" (s. 169) " ... Gena 
Mito'ya brigadasında emek disiplini hakkında anlat
sın ... " (s. 413) "Sakin, bululsuz. güneşten gökyüzü 
parı! parıl parlıyordu." (s. 595) 

Ama bütün bunlar, kitabın önemini azaltmıyor. 
Olsa olsa, güzellieiııi bozuyor, bır de yeterince tat al
mayı engelliyor, o kadar. 

romanlar da en az tarih kitaplan kadar 
olanlanndan söz ediyoruz elbette. Ör
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çıkartır, kooperatifin ineklenni çalmaya kalkışır, ku
laklarla (zengin köylülerle) ilişki kurar. Sonunda geri 
verilir eski mülkü, ama tümü deeil. Karısının payı ayn
hr, çünkü o gönüllü bir kooperatir üyesidir artık. "Bu
yur" denilir, "AI bakalım. şu eski mülkünü. 
Kendi gözlerinle gör her şeyi. Nasıl olsa, eninde so· 
nunda, yerin bizim yanımızdadır". 

KITAPLARıN HAYATA GEÇIRILMESI 

Engels şöyle diyor: "Biz azirtı ve kararlılıkla kü
çük tarafını tutuyoruz; onun ,hayatını daha 
dayanılır hale getirmek için, karar takdirde 

"MÜCADELE"NIN 

" Büyük mücadele" nin le" nin 
larından biri de, Mito'nun 
ca, basit ve gösterişsiz bir emekçi olan bu köylü 
nının, kollektif çalışma 
kazanmasını izliyoruz. 
şantılanyle, gerçekten baRIı 
Şunu demektedir bu davranışıyle: 
sı çok güç baelar bulunabilir. 
de. Ama sen böyle kalmaya 
bulunmamıza olanak yoktur. 
nim yolumdur". Gena'nın bu 
gösterdiei gelişme, başarıyla 

Okurken, Şolohov'un 
bir kişiyle karşılaşıyoruz: 
men. Uyandırılmış Top
Stamen arasındaki benzerlik 
tkisi de inanmış, mücadeleci 
esneklikten uzak, biraz 
insanlar olmalarına rae-men, 
rek ve inandırarak" ilkesine 
için Parti tarafından sert 
Ikisi de başlangıçta bu 
suz bir tavır lakınırlar. 
birer partizan gibi davranırlar: 
komplosunu ortaya çık
ise hatasını anlayıp kendisine 
başlıhkla yerine getirir. 

Daskalov'un romanı, 
sıra, kooperatif üyesi köylülerin 
nın gelişmesini, köylülerin, 
makinelere karşı sevgilerini, 
sız sınıf mücadelesini sergiliyor. 
ılları, kulaklann şefi Neşo, 
fazlaca durulmamış, ama 
ca belle�imize·yerleşiyor. 

ÇEVIRI TALIHSIZlıCı 

Bu kitaptan söz ederken 
dogru olmaz. N. Sel'in 
söylenebilecek en ham söz, 
viri Türkçe'nin gelişiminden 
da". "brigadir", "agronom". "agronom". "agr
cüklerin durmadan kullanıldıeı 
dilimize çeviriimiş sayılabilec
bir soru. Hele, birçok anlamsız 
düşünülürse. Birkaç örnek: 
kafanı patlatırım! "(s. 12) 
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para buldular da bunca 
(s. 95) "Bütün bunlardan 
bir odun alıp, karalarını 
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sın ... " (s. 413) "Sakin, 
parı! parıl parlıyordu." parlıyordu." parlıyor (s. 



BİzıM 
TİYA TROLARIMIZ 

(3 )  

BIRLI K SAHNESI, GEÇEN Y I L  BAŞLADI 
ÇALIŞMALARINA. VASIF ÖNGÖREN ı ı  
MART DöNEMINDE VERDICI ZOR UNLU 
ARADAN SONRA BIRLIK SAHNESI'NDE 
SÜRDÜRÜYOR TIYATRO UCRAŞINI .  

BU HAFTA BIRLIK SAHNESI ÇAlıŞAN
LARıYLA KONUŞTUK. 

NE VZAT ŞENOL 

BiRLiK SAHNESi 

.Tiyatronuzu kısaca tanıtır mı
sınız? 

BIRLIK SAHNESI 1975 - 76 oyun 
dönemi başında Marksist dünya görüşü
nün estetik plandaki izdü.şümünü araştır
mak, bu alandaki kuramlann uygulama
ya dönüştürülmesi için gerekli bir ortam 
yaratmak amacıyla kuruldu. Burjuvazi
nm sürdüregeimiş oldulu egemenliRin 
sanatsal alanda da bir karşılıe, vardır. 
Tiyatronun özgül sorunlannda da yan
sımışbr bu anlayış, doRal olarak. Gide
rek. özel mülkiyet kavramının korunma
sını amaçlayan burjuva dünya görüşü ti· 
yatroyu da kendi çıkannca biçimlen
dirmiş, gelişenniştir. Bugün için tiyat
ronun yapl5l, oyunculuk anlayışı, oyun· 
lan dünyaya bu açıdan bakmaktadır. 
Yapılış amacı ne oran,da işçi sınıfının 
mücadelesine katkıda bulunmak olursa 
olsun, bütün varlıeında bu sınıf bilinci
nin yansıması haline dönüşmeyen bir ti
yatro özünde burjuva kültürüne bir kar
,IUık taşımaz. Oysa amaç nesnel gerçek
Ukte bu iki anlayış arasındaki uzlaşmaz 
karşlUıRın varlıeım reddetmek de�iI. 
tenine, bu görüşle hareket etmektir. 
Demek ki tiyatro özünde ve görünümün
de, içeri�inde ve biçiminde zıddına dö
nüşecektir. Nesnel koşuUann saptadı�ı 
bu yönde verilecek mücadelenin, u�ra
" D, çabanın üstünde yer alacaeı bir sah· 
ne soruna gerçekten bu açıdan bakabil
di�i gün bir tiyatro olacakbr. BiRLİK 
SAHNESI böyle bir amaçla kurulmuş
tur_ hk oyunu olan "Felfurnin Korku. ue 
Sefaleti", bu konudaki kuram.sal ve uy
gutam:ı bo,lu�unu en düzenli ve bilim
sel bir sistematik ile doldunnu, olan 
B. Brecht'in bir yapıtı idi. 2. Dünya Sa
v ... ' öncesi Almanya'sında Nazilerin ikti
darda yükseli,lerini ve çeşitli sınır ve 
kesimlerin bu olguya karŞı tepkilerini 
konu alan. oyunda "Fa,izm hangi sım
ra hizmet eder'?" sorusu soruluyordu. 
"Katilleri tanıyor musunuz?" adlı şiir 
gösterisinde ise İspanya iç savaşından 
ııünümüze kadar ra,izmle yapılan müca
deleleri ele alan ,iirlerden olu,muş bir 
dizi sunuldu seyircilere. "Beraber Yl.4a
oll, döRüşü1ür, beraber ancak herkes 
kendi payına ölür" dizesinin bir üst dü
zeyde ölümün şiire, şiirin devrimci gü
ce dönüşmesi olarak anlaşılması amaçla
nan bir gösteriydi " Katilleri tanıyor mu
lUnuz?". Dönemin son oyununda ise 
ıene Brecht yônünde hareket edilerek 
YlZann"Sezüaiı'm tyl tnsanı" adh yapı
tı hazırlandİ. DoRu Alman estetikçisi 
Karl Heinz Sclımldt oyun hakkında ,öy
Le diyor: 

"Materyalist Brecht - kendi Idesin
den yola çıkarak - oyunda gerçek yaşam 
sürecjnin belirli bir kesitini Izler ve bu 
yolla (tüm ı.llen bakı,m yanısıra) uzlaş
mu çatı,ma1ann yual hareketlerini ve 
k .. klnle,melerinl açı La çıkanr. Bu, ken
dI Iç dramaWrjik kompozisyonu ıçınde 
ı.llen p .... bol - id .. ı ıÇ ııından organize 

edilmiş, konu bakımından sınırlı bir 
kopyadır, ama bundan ötürü yine de ger
çek yaşamın bir kopyası kalır. Brecht'in 
"Sezuan'ın İyi İnsanı"ndaki çatışma ve 
insan biçimlendinnesi, sosyalist-gerçekçi 
bir yansıtmadır ve alışılagelmiş parabol 
biçiminin diyalektik materyalist temel
de yaratıcı bir tarzda geliştirilmesiyle 
yeni olanaklar kazanır. Burada toplum
daki uzlaşmaz insanlar arası çabşma iliş
kilerini, çok karmaşık yapısının tüm 
zenginliRi içinde gösterilmesinde ve sos· 
yalist tiyatronun bilgi teorisine ilişkin 
ve estetik deeerini arttırmakta başanh 
olmuştur." 

BIRLIK SAHNESI sekiz kişilik bir 
topluluk olarak çalışmaya başlamış ve 
gelişerek kadrosunu yirmi kişiye çıkar
mıştır. Kadroda Meral Taygun, Güler 
ökten, Oktay Sözbir, Nurettin Şen, 
Mehmet Mürıt, Erol Katırcıo�lu, Angela 
Sözbir, Aydın IŞık, DoRan Dal, Erdal 
Karadavut, Ertue Koruyan, Belkl$ Taş
keser, Gülümser Gülhan, Kazım Hün, Se
ma Yavuz, Gülsen Tuncer, Tayfun Ye
şiltaş, Sedat Pamuk ve Vasıf öngören 
vardır. 

• Sizce tiyatronun işlevi ne ol
malıdır? 

Tiyatro, hayattan soyut, varlıRıDI 
uzaysız ve zamansız bir ortamda sürdü
ren bir düşünce deRildir. Hayatın somut 
gerçeklerini yansıtır, yalnız yansıtmak 
hayatın, gündelik gerçeRinin bir kesitini 
astına uygun olarak sahne üstünde tekrar 
sunmak özünde bir derinlik taşımaz. In
sano�ıu salt yaşamakla yetinse hayvan
dan bir farkı kalmazdı. tnsanı diRer can
lılara üstün kılan doRayı deRiştirebilme 
yetisidir. Bu da ancak do�a' ile olan iliş
kilerinde toplu üretkenliline dayanan 
bir işlevdir, Toplu üretim toplum içinde 
tarih boyunca rarklılıklar doRurmuş ve 
günümüze kadar süren uzlaşmaz sınıf çe
lişkilerini ortaya çıkarmıştır. Toplumun 
bu çelişkili niteliRI, doeanın deRiştirile
bllirlieini bir zamanlar oldulu gibi, ko
layca görülüp kavranabilir bir olgu delil
dir. ışçi sınıfı bilimi ise toplumu böyle
ce yorumlamakla kalmaz giderek top
lumun deliştirilmesi yolunda mücadele
yi zorunlu kılar. Sonuç olarak yapılacak 
sosyalist tiyatronun hayatı yalnız aslına 
uygun olarak yansıtması delil iç çelişki
lerini kavranabilir bir durumda sunması 
gereklidir. 

• Bu nasıl yapılacaktır! 

Hayatı kavranabilir olarak düzenlen
miş çeli,kileriyle sunmak özel bir sahne 
anlayı,ını gerçekle,tirmeyl zorunlu kı· 
lar. Bu aşamada doRal olarak kabul edi
len her toplunısal olgu. kendi Iç çelişki
lerinden hareketle, yı.ıdırgatıcı bir biçim
de sunulur seyirciye. Böylece ilk a�ızda 
deRI,mesl akla gelmeyen bir görünüşün 
çeıı,kin niteliRI, dolayısı ile de deRi şe bı-
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lirlili ile karşı karşıya kalır seyirci. Baş
ka bir deyişle, tiyatronun işlevi "Dün
yanın deRişebilir olduRunu, de�işmesi 
gerektiRini" seyireiye kavratmak ve bu 
zihinsel raaliyetten de "bir zevk duyma
'mı sallamak"tır. Bu eylem son çözüm
de sınıf çelişkisini ortadan kaldırmak 
anlamına geldiei için sosyalist, hayatın 
kavranılması için uygulandıRı için ger
çekçi bir eylemdir. 

• Bazıları bu sisteme "diyalektik 
tiyatro" diyorlar. 

Hayatın kavranılması ancak ddIa ve 
toplumun diyaJektiRinin yasalarını an
lamak ve uygulamakla olanak kazanır. 
Tiyatroda diyalektik düşünmek, aslında, 
hayatı bu gözle görmekten başka birşey 
deeildir. "Aslolan hayattır." Tlyatro ha
yatın kavranılması için bir araçtır. Haya
ta kendi diyalektik hareketi içinde 
bakmanın zorunluluRu tiyatroya da bu 
yaklaşımı getirir. Tiyatronun işlevi bu 
tamamlayıcı, bütünleyici, ışık tutucu ni
teliRindedir. DôRanın diyalektik yasaja
nnın bilincine vardıRı ölçüde tiyatroda 
diyalektikten söz edilebilir. 

• Y ıllık oyun düzeninde seçim 
önceliğini etkileyen koşullar neler 
oluyor? 

Yıllık oyun daRarcıRı hem güncel 
hem de tartışılması ön plandaki sorunla-

ra ıŞık tutacak konulann ele alınmlSıyla 
oluşur. Güncel görev "Faşizmin önlene· 
bilir tırmanışına engel olmak" ise bunu 
içeren konular seçilir örneRin. Ancak 
salt bunu söylemek bilinen bir şeyin pe
kiştirilmesinden öteye geçmeyeceei için 
faşist görünümün ardındaki öze; kapita
lizmin kendi Iç çelişkilerine delinmek 
gereklidir. Bunu da gerçekJeştirirken, 
mutlaka, bilgi teorisinin, maddeci diya
lektik düşüncenin temel ilkelerine uy
mak gereklidir. Nesnel gerçeklik ve öz
gÜL durum bir arada ve zihni faaliyeti 
tahrik edici bir dÜZenleme ile sunulma
lıdır. 

• Turnelerde nasıl bir yol izle
meyi amaçlıyorsunuz? 

'l'urıwlerde izleneceK yol temel de
mokratik özgürlüklerin fiiliyatla yaşa
tılmadı�ı düzenimizde bizim tarafımız
dan belirlenecek gibi deeil. Anayasa'nın, 
ve yasalann gerektirdili can ve sanat 
güvencelerinden yoksun olan tiyatrolar 
ancak olanak buldukları yerlerde oyna
yabiliyorlar. Biz de, "Faşizmin Korku 
ve Sefaleti"ni kamu yararhhRı olmayan 
halkın ('senli�lne hiçbir katkıda bulun
mayan bir !Jelge olarak görüyoruz. An
cak bu gerçeRI teşhir etmemizi yasak
layanlar herhalde aynı karuda deRiiler. 

YURUYUŞ - 18 MAYIS 1976 - 1 5  

Burjuvazi
egemenliRin 

vardır. 
da yan

olarak. Gide
korunma
görüşü ti· 
biçimlen

için tiyat
anlayışı, oyun· 

bakmaktadır. 
işçi sınıfının 

olursa 
bilinci

dönüşmeyen bir ti
bir kar
gerçek

uzlaşmaz 
de�iI. 

etmektir. 
görünümün
zıddına dö

saptadı�ı 
delenin, u�ra

bir sah· 
bakabil
BiRLİK 

kurulmuş
Korku. ue 

ve uy
ve bilim

doldunnu, olan 
Dünya Sa

Nazilerin ikti
sınır ve 

tepkilerini 
hangi sım

soruluyordu. 
adlı şiir 

savaşından 
yapılan müca

,iirlerden olu,muş bir 
seyircilere. "Beraber Yl.4a

herkes 
bir üst dü

devrimci gü
olarak anlaşılması amaçla

tanıyor mu
oyununda ise 

edilerek 
adh yapı

estetikçisi 
hakkında ,öy

kendi Idesin
oyunda gerçek yaşam 

Izler ve bu 

daki uzlaşmaz insanlar arası çabşma iliş
kilerini, çok karmaşık yapısının tüm 
zenginliRi içinde gösterilmesinde ve sos· 
yalist tiyatronun bilgi teorisine ilişkin 
ve estetik deeerini arttırmakta başanh 
olmuştur." 

BIRLIK SAHNESI sekiz kişilik bir 
topluluk olarak çalışmaya başlamış ve 
gelişerek kadrosunu yirmi kişiye çıkar
mıştır. Kadroda Meral Taygun, Güler 
ökten, Oktay Sözbir, Nurettin Şen, 
Mehmet Mürıt, Erol Katırcıo�lu, Angela 
Sözbir, Aydın IŞık, DoRan Dal, Erdal 
Karadavut, Ertue Koruyan, Belkl$ Taş
keser, Gülümser Gülhan, Kazım Hün, Se
ma Yavuz, Gülsen Tuncer, Tayfun Ye
şiltaş, Sedat Pamuk ve Vasıf öngören 
vardır. 

• Sizce tiyatronun işlevi ne ol
malıdır? 

Tiyatro, hayattan soyut, varlıRıDI 
uzaysız ve zamansız bir ortamda sürdü
ren bir düşünce deRildir. Hayatın somut 
gerçeklerini yansıtır, yalnız yansıtmak 
hayatın, gündelik gerçeRinin bir kesitini 
astına uygun olarak sahne üstünde tekrar 
sunmak özünde bir derinlik taşımaz. In
sano�ıu salt yaşamakla yetinse hayvan
dan bir farkı kalmazdı. tnsanı diRer can
lılara üstün kılan doRayı deRiştirebilme 
yetisidir. Bu da ancak do�a' ile olan iliş
kilerinde toplu üretkenliline dayanan 
bir işlevdir, Toplu üretim toplum içinde 
tarih boyunca rarklılıklar doRurmuş ve 
günümüze kadar süren uzlaşmaz sınıf çe
lişkilerini ortaya çıkarmıştır. Toplumun 
bu çelişkili niteliRI, doeanın deRiştiriledeRiştiriledeRiştir
bllirlieini bir zamanlar oldulu gibi, ko
layca görülüp kavranabilir bir olgu delil
dir. ışçi sınıfı bilimi ise toplumu böyle
ce yorumlamakla kalmaz giderek top
lumun deliştirilmesi yolunda mücadele
yi zorunlu kılar. Sonuç olarak yapılacak 
sosyalist tiyatronun hayatı yalnız aslına 
uygun olarak yansıtması delil iç çelişki
lerini kavranabilir bir durumda sunması 
gereklidir. 

• Bu nasıl yapılacaktır! 

Hayatı kavranabilir olarak düzenlen
miş çeli,kileriyle sunmak özel bir sahne 
anlayı,ını gerçekle,tirmeyl zorunlu kı· 
lar. Bu aşamada doRal olarak kabul edi
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lirlili ile karşı karşıya kalır seyirci. Baş
ka bir deyişle, tiyatronun işlevi "Dün
yanın deRişebilir olduRunu, de�işmesi 
gerektiRini" seyireiye kavratmak ve bu 
zihinsel raaliyetten de "bir zevk duyma
'mı sallamak"tır. Bu eylem son çözüm
de sınıf çelişkisini ortadan kaldırmak 
anlamına geldiei için sosyalist, hayatın 
kavranılması için uygulandıRı için ger
çekçi bir eylemdir. 

• Bazıları bu sisteme "diyalektik 
tiyatro" diyorlar. 

Hayatın kavranılması ancak ddIa ve 
toplumun diyaJektiRinin yasalarını an
lamak ve uygulamakla olanak kazanır. 
Tiyatroda diyalektik düşünmek, aslında, 
hayatı bu gözle görmekten başka birşey 
deeildir. "Aslolan hayattır." Tlyatro ha
yatın kavranılması için bir araçtır. Haya
ta kendi diyalektik hareketi içinde 
bakmanın zorunluluRu tiyatroya da bu 
yaklaşımı getirir. Tiyatronun işlevi bu 
tamamlayıcı, bütünleyici, ışık tutucu ni
teliRindedir. DôRanın diyalektik yasaja
nnın bilincine vardıRı ölçüde tiyatroda 
diyalektikten söz edilebilir. 

• Y ıllık oyun düzeninde seçim 

ra ıŞık tutacak konulann 
oluşur. Güncel görev "Faşizmin 
bilir tırmanışına engel
içeren konular seçilir 
salt bunu söylemek 
kiştirilmesinden öteye 
faşist görünümün ardındaki 
lizmin kendi Iç çelişkilerine 
gereklidir. gereklidir. ger Bunu da 
mutlaka, bilgi teor
lektik düşüncenin 
mak gereklidir. Nesnel 
gÜL durum bir arada ve 
tahrik edici bir dÜZenleme 
lıdır. 

• Turnelerde 
meyi amaçlıyorsunuz? 

'l'urıwlerde izleneceK 
mokratik özgürlüklerin 
tılmadı�ı düzenimizde 
dan belirlenecek gibi 
ve yasalann gerektirdili 
güvencelerinden yoksun 
ancak olanak buldukları 
yabiliyorlar. Biz de, 



YOLUNUZ AMASYA'YA DOŞERSE SULU
OVA'YA Oç KILOMETRE KALA ASFAL
Tl VE ÇEVREDEKI TEPE LERI N "IŞÇI

KÖYLO ELELE" SLOGAN LARıYLA 00-

NATILDlGINI GöRECEKSINIZ. BU SLO

GANıN GERÇEKLEŞME BıÇiMINI BELKI 

O sıRADA ÖNLERINDE KURBAN LIK 

HAYVANLARı, ERZAK YOKLO TRAK
TöRLERIYLE GREV YERINE YOL ALAN 
KÖYLOLER GÖSTERECEKTIR SIZE. 

Yeni Çeltek Maden işletmelerinde 980 işçi 
greve başladı. 

Amasya'da 980 maden işçisi ocaklara inmeye
rek greve gitti. 

Iki harta önce basında bir iki satırla geçiştirilen 
bu haber gerçekle önemli bir gelişmeyi yansıtıyordu. 
Yeni Çeltek'te 980 maden işçisinin grevi, di�er grey· 
lerden ayrı bir öze sahipti. 

Bu grevi, di�erlerinden daha önemli ve anlamlı 
kılan nedenlerden biri, yıllar yılı haykırılan "işçi-köy. 
lü elele" şiannın Yeni Çeltek'te sa�lıkh. bilinçli bir 
şekilde gerçekleştirilmesiydi. 

Evet, Yeni Çeltek'te işçi-köylü pratikte elele)!" 
di. Grevi işçiler başlatmışlardı ama bir anlamda köy. 
Iüler sürdürüyorlardı. çevre köylüler işçilere ekmek, 
et, süt yumurta ve sebze yaedırıyorlardı. Köylerden 
gelen yardım o boyutlara ulaşmıştı ki, işçiler, "yeter 
artık getirdikleriniz, yiyemiyoruz, ziyan oluyor" de
mek zorunda kalmışlardı. 

İşçi-köylü dayanışmasının, bu boyutlara ulaşma
sının nedenini halktski bilinçlenmenin her geçen gün 
artması kadar, Yeni Çeltek'teki Maden işçileriyle, Su
luova'daki pancar üreticilerinin üzerlerinde sürdürülen 
sömürü mekanizmasının yapısında da aramak gere
kir. 

Yeni Çeltek Linyit Işletmesi Suluova işyerinde 
çalışan maden işçileri, Yeni Çeltek Kömür ve Maden
cilik Anonim Şirketi karşısında yıllar yılı seslerini Çı' 
karamamışlar. Işveren alabildiline sömürmüş, onlar 
susmuşlar. Sesini yükseltmek isteyeni de işveren af
fetmemiş. Işçi ya işten atılmış, ya da dövülmüş. Bu 
uygulama 20 yıl böyle sürmüş. Bu alabildi�ine insaf. 
sız sömürü çarkı taa ki DISK'e ba�h Yeraltı ve Yerüs
tü Maden Işçileri Sendikası'nın burada örgütlenişine 
dek dönmüş. lşverene ve Türk-Iş'e baelı Eski Çeltek 
Maden sendikasının ikili oyunlan burada son bulmuş. 

Yeni Çeltek işletmesi tek kişi veya kuruluşun 
malı delil. Birçok ortaklan var. Kömür İşletmeleri 
Anonim Şirketi, Amasya Şeker, Şirketi, Türkiye Şe
ker Fabrikalan Anonim Şirketi, Amasya Pancar Ko
operatifi, Merzifon ve Amasya Belediyeleri bunlardan 
bazılan. 

Maden t,letmeıılnln birinci görevi, çevre halkının 
ve Işletmelerinin kömür gereksinimini karşılamaktan 
çok Şeker Fabrikalanna toz kömür saelamak. KAr 
amacı bundan sonra geliyor. Asıl amaç kar olmayın
ca, dolap çevirmek de kolaylaşıyor. Ama, şirket yine 
de kAr ediyor. Çünkü maden işçisi ililine kadar sömü
rulüyor. Genel müdürün yaptı eı açıklamaya giJre, ge
çen yılki kAr 28 milyon lira. Oysa, kann aslında 36 
milyon lira oldutunu bilmeyen yok. Ustelik bu kir, 

ÇELTEK'DE 

iSCi-KOVLÜ - -

ELELE 

KOYLULER 980 MA DEN ışçiSINI DESTEKLIYOR 

piyasaya tonu 400 liraya verilen kömürün, en büyük 
alıcı şeker şirketine 157 ila 265 liradan verilmesine 
karşın sallanabiliyor. Maden şirketi, Şeker şirketine 
çolu kez zararına satıŞ yapıyor. 

Yeni Çeltek'teki işçi-köylü dayanışmasının bir 
ölçüde sömürü mekanizmasının yapısına ballanması 
gerektieini söylemiştik. Bu mekanizma biraz kanşık, 
ama anlaşılmaz detil. 

MEKAN IZMA NASIL I Ş LIYOR? 

Amasyalı, Suluovalı pancar üreticilerinin kurduk
ları, ama yönetiminde hiçbir şekilde söz sahibi ola
madıklan Pancar Ureticileri Kooperatifi Maden Işçi
leri işletmesinin de ortaklarından. Hissesi % 16 dola
yında ... Kooperatif Şekerbank'a ve Şeker Şirketine 
batlı. Şeker şirketi, kooperatifin 5 yöneticisinden 
2'sini doenıdan, birini de dolaylı olarak seçiyor. Ka· 
lan iki kişi de genellikle a�a. eşraf takımından oluyor. 
Şeker Şirketi, köylünün kooperatifini istedi�i gibi 
yönetiyor. Köylüyü baskı altında tutabiliyor. Köylü 
adına kendi çıkarı doerultusunda karar alabiliyor. 
Şeker şirketinin çıkarıyla kooperatifin çıkarının 
uzlaşmasına olanak yok. Çünkü şeker şirketi, MC ci
lerin elinde. 

Köylü ile şeker şirketi arasında ilişkiler hiç iyi 
deei!. Pancar üreticisi köylü. şirkete ve kendi ( ı )  koo
peratifine kızıyor. 

Şirketin ve kooperatifin elinde, köylüyü baskı al
tında tutabilmek için çeşitli yollar var. örneein, pan
car ekim izni şeker şirketi yoluyla ve pancar koopera· 
tifi kanalıyla verilebiliyor. Kooperatif bu izni köylü
nün tepesinde "demokles'in kılıcı" gibi tutuyor. Şir· 
kete "he" demeyen köylüye çok az pancar ekme izni 
tanınıyor. Ipleri şeker şirketinin elinde olan kontrol 
heyeti, daha ekim sırasında köylünün pancarını alma
ya geliyor. Köylü buna rıza göstermiyor, çünkü ürünü 
az para edecektir. Bir de şeker şirketinin kantarcısı
nın fire bulma hakkı var. Kantareı, köylünün panca
rında % 5 'ten % 60'a kadar fire bulma hakkına sahip. 
Kantarcı şirketin kara listesindeki köylülerin panca
nnda hep % 50 - 60 fire buluyor. 

Şirketin köylüye karşı silahlarından biri de pan
car paralannı zamanında vermemek. 

Oyunlar bu kadarla bitmiyor. Dahası var. Şirket, 
istediRi; zaman, pancar parasının bir kısmını kömür 
olarak verebiliyor. Ustelik tonu 400 liradan. 

Maden işçisinden tonu 157 ila 265 liradan alınan 
kömür köylüye 400 liradan satılıyor. Işçilerin emeei 
üzerinden hovardahk ve katmerli sömürü de şirketin 
marifeUerinden. 

Köylünün sömürüsü başka şekillerde de devam 
ediyor. Soeuk geçen Amasya kışlarında ocaktan tonu 
400 liraya torpilli kimselere verilen kömür, ocak kapı
sının 10 metre ilersinde 700 - 800 liraya alıcı bulabili· 
yor. Ancak ocaktan 400 liraya kömür almak bahtiyar· 
\ıRına işletme müdürüyle "türlü çeşitli" Ilişkiler kuran 
ileri gelenlerden başkası erişmemiş. 

Ocakta kömür deryası içinde yüzen maden işçisi-

nin durumu da pek farklı detil bu yönden. O da ken
disine verilen kömür istihkakı bilti�inde (ki bir ayda 
bitmesi işten deeil) karaborsacıya avuç açıyor. Tabii 
açabilecek durumda ise .. 

Yeni Çeltek Madeni'ndeki işçiler, maden şirketi 
ve san sendikalar, pancar üreticisi köylüler de Şeker 
Şirketi ve Pancar Kooperatineri ile yıllar yılı böyle 
sömürüldüler. Mekanizmayı bilmiyorlardı, ölreten de 
çıkmamıştı. 

1975 yılında kurulan OISK'e balh Yeraltı ve 
Yeruslü Maden Işçileri Sendikası'nın Yeni Çeltik'e el 
atmasıyla sömüru çarkının dişlileri tutukluk yapmayı 
başladı. Işçilerin sendikadan aldıklan bilinçle kıpır
danmaya başlamaları, pancar köylüsünü de etkilemek· 
te gecikmedi. Sendikanın 53 lira olan ortalama ücret
leri 100 liraya çıkarmak istemesi ve bızı sosyal haklu 
talep etmesi işverence kabul edilmedi. Grev karan 
alındı. Karar 5 Mayıs'ta uygulamaya kondu. 

Şeker Şjrketi yöneticilerinin. ilerde herhangi bir 
aksilik olursa işçilerle köylüleri birbirine düşunnek 
için çok elverişli oldutunu düşündükleri sömuru çar
kı, umulan sonucu vermedi. Işçilerle köylüler. birbir· 
lerine düşmek bir yana, ortak düşman karşısında ol
duklarını anladılar, birbirleriyle kenetlendiler. 

Bu kenetlenmenin ürünleri umulmadık ölçüde bol 
ve çeşitliydi. 

- Işçiler ve köylüler çıkarlannın ve düşmanlarının 
ortak oldugunu gördüler. 

- Bundan hareketle, bir eylem birli�inin şart ol
dugunu anladılar ve uygulamaya geçtiler. 

- Ekonomik mücadelenin, sınıf gerçeeinin, alevi
sünni, Hiz-kürt gibi suni ayrılıkların üstünde bir önem 
taşıdılını anladılar. 

Maden işçileriyle, Alevi Kayadüzü köylüleri, şim
di eski ilişkilerinin lam tersine büyük bir dayanışma 
içine girdiler. 

Yeni Çeltek'deki grev, şimdi sadece oradaki işçi 
ve köylülerin deRii, Çorum'daki, Zonguldak'taki işçi
lerin ve köylülerin de grevi haline geldi. 

Kayadüzü köylüleri, ArmuUu köylüleri, Kımışit 
köylüleri, Merzifon Sanal Lisesi öen'nci ve ötretmen· 
leri, civardaki TöB-DER örgütleri gre\'e sahip çıktılar. 
Şimdi grevi birlikte yürütüyorlar. 

Çevre köylüleri, "direnmek sizden, en az bir yıl 
her türlü ihtiyacınızı karşılamak bizden" diyorlar. 

1 Mayıs Işçi Bayramı bu yıl Çeltek'te işçi-köylii 
ortaklaşa kullandı. 

Maden işçiiNinin köylüleric büHinleşmesi o denli 
kuvvetli ki, Merzifon Jandarma Komutanı MC'ci Mer
zifon Kaymakamı'nın ocak hiHg('sinekuvvel göndt'ril
rnesi şu gerekçeyle reddediyor: 

- Ne gereei var ki? Kim olay çıkaracak ki? 
Yolunuz Amasya'ya düşerse Suluova'ya uç kilo

metre kala asfaltın ve çevredeki tepelerin "işçi-köylü 
elele" sloganlarıyla donatıldıgını göreceksiniz. Bu slo
ganın gerçek leş me biçimini belki o sırada önlerinde 
kurbanlık hayvanları, erzak yüklü traktörleriyle grey 
yerine yol alan köylüler göster('cekllr size ... 

ve sebze yaedırıyorlardı. Köylerden 
boyutlara ulaşmıştı ki, işçiler, "yeter 

kleriniz, yiyemiyoruz, ziyan oluyor" de
kalmışlardı. 

dayanışmasının, bu boyutlara ulaşma
halktski bilinçlenmenin her geçen gün 
Yeni Çeltek'teki Maden işçileriyle, Su

üreticilerinin üzerlerinde üzerlerinde üzerler sürdürülen 
mekanizmasının yapısında da aramak gere

Linyit Işletmesi Suluova işyerinde 
işçileri, Yeni Çeltek Kömür ve Maden

Şirketi karşısında yıllar yılı seslerini Çı' 
Işveren alabildiline sömürmüş, onlar 

yükseltmek isteyeni de işveren af
Işçi ya işten atılmış, ya da dövülmüş. Bu 

böyle sürmüş. Bu alabildi�ine insaf. 
taa ki DISK'e ba�h Yeraltı ve Yerüs

Sendikası'nın burada örgütlenişine örgütlenişine örg
lşverene ve Türk-Iş'e baelı Eski Çeltek 

Maden sendikasının ikili oyunlan burada son bulmuş. 
işletmesi tek kişi veya kuruluşun 

Birçok ortaklan var. Kömür İşletmeleri 
Amasya Şeker, Şirketi, Türkiye Şe

Anonim Şirketi, Amasya Pancar Ko
Merzifon ve Amasya Belediyeleri bunlardan 

t,letmeıılnln birinci görevi, çevre halkının 
kömür gereksinimini karşılamaktan 

Fabrikalanna toz kömür saelamak. KAr 
sonra geliyor. Asıl amaç kar olmayın

çevirmek de kolaylaşıyor. Ama, şirket yine 
Çünkü maden işçisi ililine kadar sömü

KOYLULER KOYLULER 980 980 MA MA DEN DEN ışışçiSINI çiSINI DESTEKLIYOR DESTEKLIYOR 

piyasaya tonu 400 liraya verilen kömürün, en büyük 
alıcı şeker şirketine 157 ila 265 liradan verilmesine 
karşın sallanabiliyor. Maden şirketi, Şeker şirketine 
çolu kez zararına satıŞ yapıyor. 

Yeni Çeltek'teki işçi-köylü dayanışmasının bir 
ölçüde sömürü mekanizmasının yapısına ballanması 
gerektieini söylemiştik. Bu mekanizma biraz kanşık, 
ama anlaşılmaz detil. 

MEKAN IZMA NASIL I Ş LIYOR? 

Amasyalı, Suluovalı pancar üreticilerinin kurduk
ları, ama yönetiminde hiçbir şekilde söz sahibi ola
madıklan Pancar Ureticileri Kooperatifi Maden Işçi
leri işletmesinin de ortaklarından. Hissesi % 16 dola
yında ... Kooperatif Şekerbank'a ve Şeker Şirketine 
batlı. Şeker şirketi, kooperatifin 5 yöneticisinden 
2'sini doenıdan, birini de dolaylı olarak seçiyor. Ka· 
lan iki kişi de genellikle a�a. eşraf takımından oluyor. 
Şeker Şirketi, köylünün kooperatifini istedi�i gibi 
yönetiyor. Köylüyü baskı altında tutabiliyor. Köylü 
adına kendi çıkarı doerultusunda karar alabiliyor. 
Şeker şirketinin çıkarıyla kooperatifin çıkarının 
uzlaşmasına olanak yok. Çünkü şeker şirketi, MC ci
lerin elinde. 

Köylü ile şeker şirketi arasında ilişkiler hiç iyi 
deei!. Pancar üreticisi köylü. şirkete ve kendi ( ı )  koo
peratifine kızıyor. 

Şirketin ve kooperatifin elinde, köylüyü baskı al
tında tutabilmek için çeşitli yollar var. örneein, pan
car ekim izni şeker şirketi yoluyla ve pancar koopera· 
tifi kanalıyla verilebiliyor. Kooperatif bu izni köylü
nün tepesinde "demokles'in kılıcı" gibi tutuyor. Şir· 
kete "he" demeyen köylüye çok az pancar ekme izni 
tanınıyor. Ipleri şeker şirketinin elinde olan kontrol 
heyeti, daha ekim sırasında köylünün pancarını alma
ya geliyor. Köylü buna rıza göstermiyor, çünkü ürünü 
az para edecektir. Bir de şeker şirketinin kantarcısı
nın fire bulma hakkı var. Kantareı, köylünün panca
rında % 5 'ten % 60'a kadar fire bulma hakkına sahip. 
Kantarcı şirketin kara listesindeki köylülerin panca
nnda hep % 50 - 60 fire buluyor. 

Şirketin köylüye karşı silahlarından biri de pan
car paralannı zamanında vermemek. 

Oyunlar bu kadarla bitmiyor. Dahası var. Şirket, 
istediRi; zaman, pancar parasının bir kısmını kömür 
olarak verebiliyor. Ustelik tonu 400 liradan. 

Maden işçisinden tonu 157 ila 265 liradan alınan 
kömür köylüye 400 liradan satılıyor. Işçilerin emeei 
üzerinden hovardahk ve katmerli sömürü de şirketin 
marifeUerinden. 

Köylünün sömürüsü başka şekillerde de devam 
ediyor. Soeuk geçen Amasya kışlarında ocaktan tonu 
400 liraya torpilli kimselere verilen kömür, ocak kapı
sının 10 metre ilersinde 700 - 800 liraya alıcı bulabili· 

Ancak ocaktan 400 liraya kömür almak bahtiyar

nin durumu da pek farklı detil 
disine verilen kömür istihkakı 
bitmesi işten deeil) karaborsacıya 
açabilecek durumda ise .. 

Yeni Çeltek Madeni'ndeki 
ve san sendikalar, pancar üreticisi 
Şirketi ve Pancar Kooperatineri 
sömürüldüler. Mekanizmayı 
çıkmamıştı. 

1975 yılında kurulan 
Yeruslü Maden Işçileri Sendikası'nın 
atmasıyla sömüru çarkının 
başladı. Işçilerin sendikadan 
danmaya başlamaları, pancar 
te gecikmedi. Sendikanın 
leri 100 liraya çıkarmak 
talep etmesi işverence 
alındı. Karar 5 Mayıs'ta uygulamaya 

Şeker Şjrketi yöneticilerinin. 
aksilik olursa işçilerle köylüleri 
için çok elverişli elverişli elver oldutunu 
kı, umulan sonucu verm
lerine düşmek bir yana, 
duklarını duklarını dukları anladılar, birbirleriyle 

Bu kenetlenmenin ürünleri 
ve çeşitliydi. 

- Işçiler ve köylüler 
ortak oldugunu gördüler. 

- Bundan hareketle, 
dugunu anladılar ve uygulamaya 

- Ekonomik mücadelenin, 
sünni, Hiz-kürt gibi suni 
taşıdılını anladılar. 

Maden işçileriyle, Alevi 
di eski ilişkilerinin lam 
içine girdiler. 

Yeni Çeltek'deki grev, 
ve köylülerin deRii, Çorum'daki, 
lerin ve köylülerin de grevi 

Kayadüzü köylüleri
köylüleri, Merzifon Sanal 
leri, civardaki TöB-DER 
Şimdi grevi birlikte yürütüyorlar. 

Çevre köylüleri, "direnmek 
her türlü ihtiyacınızı karşılamak 

1 Mayıs Işçi Bayramı 
ortaklaşa kullandı. 

Maden işçiiNinin köylüleric 
kuvvetli ki, Merzifon Jandarma 
zifon Kaymakamı'nın ocak 
rnesi şu gerekçeyle 

- Ne gereei var ki? Kim 
Yolunuz Amasya'ya 

metre kala asfaltın ve çevrede




