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AiTiA'OA 

FASizM KOL GEZiVOR 

ANKARA IKTISADI VE TIcARI ILIMLER AKA· 
DEMIsI "ULKUCU HAKIMIYETI NEDENI ILE 
OLAY ÇıKMAYAN VE DERSLERIN DUZENLI 
OLARAK DEVAM E7'7'ICI" BIR OKUL OLARAK 
REKLAM EDILIYOR SON ZAMANLARDA. BU 
REKLAMA KENDILERINI ISTER ISTEMEZ KAp· 
TlRAN KIMILERI DE AITIA OLA YıNıN UZERINE 
ECILAfIYOl< OYSA OKULDA, OLUP BITENLERIN 
UZERINE DIKKATLE ECILMEK GEREKIYOR. 
AITIA KENDlljLÇUSUNDE TIRMANIŞIN DORU· 
CUNA

' 
ERIŞTIC! BIR OKUL. SljZU EDILEN "UL· 

KUc..U ÇoCUNLUK"UN TEMELI 40 . 50 SILAHLı 
FAŞISTIN TERljRUNDEN BAŞKA BIR ŞEY DE· 
CIL. SESSIzLIK, OLA YLARIN GERÇEK NITELI
CININ GljZLERDEN UZAK TUTULMASıNı SAC· 
LlYOı< BU DA EN ÇOK KOMANDOLARA VE 
ŞEFLERINE YARIYOR . 

Bugünlerde Ankara ıktisadi ve Ticari Ilimler Aka
demisi Başkanheı'na yüzlerce dilekçe geliyor. 8 bine 
yakın ö�rencinin büyük bir çoeunlueu Haziran ayı 
yaklaşırken sınavlara nasıl girileceeini öerenmek ve sı
nav güvenHei istiyor. 

Devletin resmi polisi ile Akademiyi işgal eden fa
şist komandolann deyimi ile "Türkiye 'de hiç bir 
okulda görülemeyecek kadar düzenli bir eeitim ve 
öeretim"in yapıldıeı (!) bu okulda neler olup bitmek
tedir? 

SILAHlı ZORBALAR 

IT1A'da olup bitenler ozünde öteki eellim ku
rumiarında olup bitenlerden farklı değil; Polisle işbir
liei halinde okulda terör havası estiren silahlı bir azın
lık; bu azınlılın giriştili saldınlar ve sindirme eylem
leri; güvenlik kuvvellerinin tutumu, yönetmeliklerin 
uygulanarnaması; ilerici ögrencilerin, sayıca büyük ço
lunlulu oluşturmatanna karşın, silahlı zorbaların 
oyunlannı bozamamalan. Bu olguları saptamakla kim· 
seyi kimseye şikayet etmek bir anlam taşımıyor artık. 
Belge diye günü gelince kullanılması için derlemek ge
rek, yine de. 

12 MART ÖNCESI BILE 

Genellikle yaygın olan yanlış bir kanıya göre, 
AITIA'da salcılar çotunlukta. Bu hep böyle olmuş, 
denir. Oysa hem ölrenci kesiminde hem de ölretim 
üye ve yardımcılan arasında büyük çolunluk ilerici ve 
demokrat. Himaye altındaki 40 - 50 silahlı faşist öl
renci yanında gerici ölrelim üyelerinin başında Tica
ret Hukuku profesörü Naci Kınacıollu geliyor. ismiy
le müsemma Karnil Turan ve Kemal Dal gibi profe
sörlere bir zamanların kurucu meclis üyesi Atatürkçü 
Hamza EroRlu da katılmış. Ama yinc de Akademi yö· 
netimi teslim olmamakta direniyor. 

1970'in Kasımında "kurtanlmış bölgc"leriyle ye
tinen bazı "sol"cuların meydandan çekilmeleri sonu
cu salcılar Akademi'ye el koyuyor. lki yıldır "solda" 

diye nitelendirilen ögrencilcr okula atınmıyorlar. Bir 
buçuk yıldır okulda karargah kuran polis ise kendisi 
gibi "yerli" silahlarla donalllmış komandolarla birlik
te, �elcnlerin kimliklerini kontrol ediyor. 

ONIVERSITEYE EL KONM Alı MI? 

M C  iktidannın aylardır tezgahladı�ı "üniversite
ye el koyma" planlarının altında ne yattığını gözle· 
rnek için AlTtA'ya bakmak yeterli . .. ;1 koymanın an
lamı, üniversite yönetimine omuzu kalabalık paşaları 
getirip koymak mı, yoksa can güvenli�i ve öğrenim 
özgürlü�ünü saRlamak mı? Başbakanın tekrarlayıp 
durdulu talep, AlTlA'nın bir buçuk yıldır polis - ve 
komando - kontrolünde bulunmasıyla gerçekleşmiş 
delil mi? 

Ders yılının başından bu yana okulda 20 saldırı 
ve adam dövme olayı yer aldı. Hiçbirinde fail yakala
namadı. Gece saat 22'ye bazen de sabaha kadar okul
da kalan polis ikide bir sessizliği yırtan silah sesleri
ni nedense hiç duymaz. Geçen 6 Mayıs'ta Akademi 
Başkan Yardımcısı Ural SÖ7.en'in Ford arabasını tah
rip eden ülküeüleri görmesi ise zaten beklenemez. Po
lisin beklediği yerden 25 - 30 metre uzaktaki bu saldı
rıyı polisin görmeyişinin nedeni, o sırada yapılmakta 
olan nöbet de�iştirme işlemi olsa gerek (!,. Oysa bir 
kaç gün önce Pror. Ural Sözen ülkücülerin liderlerini 
ça�ırmış, Akademi'nin duvarlarını ve kantini slogan
larla kirletmemelerini islemek cesarelini göstermişti_ 

OIkücüler gözda�l vcriyordu Akademi Başkan 
Yardımcısı'na. 

Faşistler bu olayın sorumluıu�uııu "CHp'nin 
Tandoğan mitingine katılan ö�retim üyelerinc" yük
lemek istiyorlar, ama Sözen'in arabasının camlarını 
kırma işind� kullanılan Abdullah adlı ki!iinin olaydan 
sonra korkusundan a�ladl�I, AITIA raşistlerinin Tu�
bay 'ı Soner adlı kişinin ise "böyle haltların kendisinf' 
sorulmadan nasıl i!ilenf'bileceeini" sordıılu biliniyor. 
Adı geçen Abdullah adlı kişinin amcaollu da her nt! 
hikmelse sivil polis olarak Akademi'de göre",li. 

KANTıN MOSADERESI 

Akademi kanlininin de ilginç bir serüveni var. 
Iki yıl önce bir müstecire verilen kantincı kımız da 
salsın diye olacak, komandolar zorla el koyuyorlar. 

Adı c.;eşilli soygunlara karışml!i olan Soner adlı kişi 

müslccire ortakmış gibi işh'liyor kantini. 
Müstecirin sÜı.1cşmcsi geç(mlerde billi. Akademi 

yönetim kurulu da bu fırsatlan yararlanarak kantini 

akademi üMrencilerinin hizmt·tine sunmak istiyor ve 

işletmesini Mediko Sosyal mcrkt'zinf' vermeyi karar
taştırıyor. ülkücüler. müstecir adına, tehditle 15 gün· 

lük süre istiyorlar. Bu süre, yazılı talep karşılı�ında 
kendilerine tanınıyor. Ikinci bir talep. yetkililerle gö
rüşülürken birden silah sesleri geliyor saldan soldan. 

Ve kantin Haziran ayına kadar ülkücülerin karargahı 
olarak kalıyor. 

Bütün bunlar herkesin gü-zü önünde cereyan edi· 
yur. Ders yılı başındun bu yuna raşisUcrin dÜi'.enledili 
20 saldırı olayının iki temel ve ortak üzeııi�i var. "taı
nı,.. gördükleri "sol cu "nun üzerine saldınp dö\'mek ve 
ü7.erinden pasosunu, parasını ve saatini almak. Ikinci 
olarak da başka yerlerde olay çıkarttıklarında bu pa
soları orada bırakarak güvenlik kuvvetlerinin "suçlu
ları yakalamalarına" bu şekilde yardımcı olmak. 

YÖNETMELIKLER UYGULA N I RSA 

MC'nin içişleri bakanı sık sık yüksek ölrenim 
kurumlarını göreve çaRınr ve suç işleyenlere yönet· 
melikteki cezaların verimedi�inden yakınır. AITIA'
nın da böyle bir disiplin yönetmeııgi var. Ve bu yö
netmelik uygulanarak Sera Ergün adlı ülkücü bir yıl 
okuldan uzaklaştırıldı. Gelin görün ki, Akademi'nin 
kovdueu bu aynı kişi "öRrenci temsilcisi" sıfatı ile 
okul yönelimi ile masaya oturmaya kalktı_ Şimdı her
halde başka yerlerde icrai raaliyet ediyordur. 

MC GITMELI 

8 bin öerencinin büyük bir ço�unlulu aylardn 
derslere giremiyor. Sınavlar yaklaşırken binlerce öl.· 
rencinin kaygı ile i .... lediği gelişmeler, bunlar. Güve-nlik 
kuvvetlerinin gözleri önünde estirilen bir terör a1tındl 
Akademi personeli binbir tehdide götüs grriyor. Not 
ların dcj:!:i!itirildigi. listeler üzerinde tahrifat yapıidıRı 
söyleniyor. Hatta koridorlarda kasıntı il" gezinen si· 
lahlı komandolara, "soruların önceden verildiei" de
p<,rvası-zca ileri sürülüyor. 

ITIA yöneliminin direnişi şimdilik etkisi7 .. Çün
kü sorun büyük yerde düeümleniyor. ITIA TuRbay'ı 
Soner udlt kişinin kltntind<'n uzaklaştırılmasını iste
yen Akademi Başkanı'na Emniyel'l<,n bir yüksek yet
kili "bu meselenin şu sıralarda krsinlikle kurealan
maması gereklier'ni hatırlatıyor."Şu sıralar" da 8 Ni
san dolüyları idi. 

HAFTAlıK SiYASi 
Sahibi: 
NihatSARCiN 
Genel Ya)',n Yöndmeni: 
otınan SAKALSIZ 
Yo.ı, t,14ri Müdürü: 
Metin ÇULHAOCLU 
Td:nl. S,.,.,ter: 
Hül�nl AK1'AMU 

HABER VE Y ORUM DERGiSi 

Yu, Kurulu: 
UmurCOŞKUN 
Metin ÇULHAOCLU 
Mc-hmet AKOZER 
Varlık OZMENEK 
Ercan [YOBOeLU 

YONFoTtM: 
Kunur Sokak 15/8 Kızılay 
Ankara Tc-I: 17 45 8 ı 
ISTANRUI. BOROSU: 
Piyc-rtuti Cad. 21/1 Ç .. 

I.Lanbul TC'I: 26 55 67 

ızmit 
ı.lanbul 
ıZmir 
E.kişehir 
Bu .... 
Adana 
Diyarbakır 
Avrupa 

Yuıur ALTINTAŞ 
Hacı KANTARCı 
Vc-daı PtKEI. 
Vf'dııl DARANOeL.U 
Cc-nlı:iLKOÇ 
C")hunCAN 
NurC'lIin.Ui'.VAKI� 
R;a,it KAY/\ 
19 Kuı' t:mlk Oubui. HO 14 

"AKls 

ABONt: KOŞUI.I.ARI 
yıllık : 200TL 6 Aı lık: lOOTL 

KOŞUI.IARI: 
Arb Kapak (R"nkli) : U.OOO1·1. 
Arlu K"p"k (Siyah bo,')aL) : 12.000 n. 
lı.; nyblarda �utun !;antimi : 40 Tl. 
Yayın ihı.nharı � 50 indirimlidir. 

t-:I(t' DaAllım: Orhtan OZıslısMAN 
Bu"ı: Daily Nı'w� wı·b-or .. d I ı·_idı·,ı 

ıktisadi ve Ticari Ilimler Aka
yüzlerce dilekçe geliyor. 8 bine 

bir çoeunlueu Haziran ayı 
nasıl girileceeini öerenmek ve sı

ile Akademiyi işgal eden fa
deyimi ile "Türkiye 'de hiç bir 

kadar düzenli bir eeitim ve 
bu okulda neler olup bitmek

ZORBALAR 

bitenler ozünde öteki eellim ku
bitenlerden farklı değil; Polisle işbir

havası estiren silahlı bir azın
saldınlar ve sindirme eylem

kuvvellerinin tutumu, yönetmeliklerin 
ögrencilerin, sayıca büyük ço

oluşturmatanna karşın, silahlı zorbaların 
Bu olguları saptamakla kim· 

etmek bir anlam taşımıyor artık. 
kullanılması için derlemek ge

MART ÖNCESI BILE 

olan yanlış bir kanıya göre, 
çotunlukta. Bu hep böyle olmuş, 

kesiminde hem de ölretim 
arasında büyük çolunluk ilerici ve 

demokrat. Himaye altındaki 40 - 50 silahlı faşist öl
ölrelim üyelerinin başında Tica

Naci Kınacıollu geliyor. ismiy
Turan ve Kemal Dal gibi profe

kurucu meclis üyesi Atatürkçü 
katılmış. Ama yinc de Akademi yö· 

direniyor. 
"kurtanlmış bölgc"leriyle ye
meydandan çekilmeleri sonu
el koyuyor. lki yıldır "solda" 

Ders yılının başından bu yana okulda 20 saldırı 
ve adam dövme olayı yer aldı. Hiçbirinde fail yakala
namadı. Gece saat 22'ye bazen de sabaha kadar okul
da kalan polis ikide bir sessizliği yırtan silah sesleri
ni nedense hiç duymaz. Geçen 6 Mayıs'ta Akademi 
Başkan Yardımcısı Ural SÖ7.en'in Ford arabasını tah
rip eden ülküeüleri görmesi ise zaten beklenemez. Po
lisin beklediği yerden 25 - 30 metre uzaktaki bu saldı
rıyı polisin görmeyişinin nedeni, o sırada yapılmakta 
olan nöbet de�iştirme işlemi olsa gerek (!,. Oysa bir 
kaç gün önce Pror. Ural Sözen ülkücülerin liderlerini 
ça�ırmış, Akademi'nin duvarlarını ve kantini slogan
larla kirletmemelerini islemek cesarelini göstermişti_ 

OIkücüler gözda�l vcriyordu Akademi Başkan 
Yardımcısı'na. 

Faşistler bu olayın sorumluıu�uııu "CHp'nin 
Tandoğan mitingine katılan ö�retim üyelerinc" yük
lemek istiyorlar, ama Sözen'in arabasının camlarını 
kırma işind� kullanılan Abdullah adlı ki!iinin olaydan 
sonra korkusundan a�ladl�I, AITIA raşistlerinin Tu�
bay 'ı Soner adlı kişinin ise "böyle haltların kendisinf' 
sorulmadan nasıl i!ilenf'bileceeini" sordıılu biliniyor. 
Adı geçen Abdullah adlı kişinin amcaollu da her nt! 
hikmelse sivil polis olarak Akademi'de göre",li. 

KANTıN MOSADERESI 

Akademi kanlininin de ilginç bir serüveni var. 
Iki yıl önce bir müstecire verilen kantincı kımız da 
salsın diye olacak, komandolar zorla el koyuyorlar. 

YÖNETMELIKLER 

MC'nin içişleri bakanı 
kurumlarını göreve çaRınr 
melikteki cezaların verimedi�inden 
nın da böyle bir disiplin 
netmelik uygulanarak Sera 
okuldan uzaklaştırıldı. Gelin 
kovdueu bu aynı kişi "öRrenci 
okul yönelimi ile masaya 
halde başka yerlerde icrai 

MC GITMELI 

8 bin öerencinin büyük 
derslere giremiyor. Sınavlar 
rencinin kaygı ile i .... lediği 
kuvvetlerinin gözleri önünde 
Akademi personeli binbir 
ların dcj:!:i!itirildigi. listeler 
söyleniyor. Hatta koridorlarda 
lahlı komandolara, "soruların 
p<,rvası-zca ileri sürülüyor. 

ITIA yöneliminin direnişi 
kü sorun büyük yerde düeümleniyor. 
Soner udlt kişinin kltntind<'n 
yen Akademi Başkanı'na 
kili "bu meselenin şu sıralarda 
maması gereklier'ni hatırlatıyor."Şu 
san dolüyları idi. 

SiYASi 

Yöndmeni: 

HABER VE Y ORUM DERGiSi 

Yu, Kurulu: YONFoTtM: 

ızmit 
ı.lanbul 
ıZmir 
E.kişehir 
Bu .... 

Yuıur ALTINTAŞ 
Hacı KANTARCı 
Vc-daı PtKEI. 
Vf'dııl DARANOeL.U 
Cc-nlı:iLKOÇ 

ABONt: KOŞUI.I.ARI 
yıllık

KOŞUI.IARI: 
Arb Kapak 
Arlu K"p"k 



TEKELLESME VE BASıN 
YALÇIN KUÇUK 

Şu satırları dikkat. 20 Mayıs 1976 tarihini taşıyor. 19 Mayıs Ankara'· 

sıncb ortaya çıkan olOlylarla ilgili. "Cumhurbaşkanı"ın, MHp'liler tarafından 

yapılan gösterilere karşı, stadyumu, marato" yarışını beklemeden terkettiği 

ileri sürülmüştür. Ilgililer, bu görüşün doğru olmadığını belirterek şöyle demiş
lerdir", 19 Mayıs urihinde hazırlanan gazete, 20 Mayıs gazetelerinde ileri sü· 
rülebilecek görüşleri yalanlama. işini, peşinen, üzerine alıyor. Gazete için Cum
hurbaşkanı ile Türkeş'in Partisi arasında bir sürtüşme olmadığını kanıtlamak 
çok önemli. 

Kanıtlamam" mantığı da çok ilginç. Ayrı hurufaı ile dizilmiş. Şöyle: 
"Marata" yarışını" öğrencilerin gösterileri sırasında bitmesi gerekiyordu. Oy· 
sa gösteriler marato" yarışından yarım saat önce bitti. Maraton yarışı yarım 
saat son,. bitecekti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı stadyumdan ayrıldı". 
Olanları gördünüz mü? Gösterilerle maraton yarışı arasında zaman ayarı bozul
duğu için Cumhurbaşkanı ile Türkeş'in arasının bozulduğu iddiaları ortaya 
çıkmış. Gazete, bu iddialar ortaya çıkmadan, bu iddiaların geçersizliğini gös
termeye çalışıyor. Böylece de kamuoyunun yanıltılmasına imkan vermemiş 
oluyor. Gazete, hizmet yapıyor. 

Hangi gazete? Türkeş'in bir kaç binlik resmi ya da yarı resmi organı mı? 
Hayır. Kendisini tarafsız olarak satan, fakat, YüRüYüŞ okuyucularının 
"uluslararası sermayenin sözcüsü" olarak bildikleri Türkiye'nin en büyük gaze
telerinden birisi. Son zamanlarda TürkeŞ'in görüşlerininin renk renk verilme
diği hiç bir sayısı olmadı. Son zamanlarda Türkiye'n;n "tarafsız" yayın araçla
rından pek çoğu, gerçek taraflarını açıkça göstermeye başladılar. Bir yandan 
süregelen faşist tırmanma, diğer yandan da, 1 Mayıs'tan hemen önce başlayan 
1 Mayıs yürüyüşünün ürküntüsüyle maskelerin; indirmek zorunda kaldılar. Fa
şizm tezgahlaYICllarının yanlarında açık yerlerini aldılar. 

Kaçınılmaz olan bir durum. Kaçınılmaz olan durumu tekelleşme yaratı
yor. Tekelleşmenin ne yarattığını anlamak için de tekelleşmenin ne olduğunu 
bilmek gerekiyor. Tekelleşme, daha önce de yazıldığı gibi, bir sistem. Yalnız
ca bir "oligarşi" değil. Tekelci kapitalizm, bir sistemin adı. Çeşitli iş kolların
da üç-beş büyük işletmenin ortaya çıkması değiL. Tekelci kapitalizmi, bir oli
garşi olarak düşünenler, basındaki gelişmeleri a"lamakta güçlük çekerler. Don 
Kişot gibi nedene değil sonuca hücum ederler. 

&sının bugün maskesini indirmek zorunda olmasının nedeni, yalnızca, 
buın iş kolundaki işletmelerin büyümesi değiL. Tek başına büyüme ve daha 
;ıçık deyişle, buın iş kolundaki tekelleşme değiL. Maskenin düşmesi, bir yan
dan, basın işletmelerinin ekonomideki diğer işletmelerle ve bu arada diğer bü
yük işletmelerle bütünleşmesi, diğer yandan da, 1 Mayıs'ın görkemli ve disip· 
linli ,österisi. Tekelci eğilimlerin, basın işletmelerini de içine alan, bir organik 
bütünlüğe doğru gelişmesi. 

Bu gelişmenin kısa ekonomik çözümlemesi şöyle: Türkiye basınının 
dört "büyükleri", bilSın sanayiinin "ustalarının" kurdukları şahıs işletmeleri 
olarak oruya çıktı. Tercüman, Milliyet ve Hürriyet böyle doğdu. Günaydın, 
Hürriyet'ten doğdu. Bunların doğuşunu, sanayi devrimindeki kapitalist işlet
melerin doğuşun;ı benzetmek mümkün. Artizanal bir nitelikle ortaya çıktılar. 
Kurulmaları için, küçük ve diğer iş kollarındakine göre daha az sermaye ge
rekli oldu. Kuruldukları zaman, basın sanayiine giriş kolay. Kuruldukları za· 
man, basın sanayiine girmek için bir engel yok. Aralarında sert bir rekabet 
var. Ikinci Büyük Savaş sonrasını hatırlayanlar, bu rekabetin neşeli örneklerini 
bilirler. Başyazarıara baAlı gazetelerin, birbirinin iç çamaşırlarını ortaya dö
ken ve diğer gazetenin başyazarının yaşam öyküsünü sergileyen "jlaveleri" ha· 
tırlarlar. O zaman gazetelerdeki imzalı yazıların çoğu "refikimiz" diye başlar 
ve bir b;ışkı gazetenin bir başka yazarına hakaretlerle biterdi. 

Şimdi büyüdüler. Ve "basın ahlak yasasına" uydular. Aslında uydukları, 
tekelleşmenin yasaları. Tekelleşmede böyle rekabet olmaz. Rekabet, büyUme
de ve genişlemede. Rekabet, basın sanayiinin dışına taşıyor. Bu durum, 1960' 
larda onaya çıkıyor. Babaların oğullarına basın sanayii dar geliyor. Şu anlam
da; Basından sağlanan birikim, basında belli işletmelerin akümülasyonları ba· 

sın sanayiinin pazarını zorluyor. Birikime göre basın pazarı dar geliyor. Işte 
bu aşamada, gazetecilik dışında, dergicilik, kitapçılık ve bunlarla ilgili turizm 
işletmeleri ön plana çıkıyor. Ancak akümülasyona göre bu yan iş koll;ırı d;ı 
sınırlı. 

Artık basın kendisini aşmak zorunda. Birikim, başka deyişle, akümülas
yon zorluyor. Zorlamaya uyacak. Uydu da. Şimdi dört "büyükler", basın sa· 
nayiini çok aşan işletmeler durumunda. Euel-oil'le işleyen elektrik santr;ı"rr· 
dan, tekstil fabrikalarına kadar, kontr-plaktan uçak komisyonculuğuna kadar, 
turizmden otomobil satıcılığına kadar, düşünülebilecek her iş kolu, basından 
doğan işletmeleri doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Bu işletmeler için yayın· 
cılık, giderek bir yan işkolu durumuna geliyor. Bu gelişmeyi en iyi gösteren 
örnek binek taşıtı satıcılığı. Bunu, tiraiı artırıcı bir eylem olarak düşünmek 
çok yanıltıcı. Bunun çok yanıltıcı olduğunu anlamak için YüRüYüŞ'ün or· 
ta sayfasındaki S. Baysan'ın öıet incelemesine bakmak yeter. Daha ayrıntılı 
bir inceleme için Iktisat Fakültesi'nden Or. Gül Turan'ın yine aynı fakülte 
tarafından yayınlanan incelemesine de bakılabilir. Incelemeler, otomobil da· 
ğıtıCllığının başlı başına karlı bir eylem olduğunu gösteriyor. Gazete yayını, 
bu eylemin sadece bir aracı. 

Bası�ın büyük işletmeleri, ekonominin büyük sermayesi ile bütünleşmiş 
durumda. Ekonomik olarak bütünleşme, dünya görüşü olarak da bütünleşmeyi 
gerektiriyor. Bugün basındaki daha sağa kayışın gerçek nedeni burada. Basın, 
büyük sermayenin açmazını yansıtıyor. Eğer bir bölümü, Türkeş'in resmi söz
cülüğünü üstleniyorsa, bu bütünün içindeki çeşitlernelerle ilgili. Bir bölümünün 
hisse senetlerinin dağılımı ve kredi olanaklarının kaynağı ile ilgili. Eğilim, bü· 
yük sermayenin eğilimi. Çeşitleme ise büyük sermaye içindeki çeşitlerne. 

Bu eğilimin varlığından kuşku duymamak gerekli. Kuşku duyabilecek· 
ler için bir örnek var. Canlı ve somut bir örnek. Türkiye'yi bütünüyle büyük 
basını ve illegal televizyonu ilgilendiriyor. Ilgin!n kaynağı şu: Bütün kapita
list dünyada televizyon, yazılı basının en büyük rakibi. Günü gününe ve hata 
saatı saatına verilen televizyon haberleri, röporta; ve incelemeler, yazılı gün
lük basının pazarını daraltıyor. Bu rekabet, olgun kapitalist ekonomilerde 
ve Türkiye'de günlük basın için önemli bir sorun. Ingiltere'de Guardi;ın ve 
The Times, büyük ölçüde televizyon rekabeti nedeniyle, kapanma tehlikesiy
le karşı karşıya. 

Bugünün koşulları içinde Türkiye'de günlük basın, böyle bir rekilbeti" 
etkisinden kolayca sıyrılabilir. Türkiye'nin "özel" koşulları böyle bir olanilk 
sağlıyor. Olanak, televizyonun Cephe Ortaklığının işıalinde ve ilIegal ellerde 
olmasından ileri geliyor. Aslında, yalnızca basın la sınırlı basın işıetmeleri için, 
televizyonun işgal altında olması, ekonomik bakımdan kirlı bir durum. çün. 
kü haberleri tek yönlü ve yanıltıcı. Sosyal gelişmeleri sansür altında tutuyor. 
Bu nedenle televizyonun bugünkü durumu, televizyooun, günlük buın için ge. 
tirebileceği zorlukları azaltabilecek nitelikte. Ancak sadece, nitelikte. Çünkü, 
televizyonun bugünkü durumundan yararlanarak televizyonun rekabetini çok 
hafifletmek mümkün. Bunun için sosyal gelişmeleri kapsayan ve daha açık bir 
deyişle sola kayan bir habercilik yeterli. 

Mevcut somut durumda, günlük basının satışını ;ırtırabilmek için 
sosyal gelişmeleri yansıtması gerekli. Solu içine alan bir haber listesine sahip 
olması gerekli. Gereklilik, salt ekonomik açıdan doğuyor. Eğer basından ve 
günlük gazetelerden doğan karlarını artırmak istiyorlarsa, böyle yapmaları 
gerekli. Çünkü "piyasa" ve piyasanın somut koşulları bunu gerektiriyor. Ama 
bunun tam teni yapılıyor. Büyük basın sağa kayıyor. Çünkü bütünleşmiş ol· 
duğu sermaye sağa kayıyor. Bu yüzden de iIIegal televizyonun haber listeleri· 
ne benzeyen hOıbercilik, günlük basında da, çok önemli olmayan farklılıkla 
geçerlilik kazanıyor. IlIegal televizyonun haberciliği, çok önemli olmayan de· 
Aişikliklerle, günlük ve "tarafsız" basına da yansıyor. 

Türkiye şimdi bu noktada. Büyük basında büyük sermaye ve büyük str
mayenin özlemleri görünüyor. Büyük sermaye kendi görüntüsü ile eğleniyor. 

yalanlama. işini, peşinen, üzerine alıyor. Gazete için Cum
Türkeş'in Partisi arasında bir sürtüşme olmadığını kanıtlamak 

mantığı da çok ilginç. Ayrı hurufaı ile dizilmiş. Şöyle: 
öğrencilerin gösterileri sırasında bitmesi gerekiyordu. Oy· 

yarışından yarım saat önce bitti. Maraton yarışı yarım 
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı stadyumdan ayrıldı". 

mü? Gösterilerle maraton yarışı arasında zaman ayarı bozul
Cumhurbaşkanı ile Türkeş'in arasının bozulduğu iddiaları ortaya 

iddialar ortaya çıkmadan, bu iddiaların geçersizliğini gös
Böylece de kamuoyunun yanıltılmasına imkan vermemiş 

hizmet yapıyor. 
Türkeş'in bir kaç binlik resmi ya da yarı resmi organı mı? 

tarafsız olarak satan, fakat, YüRüYüŞ okuyucularının 
sermayenin sözcüsü" olarak bildikleri Türkiye'nin en büyük gaze

zamanlarda TürkeŞ'in görüşlerininin renk renk verilme
olmadı. Son zamanlarda Türkiye'n;n "tarafsız" yayın araçla
gerçek taraflarını açıkça göstermeye başladılar. Bir yandan 

tırmanma, diğer yandan da, 1 Mayıs'tan hemen önce başlayan 
ürküntüsüyle maskelerin; indirmek zorunda kaldılar. Fa

tezgahlaYICllarının yanlarında açık yerlerini aldılar. 
olan bir durum. Kaçınılmaz olan durumu tekelleşme yaratı

ne yarattığını anlamak için de tekelleşmenin ne olduğunu 
gerekiyor. Tekelleşme, daha önce de yazıldığı gibi, bir sistem. Yalnız

değil. Tekelci kapitalizm, bir sistemin adı. Çeşitli iş kolların
işletmenin ortaya çıkması değiL. Tekelci kapitalizmi, bir oli

düşünenler, basındaki gelişmeleri a"lamakta güçlük çekerler. Don 
nedene değil sonuca hücum ederler. 

maskesini indirmek zorunda olmasının nedeni, yalnızca, 
işletmelerin büyümesi değiL. Tek başına büyüme ve daha 

kolundaki tekelleşme değiL. Maskenin düşmesi, bir yan
işletmelerinin ekonomideki diğer işletmelerle ve bu arada diğer bü

bütünleşmesi, diğer yandan da, 1 Mayıs'ın görkemli ve disip· 
Tekelci eğilimlerin, basın işletmelerini de içine alan, bir organik 

gelişmesi. 
kısa ekonomik çözümlemesi şöyle: Türkiye basınının 

bilSın sanayiinin "ustalarının" kurdukları şahıs işletmeleri 
Tercüman, Milliyet ve Hürriyet böyle doğdu. Günaydın, 
Bunların doğuşunu, sanayi devrimindeki kapitalist işlet

benzetmek mümkün. Artizanal bir nitelikle ortaya çıktılar. 
küçük ve diğer iş kollarındakine göre daha az sermaye ge

Kuruldukları zaman, basın sanayiine giriş kolay. Kuruldukları za· 
sanayiine girmek için bir engel yok. Aralarında sert bir rekabet 

Savaş sonrasını hatırlayanlar, bu rekabetin neşeli örneklerini 
baAlı gazetelerin, birbirinin iç çamaşırlarını ortaya dö

gazetenin başyazarının yaşam öyküsünü sergileyen "jlaveleri" ha· 
gazetelerdeki imzalı yazıların çoğu "refikimiz" diye başlar 

gazetenin bir başka yazarına hakaretlerle biterdi. 
büyüdüler. Ve "basın ahlak yasasına" uydular. Aslında uydukları, 

yasaları. Tekelleşmede böyle rekabet olmaz. Rekabet, büyUme
Rekabet, basın sanayiinin dışına taşıyor. Bu durum, 1960' 

Babaların oğullarına basın sanayii dar geliyor. Şu anlam

yon zorluyor. Zorlamaya uyacak. Uydu da. Şimdi dört "büyükler", 
nayiini çok aşan işletmeler durumunda. Euel-oil'le işleyen 
dan, tekstil fabrikalarına kadar, kontr-plaktan uçak komisyonculuğuna 
turizmden otomobil satıcılığına kadar, düşünülebilecek her 
doğan işletmeleri doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Bu işletmeler 
cılık, giderek bir yan işkolu durumuna geliyor. Bu gelişmeyi 
örnek binek taşıtı satıcılığı. Bunu, tiraiı artırıcı bir eylem 
çok yanıltıcı. Bunun çok yanıltıcı olduğunu anlamak için 
ta sayfasındaki S. Baysan'ın öıet incelemesine bakmak yeter. 
bir inceleme için Iktisat Fakültesi'nden Or. Gül Turan'ın 
tarafından yayınlanan incelemesine de bakılabilir. Incelemeler, 
ğıtıCllığının başlı başına karlı bir eylem olduğunu gösteriyor. 
bu eylemin sadece bir aracı. 

Bası�ın büyük işletmeleri, ekonominin büyük sermayesi 
durumda. Ekonomik olarak bütünleşme, dünya görüşü olarak 
gerektiriyor. Bugün basındaki daha sağa kayışın gerçek nedeni 
büyük sermayenin açmazını yansıtıyor. Eğer bir bölümü, Türkeş'in 
cülüğünü üstleniyorsa, bu bütünün içindeki çeşitlernelerle ilgili. 
hisse senetlerinin dağılımı ve kredi olanaklarının kaynağı ile 
yük sermayenin eğilimi. Çeşitleme ise büyük sermaye içindeki 

Bu eğilimin varlığından kuşku duymamak gerekli. Kuşku 
ler için bir örnek var. Canlı ve somut bir örnek. Türkiye'yi 
basını ve illegal televizyonu ilgilendiriyor. Ilgin!n kaynağı 
list dünyada televizyon, yazılı basının en büyük rakibi. Günü 
saatı saatına verilen televizyon haberleri, röporta; ve incelemeler, 
lük basının pazarını daraltıyor. Bu rekabet, olgun kapitalist 
ve Türkiye'de günlük basın için önemli bir sorun. Ingiltere'de 
The Times, büyük ölçüde televizyon rekabeti nedeniyle, kapanma 
le karşı karşıya. 

Bugünün koşulları içinde Türkiye'de günlük basın, böyle 
etkisinden kolayca sıyrılabilir. Türkiye'nin "özel" koşulları 
sağlıyor. Olanak, televizyonun Cephe Ortaklığının işıalinde 
olmasından ileri geliyor. Aslında, yalnızca basın la sınırlı basın 
televizyonun işgal altında olması, ekonomik bakımdan kirlı 
kü haberleri tek yönlü ve yanıltıcı. Sosyal gelişmeleri sansür 
Bu nedenle televizyonun bugünkü durumu, televizyooun, günlük 
tirebileceği zorlukları azaltabilecek nitelikte. Ancak sadece, 
televizyonun bugünkü durumundan yararlanarak televizyonun 
hafifletmek mümkün. Bunun için sosyal gelişmeleri kapsayan 
deyişle sola kayan bir habercilik yeterli. 

Mevcut somut durumda, günlük basının satışını 
sosyal gelişmeleri yansıtması gerekli. Solu içine alan bir haber 
olması gerekli. Gereklilik, salt ekonomik açıdan doğuyor. 
günlük gazetelerden doğan karlarını artırmak istiyorlarsa, 
gerekli. Çünkü "piyasa" ve piyasanın somut koşulları bunu 
bunun tam teni yapılıyor. Büyük basın sağa kayıyor. Çünkü 
duğu sermaye sağa kayıyor. Bu yüzden de iIIegal televizyonun 
ne benzeyen hOıbercilik, günlük basında da, çok önemli olmayan 
geçerlilik kazanıyor. IlIegal televizyonun haberciliği, çok önemli 
Aişikliklerle, günlük ve "tarafsız" basına da yansıyor. 

Türkiye şimdi bu noktada. Büyük basında büyük sermaye 
mayenin özlemleri görünüyor. Büyük sermaye kendi görüntüsü 



19 MAYIS PENCERESINDEN: 

CEPHE REJiMiNiN 
KORKU VE 

Cephe, ekonomide düştüğü derin kuyunun dibine yaklaşııkça tırmanışın 
yoğunlaşma ve yaygınlaşma sürecine yeni boyutlar ekliyor. VÜRÜVÜŞ öıel

likle zamların gündeme gelişinden sonra Cephecilerin ekonomik çıkmazının 
politik tırmanışa yansıyacağını yazdı. "Büyük sermayenin yeni gerilim alan
ları aradığı" VüRüYüŞ'te yazıldı. Bir önceki sayının başyazısı ise şu cümle
lerle son buluyordu: "Yeni zamlarda" sonra Demireı·rürkeş ikilisinin, yeni 
tırmanma örneklerini sahnelemelerine şaşmamalı." 

Yeni tırmanış örnekleri geçtiğimiz son haftalarda olanca açıkilKI ilc orta· 
ya çıktı. Erzurum, Nevşehir ve ülkenin diğer köşclerinde olup bitenlerle bir 

yandan yaygınlaşan tırmanış, 19 Mayıs'ıa 19 Mayıs Stadyumu'nun alanı 
içinde yoğunlaştı. 1 Mayıs'ı işçi sınıfının günü olarak kutlayanlara, büyük ser· 
maye, toplayabildiği kısıtlı tabanla 19 Mayıs'ta k.ırşılık vermeye çalıştı. 19 
Mayıs, tarihte jik kez bir faşist gövde gösterisi niteliğine büründürüldü. 

Hacettepe öğrencisi Fevzi Aslansoy'un öldürülmesinden sonra meydana 
gelen olaylar, büyük sermaycnin eski gerilim alanlarını da bir yana bırdkama· 
yacağını gösteriyor. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, imtihanlar yak
laşırken, üniversitedeki olayların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağı 
söylenebilir. 

Geçtieimiz hartanın Çarşamba günü 
sabahı köşkün Basın Müşavirliei aracıheı 
ile gazetelere daeıtılan bayram mesajın· 
da Cumhurbaşkanı Fahri Korulürk'ün 
şu ifadeleri dikkati çekiyordu: 

". Kafalan belirli inançlarla şartlan· 
mış, şu veya bu nedenle kalemleri kayıt· 
SiZ şartsız bir yöne baelanmış ,'e bu yapı 
ve düşünce ile suç teşkil eden eylemle· 
rinde ölümü göze almış kimselerin, ka· 
nunlanmız ve adaletimiz peşindedir ... ·· 

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayra· 
mı "nın yıldönümü dolayısıyla yayınla· 
nan bayram mesajı hemen hemen tüm 
gazete bürolannda aynı yoruma uera· 
makta gecikmedi: "Korutürk, artık açık
ça solu hedef alıyordu! ... " 

Mesajın tüm çerçevesi ele alındıeın· 
da ortaya çıkan sonuç buna vanyordu. 

Cumhurbaşkanı Korutürk aynı gün 
Ankara'da 19 Mayıs sladyomunda yapı· 
lan gösterileri izleyecek ve şu baenşma· 
lara tanık olacaktı: 

"Bozkurtlar geliyor! .. " 
"Allah, Bismillah, Allahuekber! .. ·· 
"Başbui Türk.ş! .. " 
Komando diye adlandınlan sürüle· 

rin baenşmaları "ay yüzeyinden duyulu
yor muydu, duyulmuyor muydu" bi· 
linmiyor ama bu seslerin gerek tribün· 
deki seyirci çoeunlueunun, gerekse gös· 
terileri televizyonlannın başında izleyen 
milyonlarca seyircinin kulaklannı tırma
ladıeı bir gerçekti. 

CEPHE'NIN 
BAYRAM ŞENlıCı 

Sportif kıyafetlerle gösterilere ka· 
tılan kız öerencilere ise aynı seslerin sa· 
hipleri tarafından şu şekilde baeırıldı: 

"- Satılmış köpekJer, millet sizden 
ne bekler'?." 

". Milli kıyafet, bu ne rezalet! .. " 
Bütün olaylar, ba,ta Cumhurbaşka. 

nı Fahri Korulürk olmak üzere şerer tri· 
bününü dolduran diAer devlet ve hükü· 
met yetkililerinin gözleri önünde cere· 
yan ediyordu .. 

Olay her yönüyle bir rezalelti. Kız 
ve erkek öArenciler, gösterilere kendi di· 
ledikleri kıyafetlerle katılmamışlardı. El
bette okul yöneticilerinin, dolayısıyla 
"Milli E�itim ilgililerinin" emir ve direk-
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tineri gereğince belirlenen giysilerle gös· 
terilere hazırlanmışlar ve sahaya çıkmış
lardı. 

Ama ne oluyordu? Genç erkek ve 
özellikle kız öğrenciler sadist ve iğrenç 
bir saldırıya ueruyorlardı. Cephe yöne
timinin "Devlete yardımcı güçler" ola· 
rak ilan ettiei ve destek olduğu bir avuç 
komando sürüsüyle. bir avuç din bezir· 
ginının salya)anna emanet edilen sah· 
neyi "allah, bismillah" sesleri ile "Baş· 
bug Türkeş" baerışmaları süslüyordu!. 

TRT VE BIR NURCU 

Televizyon kameramanlan da, bu 
arada gösterileri büyük bir zevkle izle
yen komandobaşı'na "Zum" yapmakla 
meşguldü. 

Filmeilik tekni�inde uzaktan yakı· 
na doeru objektifi bilcviye bir hareketle 
yaklaştırıp fotoerar alma anlamına gelen 
"zum" hareketi elbette bilinçli ve kasıt· 
lı biçimde tekrarlanıyordu.. Kamera 
oyunlanyla "Başbu�" şampiyon ilan 
ediliyordu! Nereden bakılırsa bakılsın 
süni nazi oyunu izlenimi yaratan olay. 
öylesine yapay unsurlarla sırıtıyordu ki, 
Cumhurbaşkanı Korulürk !örenler bit
meden. sladyomu terketmek zorunlulu· 
eunu duyuyordu ... 

Ankara, ıstanbul'da ve dieer bazı il· 
lerde meydana gelen benzer olaylar, ba· 
sında uzun uzun tartışmalara konu oldu. 

Bu arada MSP'nin "Nur" takımın· 
dan Ankara Milletvekili, "dini bütün" 
Hüsamettin Akmumcu, bir gazeteciye 
verdiei özel demeçte "Gösterilere katı· 
lan kız öerencilerin külotlarının olmadı· 
aını" ileri sürecek kadar işi azılarak 
''Bari bekiretin lüzumsuzlu�unu ilan et· 
sinler de. biz de anlayalım" dedi. 

Bir yılı aşkın süredir Türkiye üze· 
rine gerilen MC kabusunun, 57 yıl önce· 
ki ulusal kurtuluş savaşının başlangıç 
tarihini anlamlandıran bir olayın yıldö
nümünde işi ve nerelere ve hangi 
sınırlara gelip dayadıeını göstermesi ba· 
kımından 19 Mayıs olayları ibrcl verici· 
dir. 

ILERICI ÖCRENCILERE 
YENIDARBELER 

MC, nerede ve hangi vesi\(' ile olur· 
sa olsun her türlü yaralma yön-

SEFALETI ••• 

lemlerini denemektedir. Ru konuda her 
geçen gün yeni gerilim alanları yoktandı
Cı gibi, beylik yöntem ve tezgahlara baş
vurınayı ihmal etmemekledir. 

Nitekim geçtigimiz haftanın Per
şembe ı;ı:ünü Siyasal Bilgiler Fakültesi ile 
Hukuk ve E�itim FakÜıteleri yurtların
da meydana gelen olaylar bunu kanıtla
makt.'ldır. 

Komandolano parrnakla sayılabile
cek kadar aı,ınlık teşkil ettikleri bu 
okullarda, iitcden beri komando i.şgali 
için koşullar zorlanmakta fakat amaç 
gerçe klcşlirilememektedir. 

8 Nisan günü üç i1t>rici gencin ölümü 
ile sonuçlanan harekat da bu nedenle 
başlatılmış ancak murad has.ı olmamış-
lı. 

Geçen I'erşembe günü meydana ge
len olaylar yeni bir komando Çı kartma 
taarnııuyla başladı. 

Rir avuç komando silahlı bir şekil
de yurtlara saldırmış ve ba?ı devrimci 
öğrencileri yaralayarak kaçmayı başar
mışlardı. Mizansenin devamı herkesin 
malumudur: Bira7. sonra polis gelecek 
ve "olaya müdahale" cdecl'ktir! .. 

Bayat, müseccel, müptı>zel bir oyun 
ama ısrarla denenen bir oyun .. 

TANı KLAR NE DIYOR? 

YOYOROŞ muhabirinin olayların 
yakın gör� tanıklartyla yaplı�ı görüş· 
melerden çıkan sonuç şöyle: 

Bir öCrenci nnlatıyor: 

". Olay Çı kması hiç bir neden 
yoktu. Iliz Eeitim F'aküllesi'nde kUlUnn· 
doların yaraladııtı arkadaşlarımızı hasta· 
haneye götürmek için loplnnmışLık. Po· 

yaraluma olayından hemen sonra ko· 
mandoları kal,'lrlUlş. 

Sonra geri dClndüler vi.' durup dıınır
ken bizı' saldırdılar. Saıta sola kaçışlık. 
Ozerimi1.c geldiler. NiyrUcrl olay ,,'ıkıtr· 
mnktı. I'nıw.erler, öercncileri. okulları ve 
yurtları lnrndı. lIatta bir panzt'r şöförü 

SBF'nin duvanna bir kaç kez gidip gele
rck vurdu. Duvarı yıkmak mı istiyordu 
ne? .... 

YurtLa görevli bir resmi memur an· 
latıyor: 

". Vurdu harabeye çevirdiler. 0e· 
rencileri o kadar çok dijvdüler ki, bazı 
polisler bu vahşete dayanamayıp bizim 
idare bölümüne geldiler. Bunlar herhal· 
de meslekte yeni olanlardı! .. 

Ru arada bi? de dayak yedik. Me
mur olduiiumuzu söylememiz para et
medi. Bize vururlarken "siz de onlardan· 
sını?" diye kürt.ir ediyorlardı .. 

Olay tanıklannın adlarının veril· 
meml'si herhalde anlaşılacaktır. Nitekim 
olaylann dehşetini yaşayan memur SÖZ· 
lerini şöyle bitiriyordu: 

". Evet ben de artık bu öerenciler· 
den yanayım. Bu vahşeti gördükten son· 
ra aksini mi düşüneeeeim? .. " 

IlAYRACı KIM Y I RTTI? 

Yurtlaki bir müslahdem de şunlan 
anlattı: 

". Polisin biri balkonda bayram do
layısıyla asılı duran bayra�ı indirdi. Ce· 

binden bir çakı çıkardı ve bayr.gı bu· 
nunla parçaladı. Böyle şeyleri hep duyu· 
yordum ama ilk kez görüyordum. Son n 
bu polis meınunı televizyoncuların vp 
gazelccilerin yanına gitti. Benim kendi· 
sini gördüeümü biimediCinden olacak. 
onlara "bakın komünistler bayraeı yırt· 
mışlar" diyerek gösterdi. "Akşam bunu 
televi1.Y?

,
nda gösterin haa" diye sesleni. 

yordu ... 
Yurtta görevli diecr bir müstahde. 

min anlatlıklnrı da şöyle: 

". Kanları gi?lemck için yerle", 
yaeıı boya döktüler. Cözlerimle gördüm. 
�:ocııkları lUerdh'enlerden başaşşaeı 
yere atlılar. nCrt'ket ölen olmamış. Mer. 
divenlerde yüzlerc" i;�r('nci üst üst" yı_ 
�11ı kaldı. i':n alttakinin üzerinde belki 
de tO· 15 öiİrcnci sayılıyordu .. " 

üniversitedeki olayların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağı 

Çarşamba günü 
Müşavirliei aracıheı 

bayram mesajın· 
Fahri Korulürk'ün 

çekiyordu: 
inançlarla şartlan· 

kalemleri kayıt· 
baelanmış ,'e bu yapı 

eden eylemle· 
kimselerin, ka· 

peşindedir ... ·· 
ve Spor Bayra· 

dolayısıyla yayınla· 
hemen hemen tüm 

yoruma uera· 
makta gecikmedi: "Korutürk, artık açık

" 
çerçevesi ele alındıeın· 

buna vanyordu. 
Korutürk aynı gün 
sladyomunda yapı· 

ve şu baenşma· 

.. " 
Allahuekber! .. ·· 

adlandınlan sürüle· 
yüzeyinden duyulu

duyulmuyor muydu" bi· 
seslerin gerek tribün· 

çoeunlueunun, gerekse gös· 
başında izleyen 

kulaklannı tırma

'NIN 
NlıCı 

gösterilere ka· 
aynı seslerin sa· 

şekilde baeırıldı: 
köpekJer, millet sizden 

ne rezalet! .. " 
Cumhurbaşka. 
üzere şerer tri· 

devlet ve hükü· 
gözleri önünde cere· 

tineri gereğince belirlenen giysilerle gös· 
terilere hazırlanmışlar ve sahaya çıkmış
lardı. 

Ama ne oluyordu? Genç erkek ve 
özellikle kız öğrenciler sadist ve iğrenç 
bir saldırıya ueruyorlardı. Cephe yöne
timinin "Devlete yardımcı güçler" ola· 
rak ilan ettiei ve destek olduğu bir avuç 
komando sürüsüyle. bir avuç din bezir· 
ginının salya)anna emanet edilen sah· 
neyi "allah, bismillah" sesleri ile "Baş· 
bug Türkeş" baerışmaları süslüyordu!. 

TRT VE BIR NURCU 

Televizyon kameramanlan da, bu 
arada gösterileri büyük bir zevkle izle
yen komandobaşı'na "Zum" yapmakla 
meşguldü. 

Filmeilik tekni�inde uzaktan yakı· 
na doeru objektifi bilcviye bir hareketle 
yaklaştırıp fotoerar alma anlamına gelen 
"zum" hareketi elbette bilinçli ve kasıt· 
lı biçimde tekrarlanıyordu.. tekrarlanıyordu.. Kamera 
oyunlanyla "Başbu�" şampiyon ilan 
ediliyordu! Nereden bakılırsa bakılsın 
süni nazi oyunu izlenimi yaratan olay. 
öylesine yapay unsurlarla sırıtıyordu ki, 
Cumhurbaşkanı Korulürk !örenler bit
meden. sladyomu terketmek zorunlulu· 
eunu duyuyordu ... 

Ankara, ıstanbul'da ve dieer bazı il· 
lerde meydana gelen benzer olaylar, ba· 
sında uzun uzun tartışmalara konu oldu. 

Bu arada MSP'nin "Nur" takımın· 
dan Ankara Milletvekili, "dini bütün" 
Hüsamettin Akmumcu, bir gazeteciye 
verdiei özel demeçte "Gösterilere katı· 
lan kız öerencilerin külotlarının olmadı· 
aını" ileri sürecek kadar işi azılarak 
''Bari bekiretin lüzumsuzlu�unu ilan et· 
sinler de. biz de anlayalım" dedi. 

Bir yılı aşkın süredir Türkiye üze· 
rine gerilen MC kabusunun, 57 yıl önce· 
ki ulusal kurtuluş savaşının başlangıç 
tarihini anlamlandıran bir olayın yıldö
nümünde işi ve nerelere ve hangi 
sınırlara gelip dayadıeını göstermesi ba· 
kımından 19 Mayıs olayları ibrcl verici· 
dir. 

ILERICI ÖCRENCILERE 

Geçen I'erşembe günü meydana ge
len olaylar yeni bir komando Çı kartma 
taarnııuyla başladı. 

Rir avuç komando silahlı bir şekil
de yurtlara saldırmış ve ba?ı devrimci 
öğrencileri yaralayarak kaçmayı başar
mışlardı. Mizansenin devamı herkesin 
malumudur: Bira7. sonra polis gelecek 
ve "olaya müdahale" cdecl'cl'cl ktir! .. 

Bayat, müseccel, müptı>zel bir oyun 
ama ısrarla denenen bir oyun .. 

TANı KLAR NE DIYOR? 

YOYOROŞ muhabirinin olayların 
yakın gör� tanıklartyla yaplı�ı görüş· 
melerden çıkan sonuç şöyle: 

Bir öCrenci nnlatıyor: 

". Olay Çı kması hiç bir neden 
yoktu. Iliz Eeitim F'aküllesi'nde kUlUnn· 
doların yaraladııtı arkadaşlarımızı hasta· 
haneye götürmek için loplnnmışLık. Po· 

yaraluma olayından hemen sonra ko· 
mandoları kal,'lrlUlş. 

". Evet 
den yanayım. 
ra aksini mi 

IlAYRACı 

Yurtlaki 
anlattı: 

". Polisin 
layısıyla asılı 

binden bir 
nunla parçaladı. 
yordum ama 
bu polis meınunı 
gazelccilerin 
sini gördüeümü 
onlara "bakın 
mışlar" diyerek 
televi1.1.1Y?
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?
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?nda 

yordu ... 
Yurtta 

min anlatlıklnrı 

". Kanları 
yaeıı boya döktüler



DisKı 
BUGÜNDEN YARıNA 

BEHICE BORAN 

Bilinen ve bizim de vurgulıyarak sık sık tekrarladığımız bir doğrudur: 
Sosyalizm için mücadele uzun soluk, direniş isteyen bir mücadeledir, aceleci· 
liğe hiç gelmez. Hareketin niteliği bu olunca, mücadelenin yürütülüşünü her 

zaman ve öncelikle uzun vadeli açıdan değerlendirip yönlendirmek gerekir. 
Güncel, hiltta günlük pratiğin hedef ve yöntemlerinin de bu uzun vadeli görüş 
açısından saptanması şarttır. 

Ne var ki, bir doğruyu bilmek ve kabul etmek ile onu pratikte tutarlı bir 
biçimde uygulamak her zaman birlikte gitmez. Verilen ve yaşanan günlük mü· 
adelenin ısısı ve heyecanı içinde uzun vadeli görüş ve mücadele çizgisi dik· 
katten kaçabilir, kaçması olağandır. Hele uzun vadeli hedef ile kısa vadeli he· 
def birbiriyle çelişir ise. 

SQsyalizm için mücadelede böyle durumlarla karşılaşılması nadir değil· 
dir. Bazen, yıllar boyu sabırlı uğraş ve çetin mücadelelerle elde edilmiş belli 
konumlardan bilerek bir süre vazgeçilir. Kazanımların uzun vadede hareket 
içinde korunabilmesi için böyle yapılır. O an için zor bir iştir bu. Hele bu 
uğraş ve mücadeleyi özverilerle yürütmüş ve başarmış olanlar için. Ama işte, 
sosyalistlerin uzun görüşlü, uzun soluklu, dayanıklı olmaları bu gibi durum
larda kendini gösterir. 

Açıklamaya çalıştığı m durum, "kazanılmış mevzileri terkediş" değildir. 
Böyle bir değerlendirme yanlıştır. Yapılan iş, hareketin hedeflerini daha üst 
bir düz�yde ve daha geniş çapta gerç�kleştirebilmek için eylem ve örgütıeniş 
biçimini karşllilşılan somut durumlara göre değiştirmek, ayarlamaktır. 

Işçi sınıfının politik ve sendikal hareketinde birliği sağlamanın gereği çok 
belirtilir. Kuşkusuz, doğrudur. Ne var ki her iki harekette de birliğin oluştu· 
rulması dümdüz bir çizgi üzerinde ilerleyen uyumlu, düzenli bir süreç değildir. 
Sallantılı ve çekişmeli olması olağandır. Özellikle çalkantılı ve çekişmeli olan 
dönemlerde hareketin uzun vadeli bakış açısını ve buna göre izlenmesi gere· 
ken çizgiyi günlük pratikte somutlaştırabilmek hayati bir önem taşır. 

Türkiye işçi sınıfının ilerici sendikal hareketi bugün böyle çalkantılı, sal· 
lantılı bir dönem yaşamaktadır ve uzun vadeli çizgiyi günlük pratikte somut· 
laştırmak görevi normal zamanlarda olduğundan daha büyük bir önemle ön 

Bir işçi: 
". Sen nedsin dediler, işçiyim de

dim. Komünist dediler ve vurrna�a baş
ladılar ... " 

Bir memur: 
". Vahşetin tarifi mümkün defil. 

Ben böylesini görmedim ... " 
Diler bir işçi: 
". BLr talebeyi öldüresiye dövdüler. 

Ambulansa bindirirlerken gazetecilere 
"�u, geçen harta trafik kazası geçirmiş, 
baz yapmadık" diye balırdılar gülerek. 
Talebenin başından kan sızıyordu ... " 

Geçtilimiz Perşembe günü üç fakül· 
tenin yurdunda meydana gelen olayın 
en yakın görgü tanıklannın alzından 
çehresi budur. 

BOYOK SERMAYE 
"ÇıLGıNlıCı" OYNUYOR 

Temelde emek-sermaye çelişkisinin, 
sermaye cephesinde yarattılı yangının 
dehşetiyle girişilen ve Türkiye'yi gemi 
azıya almış bir faşist düzenin kucalına 
ilmeyi hedeneyen girişimler, büyük ser· 
mayenin çılgınlık noktalarının işaretleri
ni vermektedir. 

Cephecilik, istila orduları gibi ülke
nin tüm demokratik mevzilerini, işçi ve 
emekçi sınınarın, yurtsever aydınların, 
ilerici öerencilerin baerını ateşe tutmak
la, eldeki olanakları salt ve gerçek an
lamda "bölücülük" için kullanmaktadır. 

ışçi asgari ücretlerinin tesbit tarihi 
yaklA4tıkça sermaye kesimindeki sılma 
nöbetleri yoRunlaşmakta, hayatı geniş 
ölçüde etkileyen hububat destekleme 
alım fiyatlarının ilan tarihi yaklaştıkça, 
mevcut ekonomik darboRazlar daha da 
çıkmazlaşmaktadır. 

Politik karar mekanizmalanmn ço
eunu elinde bulurdunnasına raamen iş
birlikçi tekelci burjuvazinin, kaynakIa
nn dieer sennaye kesimlerine ister iste
mez daeılımındaki tavn, kedinin deere 
baktıeı gibidir. Ama elbette şimdilik 
belli bir uzlaşma çerçevesinde, esas so· 
run bu deeildir ve çıban başı olarak kar
şıda işçi sınıfı ve emekçi kitleler dur
maktadır! .. 

GeçtiRimiz haftalar içinde bu ko· 
nuda düşüncelerini yakınlarına açıkla. 
yan "Batı kültürü almış" Istanbullu ser
mayedar Nejat Eczacıbaşı şöyle diyor
du: 

LI. Türkiye en fazla iki toplu sözleş
me daha görür ... " 

Büyük sermayenin azgınlık nedeni, 
gerekçesi belli. Gözü dönmüşlüeün he. 
defi belli. Ama belli olan bir gerçek da. 
ha var: Türkiye'de kitleler hızla demok. 
rasiye sahip çıkıyorlar, demokrasinin 
daha ileri ilkeler doCrultusunda gelişti. 
rilmesi ve koşturulması yönünde artan 
bir hızla bilinçleniyorlar. Bu da korku .. 

12 Mart dönemi toplumsal bilince 
doping etkisi yaptı. Büyük sermaye, tüm 
olumsuz ve karanlık göri.inüşüne ra�men 
12 Mart'ın dinamieindeki bu net geliş
meyi dehşetle tarkeLli. Şimdi deCişik 
bir yöntemle uygulanan benzeri kuşat. 
manın da ters tepeceAini biliyor. Kanla, 
.şiddetle ve tüm baskı yönLemleriyle hn. 
laL aLarak Türkiye'yi gerieıııein, sömürü 
ve soygunculueun iskelesine baCh tut. 
maya çalışıyor ... 

. 
Geçtieimiz harta gözlenenler, bu 

pıs rotoRrafın FotoR. 
rafın adı: Cephe rejiminin korku ve sefa
leti! ... 

plana çıkmaktadır. Bu görev, sosyalistlerin görevidir. 
Daha önceki bir yazımda işilrct ettiğim gibi, OiSK üst yöneıimi örgüt 

yapısını CHP'lileştirme yönelimindedir. Bir yandan, başında sosyalizmle ilgisi 
olmayan, hatta karşıt tavırda olan yöneticilerin bulundugu sendikaların Kon
federasyona katılması ve yöneticilerinin üst kademelerde yer almasıyla OISK'· 
in örgütsel niteliği sulandırılırken, Öte yandan, sosyalist sendikaları örgüt dışı 
bırakmak veya eritrnek girişimleri başgöstermiştir. Yazıda bu konuya değinen 
paragrafı şu cümle ilc bitirmiştim: "Türkiye işçi Partililer DiSK'i" ilerici niıe· 
liğine halel vermeden, bu niteliği daha da geliştirerek, işçilerin OISK'i" çatısı 
altında toplanmaları çabası içindedirler" 

Türkiye Işçi Partilire hiç yılmadan, tüm oyunları boşa çıkararak bu ça· 
bayı sürdüreceklerdir. 

Görev ikilidir: 1) işçi sınıfının sendikal hareketinin birliğini DiSK içinde 
gerçekleştirmeye çalışmak; 2) OjSK'in ilk kuruluş ilkelerinden sapmasını ön· 
Iemeye, önlemekten de öte, bu ilkelerin pratikte somutlaşmasını sürekli geliş· 
tirmeye çalışmak. Her iki görevin başarılması bu doğrultuda mücadelenin sür· 
dürülmesiyle gerçekleşecektir. Sosyalistler bugüne kadar bu doğrultuda çalış· 
tıkları gibi bundan böyle de aynı çizgide çalışacaklardır. 

Başka çözümler ancak, DiSK bütünüyle DiSK olmaktan çıktığı ve işçi 
sınıfının sendikal hareketinin yararı gerektirdiği takdirde düşünülebilir. Bugün 
böyle bir durı;ım yoktur. 

Geniş anlamıyla politika, somut durumların ve kOflıllarm ,omut tahlili 

ile varılması gerekli hedefe götürecek gerçekçi yolu saptamaktır. Pratikte izle· 
necek çizgi ve uygulanacak taktikler nesnel durum ve koşulların olanakları ve 
sınırlamalarıyla çerçevelenmiştir. Verili nesnel duruma pasif olarak uyulmaz, 
ama, kişilerin ve örgütlerin iradi mücadele ve eylemleri böyle bir tahlille sap· 
tanan çerçevelenme gözönünde tutularak hesaplanır ve yürütülürse ancak 
başarı ya ulaşır. Bugün değilse, yarın. Sosyalistler yarınlar" yöneliktir. Geç· 

mişten oluşup gelen bugiin'ü yarınların ışığında değerlendirirler. Bugün kay· 
bedilmiş gibi görünen şeyler yarın daha üst bir düzeyde ve daha geniş çapta 
kazanılır. 

HALK PARTISININ YENI MUHALEFET STRATEJISI 

BASINA KONTENJAN MILLETVEKILlıCı VAAD EDILIYOR 

Hakan Yurdakuler'in öldürülmesi ile birlikte günlerce toplantı yapıp 
"yeni yöntemler" ve daha sonra da "yeni muhalefet stratejisi" üzerinde açık. 
lamalar yapan CHP yöneticilerinin neleri kasdettikleri anlaşılmaya başlandı. 
Eyüboğlu - Topuz ekibinin yeni stratejisinin Cephe ortaklığına değil kendi 
muhalefetine karşı belirlendiği ortaya çıkıyor. Eyüboğlu . Topuz ekibi, kamu 
oyunun toplanan ilgisini geri plana aıabilmek için "ilerici" ve "tarafsız" bası
na kontenjandan milletvekilliği vaad ediyor. 

Bu vaadierin de sonuçları alınmaya başlandı. Halk Partisi yönetimindeki 
son değişiklikten sonra başlayan ilgi, örgüt fesihleri ve delege seçimleri birden 
bire "ilerici ve tarafsız" basiilm son sayfalarında yer bııhır vlılu. "Kalkın ey 
ilericiler, solunuza bakmayın, Halk Partisi'ni destekleyin" türünden yazılar da 
sıklaşıı. 

Halk Partisi'nin kimleri kontenjandan milletvekili yapacağı Halk Partisi'ni 
ilgilendiriyor. Ancak burada iki soru akla gt:liyor. Vaadlerin kontenjanı aşması 
tehlikesine karşılık hazırlıklı olmak gen'kli. jkincisi ise, kontenjan vdadlerini, 
fesihleri, delege kazanımlarını bu kadar "iyi" yolpan bir ekibin enerjisini neden 
Cephe ortaklığına karşı kullanm.ıdığı. 

Eyüboğlu . Topu7 ekibi, bu soruları cevaplandırmasabile üzerinde düşün. 
mek zorunda. Eyiiboğlu - Topuı ekibinin üzerinde düşünmeleri gerekli başka 
"işler" de var. 
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Politik karar mekanizmalanmn ço
eunu elinde bulurdunnasına raamen iş
birlikçi tekelci burjuvazinin, kaynakIa
nn dieer sennaye kesimlerine ister iste
mez daeılımındaki tavn, kedinin deere 
baktıeı gibidir. Ama elbette şimdilik 
belli bir uzlaşma çerçevesinde, esas so· 
run bu deeildir ve çıban başı olarak kar
şıda işçi sınıfı ve emekçi kitleler dur
maktadır! .. 

GeçtiRimiz haftalar içinde bu ko· 
nuda düşüncelerini yakınlarına açıkla. 
yan "Batı kültürü almış" Istanbullu ser
mayedar Nejat Eczacıbaşı şöyle diyor
du: 

LI. Türkiye en fazla iki toplu sözleş
me daha görür ... " 

Büyük sermayenin azgınlık nedeni, 
gerekçesi belli. Gözü dönmüşlüeün he. 
defi belli. Ama belli olan bir gerçek da. 
ha var: Türkiye'de kitleler hızla demok. 
rasiye sahip çıkıyorlar, demokrasinin 
daha ileri ilkeler doCrultusunda gelişti. 
rilmesi ve koşturulması yönünde artan 
bir hızla bilinçleniyorlar. Bu da korku .. 

12 Mart dönemi toplumsal bilince 
doping etkisi yaptı. Büyük sermaye, tüm 
olumsuz ve karanlık göri.inüşüne ra�men 
12 Mart'ın dinamieindeki bu net geliş
meyi dehşetle tarkeLli. Şimdi deCişik 
bir yöntemle uygulanan benzeri kuşat. 
manın da ters tepeceAini biliyor. Kanla, 
.şiddetle ve tüm baskı yönLemleriyle hn. 
laL aLarak Türkiye'yi gerieıııein, sömürü 
ve soygunculueun iskelesine baCh tut. 

gibi böyle aynı çizgide 
Başka çözümler ancak, DiSK bütünüyle DiSK olmaktan 

sınıfının sendikal hareketinin yararı gerektirdiği takdirde düşünülebilir. 
böyle bir durı;ım yoktur. 

Geniş anlamıyla politika, somut durumların ve kOflıllarm 

ile varılması gerekli hedefe götürecek gerçekçi yolu saptamaktır. Pratikte izle· 
necek çizgi ve uygulanacak taktikler nesnel durum ve koşulların olanakları 
sınırlamalarıyla çerçevelenmiştir. Verili nesnel duruma pasif 
ama, kişilerin ve örgütlerin iradi mücadele ve eylemleri böyle 
tanan çerçevelenme gözönünde tutularak hesaplanır ve yürütülürse 
başarı ya ulaşır. Bugün değilse, yarın. Sosyalistler yarınlar" 

mişten oluşup gelen bugiin'ü yarınların ışığında değerlendirirler. 
bedilmiş gibi görünen şeyler yarın daha üst bir düzeyde ve 
kazanılır. 

HALK PARTISININ PARTISININ YENI MUHALEFET MUHALEFET 

BASINA KONTENJAN MILLETVEKILlıCı VAAD 

Hakan Yurdakuler'in öldürülmesi ile birlikte günlerce günlerce 
"yeni yöntemler" ve daha sonra da "yeni muhalefet stratejisi" 
lamalar yapan CHP yöneticilerinin neleri kasdettikleri anlaşılmaya 
Eyüboğlu - Topuz ekibinin yeni stratejisinin Cephe ortaklığına 
muhalefetine karşı belirlendiği ortaya çıkıyor. Eyüboğlu
oyunun toplanan ilgisini geri plana aıabilmek için "ilerici" "ilerici" 
na kontenjandan milletvekilliği vaad ediyor. 

Bu vaadierin de sonuçları alınmaya başlandı. Halk Partisi 
son değişiklikten sonra başlayan ilgi, örgüt fesihleri ve delege 
bire "ilerici ve tarafsız" basiilm son sayfalarında yer bııhır 
ilericiler, solunuza bakmayın, Halk Partisi'ni destekleyin" 
sıklaşıı. 

Halk Partisi'nin kimleri kontenjandan milletvekili yapacağı 
ilgilendiriyor. Ancak burada iki soru akla gt:liyor. Vaadlerin 
tehlikesine karşılık hazırlıklı olmak gen'kli. jkincisi ise, 
fesihleri, delege kazanımlarını bu kadar "iyi" yolpan bir ekibin 
Cephe ortaklığına karşı kullanm.ıdığı. 

Eyüboğlu . Topu7 ekibi, bu soruları cevaplandırmasabile 



--- --.....---.------

DEMiREL LOCKHEED 
KORUTÜRK'E NELER 

KONUSUNDA 
SÖYLÜYOR 

YüRüy
'
ÜS'ün geçen sayısı, her zaman olduğu gibi, pazartesi günü dağı

tıldı. YüRüYüŞ'ün geçen sayısında Demirel . Türkeş ikilisinin Silahlı 
Kuvvetler iç indeki oyunları değerlendirildi. Bu oyunlar içinde Lockhecd rüş
vet iddiasının önemli bir yer tuttuğu belirtildi. 

Geçen pazartesi günü Genel Kurmay Başkanlığı, kuvvet komutanları �C 
Jandarma Genci Komutan Vekili ile de görüşerek, bir bildiri yarattı. Bu bil
diride "Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir siyasi partinin veya zümrenin yanında 
asla değildir ve gösterilernez" denildi. Bu bildiri üzerine bir demeç veren De
mokratik Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, açıklamanın 
inandırıcı olmadığını söyledi. Genel Kurmay Başkanlığı'nın açıklamasının 
i�andırıcı olmadığını gösteren bir işaret bir kimseyi kuvvet komutanı yapmak 
için yasa Usarısı hazırlanması. 

Silahlı Kuvvetlerin günlük tartışmanın içine girmesindeki en büyük etken, 
yine de silahlı kuvvetler içindeki gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler içi

.
nde 

lockheed rüşvet iddialarının önemli bir yer tuttuğunda kuşku yok. Demırel
Türkeş ikilisinin isteklerine paralel gelişmeler, Silahlı Kuvvetler için başlıba
şına bir yıpranma kaynağı. 

Böyle bir durumda şu soru akla geliyor: Demirel, lockheed rüşvet iddia
ları konusunda Cumhurbaşkanı Korururk'e ne bilgi veriyor? Bu konunun 
Cumhurbaşkanı Korutürk ile MC Başkanı Demirel arasında konuşulmadığını 
düşünmek imkansız. Demirel'in de, verdiği bilgileri, Demirel-Türkeş ikilisinin 
oyunları doğrultusunda düzenleyeceğini düşünmek gerekiyor. 

Burada iki sorun var. Sonuç olarak bir kimscnin kuvvet komutanlığına 
getirilmesini amaçlayan son yasa tasarısının yasama organından zamanında 
geçmesi çok küçük bir olasılık. Bu olasılığın gerçekleşmemesi halinde kuvvet 
komutanlığı sorunu tekrar ortaya çıkacak. Bu sorunun tekrar ortaya çıkması 
halinde Genel Kurmay Başkanlığı'nın, ilk önerisinde ısrar etmesi kaçınılmaz 
olacak. 

Ikinci nokta ise Demirel'in bilgilerinin çok fazla ağırlığı olmaması.ile il
gili. Emin Alpkaya'nın kendisini savunmak için 12 Mart zedeler.den şimdiki 
CHP Ankara Senatörü Profesör Dr. Uğur Alacakaptan'a başvurması hatırlan
maya değer. 12 Mart döneminde demokrat güçlerin saygısını kazanan Profe
sör Dr. Faruk Erem'in avukatlığı, bu kanaldan sağlandı. Bu durum da Demi
rel'in bilgilerinin yanında ilerici kamuoyunun ağırlığının çok daha önemli 
olabileceğini gösteriyor. 

CHP' NiN 
GECEKONDU KURULTAYı 

HASAN BURAK 

Kürsüde Güneydoeu'lu bir delegenin konuşmasından cesaretlenen 15-20 
kişiden oluşan "çok hızlı ve keskin"� bir grup, bilinen sorumsuz sloganlan at
maya başladı. Kendilerinin Ankara Altında� delegesi olduklannı ileri süren bu 
grup toplantının başından beri konuşmacılann sözünü ilgili ilgisiz kesiyor, 
"nev'i şahıslanna münhasır' sloganlan koro halinde ba�ınyorlardı. Toplantıyı 
düzenleyenıerin uyansına uymayan bu grupla dele�ler arasında sa10nda yer 
yer çatışmalar çıkıyordu. Sonunda toplantıyı düzenleyenıerin toparlayabildi
�i görevliler çemberi içinde ka1an slogan savaşçıları selameti yavaş yavaş sa
lonu terketmekte buldular. 

GECEKONDU VE çıe KÖFTE 

Olay, 15 Mayıs günü Ankara'da CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediei 
Gecekondu Kurultayı'nda geçiyordu. Doerusu, siyasal mücadeleyi slogan ba
eırma düzeyinde sürdüren bu koronun da sinema salonundan atılmasından 
sonra kurultayın neşesi büsbütün kaçmıştı. İzmir'den kurultaya katılan bir 
delege hanım, "gecekondu sorunu biz kadınlann sorunudur" diye söze başlı
yor ve sonunda küçük o�lunun ülkedeki son sıyasal gelişmelere ilişkin bir 
manzumesini okuyordu. Toplantının sonuna do�ru iyice tenhalaşan salonda 
kalan delegelerden bir grup, Gaziantepli arkadaşları kürsüde konuşurken "Bi
ze de Antepli derler loy. çi� kötıeyi severiz" türküsüyle kendisine eşlik ediyor· 
lardı. 

CHP'NIN ÖRGÜTSEL SORUNLARI 

Kurultayı dUzenleyenler de, kurultaya katılanlar da, kurultayı izleyen
ler de, kurultaydan umduklarını bulamadılar. Bir süredir Istanbul, ızmir, Ko
caeli, Adana, Gaziantep, Hatay ve Mersın'de sürdürülen mahalle toplantılan ve 
il kongrelerinden seçilen delegelerin katılmasıyla toplanan Gecekondu Kurul
tayı,  geniş ölçüde CHP 'Ii delegelerin parti içi sorunlarını sergilediRi bir toplan
tı oldu. CHP Gençlik Kolları Başkanı Zeki Alçın, kurultayı açarken yaptıeı 
konu4mada "bu toplantı sadece eHP'liIerin katıldıAı bir toplantı de�iI, bütün 
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gecekondu emekçilerine açık bir örgütlenmedir" diyordu ama, anlaşılan 
kurultay delegelerinin tamamı ellP'liydi ve altıoklu kürsüden zaman zaman 
yapılan konuşmalarda partinin çeşitli kademelerinin kurultay çalışmalanna 
i1gisizHRi, hatta engelleyici tavırlan eleştiriliyordu. Hatta bu, kurultay için yı_ 
pılan delege seçimiyle parti i l  kongrelerine yapılan delege seçimlerinin bile 
birbirine karıştınldı�ı oluyordu. 

CHP merkez yöneticilerinin kurultaya fazlaca ilgi göst.ennedikleri anlı
şıhyordu. Genel Başkan Ecevit gezide bulundu�u Paris'ten kısa bir mesaj gön
dı!rmişti. Bazı senatör ve milletvekilleri de bir süre kurultayı izlediler. Ama 
ço�u CHP'Ii yönetici ve parlamenter, gezide olmadıklan halde genel başkanla
n gibi mesaj göndenneyi tercih etmişlerdi. Bu mesajlar okundukça delegele
rin gösLerdi�i tepkilerden, CHP içindeki mücadelenin seyrini gözlemek müm
kündü. 

örneein Genel Sekreter "�yüpoA"lu'nun mesajı okunurken bir kaç alkış 
sesinin yanısıra salondan çeşitli protestolar, "kendi ııi ye gelmemiş" sesleri du
yuluyordu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Topuz kurultayda, eski Imar ve ıs
kan Bakanheının kazandırdıtı deneylerle kapsamlı bir konuşma yaptı. Istan. 
bui Belediye Başkanı Ahmet Isvan, Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Oz
tek de kurultayı izleyenler arasındaydı. Belediye başkanlan, gündemin sonuna 
do�ru söz sıralan olmasına raemen gittikçe tenhalaşan toplantıda konuşma. 
muyı tercih ettiler. Bu arada, çeşitli illerden gelen delegelerin kurultay baş
kanlıema görüşülmek üzere vcrdieı önergeler de 'ilgili kurullara i1etil('ce�i' 
gerekçesiyle dosyaya kald ıniıyor, önergenin de�i1 üzerindl' görüşme açmak, 
konusunun ne olduRunu ö�rcnmek bile mümkün olmuyordu. 

SONUÇ? 

Kurultayı düzenleyenler de umduklannı bulamadılar. Gecekondularda 
yaşayan emekçileri CHP do�rultusunda ve özellikle CHP içinde sürdürdükleri 
mücadeleye gUç katacak yönde politize etmeyi, örgütlemeyi, bir 'Halk Daya
nışma Dernekleri Federasyonu' çatısı altında toplamayı t.asarlayanlar Için hiç 
de umut veritl olmadı Gecekondu Kurultayı. 

doğrultusunda düzenleyeceğini düşünmek gerekiyor. 
sorun var. Sonuç olarak bir kimscnin kuvvet komutanlığına 

amaçlayan son yasa tasarısının yasama organından zamanında 
küçük bir olasılık. Bu olasılığın gerçekleşmemesi halinde kuvvet 
sorunu tekrar ortaya çıkacak. Bu sorunun tekrar ortaya çıkması 

Kurmay Başkanlığı'nın, ilk önerisinde ısrar etmesi kaçınılmaz 

ise Demirel'in bilgilerinin çok fazla ağırlığı olmaması.ile il
Alpkaya'nın kendisini savunmak için 12 Mart zedeler.den şimdiki 

Senatörü Profesör Dr. Uğur Alacakaptan'a başvurması hatırlan
Mart döneminde demokrat güçlerin saygısını kazanan Profe

Erem'in avukatlığı, bu kanaldan sağlandı. Bu durum da Demi
yanında ilerici kamuoyunun ağırlığının çok daha önemli 

gösteriyor. 

CHP' NiN 
GECEKONDU KURULTAYı 

HASAN BURAK 

Güneydoeu'lu bir delegenin konuşmasından cesaretlenen cesaretlenen cesar 15-20 
"çok hızlı ve keskin"�"�" bir grup, bilinen sorumsuz sloganlan at

maya başladı. Kendilerinin Ankara Altında� delegesi olduklannı ileri süren bu 
başından beri konuşmacılann sözünü ilgili ilgisiz kesiyor, 
münhasır' sloganlan koro halinde ba�ınyorlardı. Toplantıyı 

uyansına uymayan bu grupla dele�ler arasında sa10nda yer 
çıkıyordu. Sonunda toplantıyı düzenleyenıerin toparlayabildi

çemberi içinde ka1an slogan savaşçıları selameti yavaş yavaş sa
terketmekte buldular. 

GECEKONDU VE çıe KÖFTE 

Mayıs günü Ankara'da CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediei 
Kurultayı'nda geçiyordu. Doerusu, siyasal mücadeleyi slogan ba

sürdüren bu koronun da sinema salonundan atılmasından 
neşesi büsbütün kaçmıştı. İzmir'den kurultaya katılan bir 

"gecekondu sorunu biz kadınlann sorunudur" diye söze başlı
küçük o�lunun ülkedeki son sıyasal gelişmelere ilişkin bir 

okuyordu. Toplantının sonuna do�ru iyice tenhalaşan salonda 
delegelerden bir grup, Gaziantepli arkadaşları kürsüde konuşurken "Bi

derler loy. çi� kötıeyi tıeyi tı severiz" türküsüyle kendisine eşlik ediyor· 

CHP'NIN ÖRGÜTSEL SORUNLARI 

dUzenleyenler de, kurultaya katılanlar da, kurultayı izleyen
kurultaydan umduklarını bulamadılar. Bir süredir Istanbul, ızmir, Ko

Gaziantep, Hatay ve Mersın'de sürdürülen mahalle toplantılan ve 

gecekondu emekçilerine açık bir örgütlenmedir" diyordu 
kurultay delegelerinin tamamı ellP'liydi ve altıoklu kürsüden 
yapılan konuşmalarda partinin çeşitli kademelerinin kurultay 
i1gisizHRi, hatta engelleyici tavırlan eleştiriliyordu. Hatta 
pılan delege seçimiyle parti i l  kongrelerine yapılan delege 
birbirine karıştınldı�ı birbirine karıştınldı�ı oluyordu. oluyordu. 

CHP merkez yöneticilerinin kurultaya fazlaca ilgi ilgi ilg
şıhyordu. Genel Başkan Ecevit gezide bulundu�u Paris'ten 
dı!rmişti. Bazı senatör ve milletvekilleri de bir süre kurult
ço�u CHP'Ii yönetici ve parlamenter, gezide olmadıklan 
n gibi mesaj göndenneyi tercih etmişlerdi. Bu mesajlar okundukça 
rin gösLerdi�i tepkilerden, CHP içindeki mücadelenin seyrini gözlemek müm
kündü. 

örneein Genel Sekreter "�yüpoA"lu'nun mesajı okun
sesinin yanısıra salondan çeşitli protestolar, "kendi ııi ye 
yuluyordu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Topuz kurultayda, 
kan Bakanheının kazandırdıtı deneylerle kapsamlı bir konuşma 
bui Belediye Başkanı Ahmet Isvan, Zonguldak Belediye 
tek de kurultayı izleyenler arasındaydı. Belediye başkanlan, 
do�ru söz sıralan olmasına raemen gittikçe tenhalaşan 
muyı tercih ettiler. Bu arada, çeşitli illerden gelen delegelerin 
kanlıema görüşülmek üzere vcrdieı önergeler de 'ilgili 'ilgili 'ilg
gerekçesiyle dosyaya kald ıniıyor, önergenin de�i1 üzerindl' 
konusunun ne olduRunu ö�rcnmek bile mümkün olmuyo

SONUÇ? 

Kurultayı düzenleyenler 



BASBUG'UN 
BOZGUNLA 

ANTALYA SEFER! 

Bir zamanlar, gericilerin kalesi oLa
rak bilinir, tanınırdı Antalya. Gerçekten 
de, bir zamanlar i ilerici devrimci bir ga
zeteyi, derıiyi piyasadan bulabilmek, 
hele alıp okuy.bilmek bile güç bir işti 
Antalya'da. 

Ama özellikle 12 Mart döneminden 
ba,layarak köprülerin altından çok sular 
aktı. ömelin, komandolann Başbul'u, 
16 Mayıs Pazar günü Antalya'da partisi
nin düzenledili açık hava toplantısında 
ve Antalya Cumhuriyet alanında, ola
Ianüstü (Üvenlik tedbirleri altında ve si
lahllll'm ,ölgesinde konuş.bildi ancak. 

BAŞBUC GELMEDEN 
ORTAM HAZıRLANıYOR 

Antalya'nın eski Antalya olmadılı
nı bilen komandolar, Başhut'un gelişin
den önce çeşitli illerden Antalya'ya ge
lip postu &eriyorlar. Amaçlan, ortamı 
önceden hazırlayarak halkı yıldırmak 
&indirmektir. 

önceleri komandoların varlıtı, gece 
duyulan ulumalarta ortaya çıkıyordu. 
Asıl harekat daha sonra başladı. 

önce, okul yöneticilerinin ve jan
darma karako! komutanının destelinde 
Aksu ilk ö�retmen okuluna wdırdı ko
mandolar. Ama umduklannı bulamadı· 
lar. Çıkan olaylar sonucu, iki komando 
Antalya devlet hastahanesinde yatıyor. 

Daha sonra, Manavgat gündeme so
kuldu. Burada komandolar bir gence w
dırdı. Olaylar daha sonra büyüdiL Saldır
pn komandolann birkaçı, halkın kendi· 
ni 18�nmul sonucu muhtelif yerlerin
den yaralandı. 

SONuçLANDı 

Saldınlar kesilmiyordu. Alanya'da 
önce CHP binuı dinamitlendi. Daha 
$Onra 07 AE 275 plakalı bir arabadan 
CHP Alanya İlçe Başkanı Hüşeyin Şen
Ii'nin evine ateş açıldı. Olaylar, gece 
gündüz sürüp gidiyordu. Ama ilgililer ve 
yetkililere göre "bir şey yoktu, olayları 
solcular büyütüyordu" 

BAŞBUC UCRUNA 
YENILEN DAYAKLAR 

Mitinge bir gün kala Türkiye'nin çe
şitli bölgelerinden daha çok sayıda Boz
kurt geliyor Antalya'ya. Antalya ii sını
rından geçer geçmez başlıyordu eylem
ler. tık deneme Gazipaşa'da yapıldı. An
cak Gazipaşa'da halkın kararlılıRı sonu
cunda hemen çekip gittiler. 

Başbul'larınl dinlemek üzere ta 
Yozgat'tan kalkıp gelen Elitim Enstitü
sü ölrencileri Manavgat'ın Kızılot kö· 
yünde tahriklere başladıJar. Yolda top 
oynayan çocuklara satqtılar. Kadınla
ra ve Iozlara ei koi hareketleri ile "gös' 
teri "de bulunmaya kalktılar. Sonunda 
Kızılot halkı olaya müdahale etti. Kı
zı!ot'la 12 komando yaralandı. 16'sl da 
kaçarken kayboldu. 

Daha önce Antalya'ya gelenlerin 
Antalya'daki "eylem"leri de ters tepi
yordu. Amaçlan olan, halkı si ndirme k 
yerine, sinen kendileri oluyordu. Kısaca
sı işler iyi gitmiyordu. 

Olan bitenleı: komandolarla birlikte 
kendisine haber iletilen BaşbuR'u da dü
şündürüyordu. 15 Mayıs'la mitingden 
önce yürüyüş yapılacaRı ilan ediidiRi hal
de bundan vazgeçildi. Havayolu ile gele-

haberlesme özgürlüğü 
• 

var mı, yok mu ? 
Me'nin kurulu,u ile birlikte kimi 

bürokrat. talom, Y'Rlı kuyruktan gere
ken p.yı almak için adeta sıraya girdi
ler .. Bu ııra bildiRimiz ipotek ıırası de
lil. Aa' babalanna yaranma.k için, kıv
rak zekalarmı ( ! )  kullanmanın sırası tam. 

Toplumlar hızla deRişirken, bu de
Ri,ime ayak uyduramayanlar. yaranmak 
için bazı demokratik giri,imleri baltala· 
yacaklardır. Günümüzde kapitalist sömü
rü, f .. uan tlrmanı,ın gölgesinde hızla 

arak geni, kitleleri kucakhyor. 
Bir yandan da, i,çi sınıfının hak ve öz
lürlük mücadelai yüıu.eliyor. Sömürü ve 
bulunm temailciliRini MC'nin yaptlRı 
geni, kitlelerce anlatılıyor artık. Aynı 
tıüreç i, müretti,lerini de kapsıyor. Mü
rettitlerin etkin ve demokrat.ik mücade
lesini bealiyor. t, Müfetti,leri Demeli 
(tM-DER) çatw altında bütünle,en "Ça
l .. ma Bakanlılı İ, Müfetti,leri". kendi 
çıkarlannı ve özlemlerini, "çi sınırının 
ye öbür çalı,an tabakalarıo çı1tar1uı ve 
özlemleri Ile hızla bütünıüyor. 

Bir yandan i,çi ıınırı demokratik 
1'e yual kazanımların ebikaiz uYlU1an
mu.ı için ç.ba gösterirken. i,birlikçi te
kelci Mrmaye mücadeleyi boRmak için 
sinsi tınnanl,lol lÜrdürüyor. 

Bununla da yetinilmiyor. Demokra
si dı,ı "i, tefti, tüzülü" (Ündeme ıokul· 
mak iateniyor. İtten uzakl .. tınlmak 
için kendilerine UYlUn ,erekçeler uydu
ruluyor. Yönetmelik deRi,iklili ile Dev
ı.t kadroları parti militanlarlOa pe,ke, 

çekiliyor adeta. Ceza Kanununun 163. 
maddesine göre yargılanıp hüküm giy
dikten ıonra aftan yararlananlar müfet
tiş kadrolarına atanıyor. 

Gün geçtikçe anti-demokratik bu
kılar yolunl8fıyor. netle,iyor. Bu net
leş me aynı zamanda aydına yerini göste
riyor. Seçenek yapmasına olanak hazırlı-
yor. 

. . 

Anayaaamız temel hak ve hürriyet
lerin özüne dokunulmayacalını belirti
yor; buna kar,ı, eylem ve davranı,lara 
karŞı ya.sal önlemlerin alınmasını öngö
rüyor. 

AnayaaamlZ, temel hak ve hürriyet
leri güvenceye kavu,turmakla yetinme
mi,. bir de bireylerin hak ve ödevlerini 
sıralamı,tır. 

Ki,inin bak ve ödevlerinden biri de 
haberle,me özlÜrlüıüdür. Haberleııme 
hürriyetini düzenleyen AnayaaamlZın 
17 nci maddesi " ... Herkes, haberle,me 
hürriyetine &ahiptir. it hükmünü getirmi,
W. 

Bütün bunlar. kar,ılık, .on zaman
larda i, müfet.ti,lerinin h.berle,me hak 
ve özgürlükleri de klllılanmaya çalı,ı1-
maktadır. 

Nitekim, ElazıG: Bölıe ÇalLfma Mü
dürü Sait ö:ı.saraç ; Çalışma Bakanlılına 
"Gizli" kaydıyla yazmı, olduRu 19 Mart 
1976 IÜn ve 1613 sayılı yazı eki tuta
nakta, aynen şöyle demekLedir: " ... PTT 
ile gönderilmi, matbu bildiriler kendile
rinin Müdürlülümüzde bulunmamaları 
nedeniyle (mühimlC adreslerine gönde-

rilmek, müh.im olmadılı takdirde ise, 
yırtthp atılmak gayesiyle) açılmı, ... " 

Anayasaya göre, haberleşmenin (İz
liIili esastır. Kanunun gösterdili haııer
de, hakim tarafından kanuna uYlUn ola
rak verilmiş bir karar olmadıkça. bu 
(iz Iili Le dokunulamaz. Ceza kanununda 
da bu eylemin suç oldulu açık bir bi
çimde belirlenmiştir. İdarenin yasadışı 
bu eylemine karşı adli yargı organların
da gerekli dava açılacaktır. 

ce�i bildirilen Türkeş. aniden karar de· 
Riştirerek karayolunu tercih etti. 

Mitingin hemen arifesinde, sıcak iyi
ce bastırdı. Turgutlu mehter takımının 
eşlittinde Başbul alana girdilinde. An
talya'ya ithal edilen 1000 kadar koman
donun yanısıra, halktan da ° kadar me
raklı toplanmışLı. Bqbu� kürsüye ka
labalık bir polis ve koruma k.drosu ile 
geldi. Kürsüdeki yerini aıdıktan .onra, 
kürsünün çevresi tam teçhiut. silahlı po
lislerle çevrildi. 

MORAL BOZUı.UYOR 
TIKLER BAŞLIYOR 

Hitler gibi selamladı, öndeki tosun
cuklarını. Ama ka1abalıaın ulılını gö' 
rünce morali bozuldu. Bu yüz hatların
dan belli oluyordu. Tiklcri başladı. Da
ha önceki "Faşizmi Protesto" mitingine 
katılan büyük kalabalıgı biliyordu çünkü. 

Sesi �ansızdı. Konuıımasının bazı 
yerlerinde kürsüye yakın olan ve çolu 
16 - 17 yaşlarında olan Batbulcular al
kış tutuyor, slogan atıyordu. 

Başbuifun konu4maya b ... lamaaın
dan lam 17 dakika sonra, mitingi kayıt
sız izleyenler dalıımaya ba41adl. Türke, 
bunu gördü. Dalılmayı enıelleyebilmek. 
için bir kaç deAiııik ıar etmeye çalı,te. 
Demirel'in " şaibelililinden'·. Erbakan'ın 
ise "ciddiyetsizlilinden" dem vurdu üs
tü kapalı. Ama hiç biri para etmedi. 

Sonunda baktı olacak gibi deail, 
"bozkurtlara selam" naras;ı ile Muzın 
indi kürsüden. Meydanda geriye kalanlar 
10 dakika içinde dakıldı. 

Komandobaşı, umdulunu bul.ma
dan sessiz sedasız Antalya'yı terkeder
ken. AntaJyalıJar "Cumhuriyet. alanı 'nın 
tekin yer olmadıRını söylüyorlardı. 
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varlıtı, gece 
ortaya çıkıyordu. 
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iki komando 

hastahanesinde yatıyor. 
gündeme so

bir gence w
büyüdiL büyüdiL büyüdi Saldır

halkın kendi· 
muhtelif yerlerin

gündüz sürüp gidiyordu. Ama ilgililer ve 
yetkililere göre "bir şey yoktu, olayları 
solcular büyütüyordu" 

BAŞBUC UCRUNA 
YENILEN DAYAKLAR 

Mitinge bir gün kala Türkiye'nin çe
şitli bölgelerinden daha çok sayıda Boz
kurt geliyor Antalya'ya. Antalya ii sını
rından geçer geçmez başlıyordu eylem
ler. tık deneme Gazipaşa'da yapıldı. An
cak Gazipaşa'da halkın kararlılıRı sonu
cunda hemen çekip gittiler. 

ra ve Iozlara ei koi hareketleri ile "gös' 
teri "de bulunmaya kalktılar. Sonunda 
Kızılot halkı olaya müdahale etti. Kı
zı!ot'la 12 komando yaralandı. 16'sl da 
kaçarken kayboldu. 

Daha önce Antalya'ya gelenlerin 
Antalya'daki "eylem"leri de ters tepi
yordu. Amaçlan olan, halkı si ndirme k 
yerine, yerine, yer sinen kendileri oluyordu. Kısaca
sı işler iyi gitmiyordu. 

Olan bitenleı: komandolarla birlikte 
kendisine kendisine kendis haber iletilen BaşbuR'u da dü
şündürüyordu. 15 Mayıs'la mitingden 
önce yürüyüş yapılacaRı ilan ediidiRi hal
de bundan vazgeçildi. Havayolu ile gele-

berlesme özgürlüğü 
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mı, yok mu ? 
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kuyruktan gere
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ipotek ıırası de
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(Ündeme ıokul· 

çekiliyor adeta. Ceza Kanununun 163. 
maddesine göre yargılanıp hüküm giy
dikten ıonra aftan yararlananlar müfet
tiş kadrolarına atanıyor. 

Gün geçtikçe anti-demokratik bu
kılar yolunl8fıyor. netle,iyor. Bu net
leş me aynı zamanda aydına yerini göste
riyor. Seçenek yapmasına olanak hazırlı-
yor. 

. Seçenek . Seçenek 
. 

Anayaaamız temel hak ve hürriyet
lerin özüne dokunulmayacalını belirti
yor; buna kar,ı, eylem ve davranı,lara 
karŞı ya.sal önlemlerin alınmasını öngö
rüyor. 

AnayaaamlZ, temel hak ve hürriyet
leri güvenceye kavu,turmakla yetinme
mi,. bir de bireylerin hak ve ödevlerini 
sıralamı,tır. 

Ki,inin bak ve ödevlerinden biri de 
haberle,me özlÜrlüıüdür. Haberleııme 
hürriyetini düzenleyen AnayaaamlZın 
17 nci maddesi " ... Herkes, haberle,me 
hürriyetine &ahiptir. it hükmünü getirmi,
W. 

Bütün bunlar. kar,ılık, .on zaman
larda i, müfet.ti,lerinin h.berle,me hak 
ve özgürlükleri de klllılanmaya çalı,ı1-
maktadır. 

Nitekim, ElazıG: Bölıe ÇalLfma Mü
dürü Sait ö:ı.saraç ; Çalışma Bakanlılına 
"Gizli" kaydıyla yazmı, olduRu 19 Mart 
1976 IÜn 1613 sayılı eki 

rilmek, müh.im olmadılı takdirde ise, ise, 
yırtthp atılmak gayesiyle) açılmı, ... " 

Anayasaya göre, haberleşmenin (İz(İz
liIili esastır. Kanunun gösterdili haııerhaııer
de, hakim tarafından kanuna uYlUn olaola
rak verilmiş bir karar olmadıkça. bu bu 
(iz Iili Le dokunulamaz. Ceza kanununda kanununda 
da bu eylemin suç oldulu açık bir bibi
çimde belirlenmiştir. İdarenin yasadışı yasadışı 
bu eylemine karşı adli yargı organlarınyargı organların
da gerekli dava açılacaktır. 
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10 dakika içinde dakıldı. 
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ken. AntaJyalıJar 
tekin yer olmadıRını 



BASıN 
• 

Bundan iki yıl önceydi. Türkiye Işveren Sendi
kaları Konfederasyonu'nun. Ankara'da Türk Standart
ları Enstitüsü toplantı salonunda yapılan kongresini 
gazeteleri adına izleyen muhabirierden birisi, salonu 
dolduran kalabanğa uıun uıun baktıktan sonra bir 
ara yanındıki muhabir arkadaşının kulağına eğilmiş 
"Her tarafa baktım ama bir türlü bizim patronları gö
remedim" demiş ve şu cevabı almıştı: 

", Boş yere gözlerini yorma; zira onları göre
miyeceksin! .... 

lt, Niçin?" 
". Çünkü aidatıarını ödemedikleri için sendika

larında" çıkarıldı'ar! .. " 

Espri miydi, gerçek miydi? Her ikisi de değildi. 
Olay esprili bir gerçekti!.. 

SAHIBININ SESI 

Yasaların açık hükümlerine rağmen sendikalı iş
çisine "ur" gibi bakan, boş kağıda imıi1 attırıp basın 
emekçisine işbaşı yaptıran, sigorta pirimi yatırmayan 
bir yığın gazete patronunun cirit attığı basın piyasa
sında, "aza tamah" söylenenin aksine irili ufaklı he
men hepsinin ortak özellikleriydi. Artık milyarlarla 
oynayan "dev"lerin bile vazgeçemediği bir ortak özel
lik ... Ama bu ortak özelliğin üzerinde, boyutları ba
sındaki tekelleşmenin uç sınırlarına varan bir olay ya
şanıyor. Bab-ı Ali'nin basın devleri, artık maddi çer
çevelerinin gereği, işbirlikçi tekelci sermayenin orga
nik bütünlüğü içinde yerlerini alırlarken, elbette akıt
tıkları mürekkebin adı: "Sahibinin Sesi .... 

Artık salt gazete çıkarmak, gazete ile yeıinrnek, 
kazançlarının küçük bir bölümünü oluşturmaya başla
dı. Gazete patronluğu ve basın işletmeciliği, esas ka
zançlarının yanıbaşında iki yönlü kılıf görevi yapan 
bir kazanç ve silah rolünü görüyor. 

Kazanç yönü azımsanamaz ama silah olarak kul
lanıldığında esas sağladığı etkinlik ve kazançların ya
nında bu yolla sağlanan gelirleri küçümsemek müm
kün değiL. 

UÇAKÇILlK, SILAHÇILlK, 
KOMlsVONCULUK 

Askeri ve sivil uçak alım satımlarından başla
yan, silah komisyoncutuğuyla devam eden büyük ka
zanç yolları, devlete dışardan "Dövize Çevrilebilir 
Mevduat" teminine ve bu yolla devletten büyük ko
misyon ücretleri kesmeye kadar uzanıyor. 

Bir uçak mı düştü? Çeşit çeşit sebebe sarıl ma
I .. rının ardındaki oyunu okuyucu göremez. Bir başka 
"refiki" ise yazamaz. 

Çoğu kez, uçağın S.iltın alınmasında komisyon
culuk y .. panı "pilota; hatısı" na sarılır. Rakip "ceride" 
ise ısırmıdan ve incitmeden "im .. lat hatası" üzerinde 
durmayı ihmal etmez!' Karşılıklı oyunun kurall .. rın
da bu kadareık çimdikler olağan şeylerdir. Bir ba
karsınız "$..iIbotaj" ile daha da bir renkleniverir orta
lık" 

Öyle ya, "bugün benim uç�k düşer. yarın se-
nin!" 

Silah komisyonculuğu ise korkunç kir kaynak
larının başında gelir. 

Sürekli silahlanma rüzgarının sayfalarda niçin 
şiddetle estirildiği ve koyu şovenizm ve militarizmin 
elbette sebepleri olmalı. Ama dışarıya hangi yolla 
olursa olsun bağımlı olmak koşul! .. Bu, "milli harp 
sınayii" adı altında emperyalist güçlerin sermaye akı
mı çerçevesi içinde olursı daha gıdıklayıcı ve usturup
tu olur .. 

SAGA KAYIYOR 
Dışarıddil kısa vade ve fdhiş fdiıle "Diiviıe ç('v

rHebilir Mevdudt" temini ise bir başka tılsımlı ka/ane; 
yöntemidir. 

Tirajı sağda kayalıklMd çarptıktan sonr" kurtu· 
luşu 12 sayfada ve "Ecevit'd"" özel del1leç.ler"de bu· 
lan gaıetenin patronunun bu YJklııda 1 ,3 milyarlık 
bir dövize çevrilebilir mevduat temininden komisyon 
kaldırdığı biliniyor: 1 30 milyon lira komisyon-.. 

Kısacası, uçakçılık, silahçılık ve komisyonculuk 
başlıbaşına dev kazanç kapıları ... 

NıÇIN SAGA KA VI Ş'I 

Günden güne "değerli basın"ın s.ı.ga kayışının 
elbette sebepleri fazlasıyla mevcut. 

Sağa kayış elbette sınıfsal bir zorunluluk ancak 
riskleri  de var. Okuyucu kaybetmek en önemli risk. 
Hemen hepsi belli oranlarda okuyucu kaybediyorlar 
son zamanlarda. 

Bir zamanlar 470 binlere ulaşan Tercüman, 
şimdi 1 35 . 1 70 bin arası ıirajda barınabilmeyi deni
yor. Gaıelenin sayfa sayısı 1 2 'ye çıkarıldı. "Yenilik
ler"in ilk sayısında Fransa'da bulunan Ecevit'den bir 
de özel demeç alındı. Tarık Buğra'y.ı, "hafif yollu 
sol" yazma temrinleri yclptırıhyor. 

Türlü-çeşit atraksiyonlarla en büyük tirajı sağ
layan Hürriyet açıkça 12 Mart benzeri bir müdahale
ye çanak tutmaya başladı. Yıllardır, kupon ve benıeri 
yollarla 500 bin civarında donup kalan tirajın artma
ması bir gerilemenin işareti aslında. Son günlerde ti
rajdaki düşmeler her ne kadar "yu sıcağına" bağlanı
yorsa da, bu yöndeki anzanın bir kaç aydan beri tirajı 
tehdit ettiği biliniyor. 

HÜRR lvET VE i MA VIS 

Bu gazetenin 1 Mayıs günü ilginç. 
Gazetenin genel yayın yönetimi, 1 Mayıs günü 

orta sayfayı baştan başa işçi sayfası yapmayı karar
laştırmıştı. 

Okuyucu sayısında meydana gelen diri ve sürek
li dinamiği n işçi okuyuculara daYdndığı Bab-ı Ali'de 
artık zorla da 'olsa itiraf edilmeye başlanmıştır. Bu 
nedenle olacak, Hürriyet 1 Mayıs günü Taksim meyda· 
nını dolduracak yüz binlere orta sayfa ile bir çengel 
atmayı denemeye değer buldu. Orta sayfalar tama
men bu konuya ayrıldı ve herşey tamamlandıktan 
sonra "Patron Bey" çağnlarak görüşüne sunuldu. 

Erol Simavi'nin sayfaları gördükten sonra emri 
kesin oldu: Sayfaların derhal kazınmasını istiyordu .. 

Günaydın'ın patronu ise Simavi'lerin ağabey 
olanı. Günaydın'ın tirai olarak Hürriyet'i niçin geçe
mediği sorusuna Bab·ı Ali'de şöyle cevap veriliyor: 
"Haldun Simavi istemiyor! "  

Çünkü Haldun Simavi aynı zamanda Hürriyer'
in yüzde 30 ortağı. Web Ofset tesisleri 24 saat renk 
cümbüşü içinde gazete \Le dergiler ç ıkartıyor. "Tar
kan" Ingilizce basılıp Londra'ya gönderiliyor. "Tar
kan" Ingiltere'de 200 binden fazla satıyor. 

ESPRIVE i 00 TL. 

Simavi kardeşlerden büyüğü, ara sıra gazetesinin 
çok dışına düşen meşgalelerle işletmeyi zora düşüren 
kardeşinin yardımına koşuyor. "Müesseseye bir çeki 

verdikten sonra işinin başına dönüyor. 
Iyi espri yapana derhal tediye etmek kaydıyla 

100 TL. verme itiyadındaki Web Ofset tesisleri patro
nu gazetesinin tirajını 400 binlerin üzerine taşırdığı 
bugünlerde yazı işlerine kesin emir verdi :  "Demirel ile 
ilgili eleştirilere son verilecek ..... 

Gazetenin balans ayarını sağlayan faktör olarak 
ek'te Ydyınlan;tn tam sayfa "Ecevit'in Şiirleri" göste. 
riliyor. Ama elhette ııı;östermelik hir gerekçe ... 

Tirai bdkımından Hürriyet ve GÜNydın' .. 
soıır.ı üçüncülüğü Tercüman'dan alan Milliyet ise IR 
u1.;ty.ın ne kısalan tirai t.ıhlosuyl.ı 250 binlerde oturg.. 
yor. 

Ga/etenin son dönemde iıledigi politika Um 
yol: MHP! 

Ögr('nci olaYıMının ele alınış, sayfalara yerlq
tiriliş ve kaleme alınış biçimi çok incelikli bir 
Ydıısıııyor. Ydll işleri ve genel yönetimine "ek 
li" bir kadronun egemen olduğu biliniyor. 

AKDENIZ AJANS VE öTESI 

Zor günler YAşayan Tercüman ise düşü� 
ruplu bir yerde firen ardmakla meşgul. CHP'li 
bilinen bir Genci Müdürü" yönetiminde liberal 
lara ağırlık vermek yoluyla çare aranıyor. 

Bu arada Tercüman patronu Kemal 
"m,ıoevi desteğinde" girişilen yeni bir organi''D'I-: 
dan sÖl etmek gerekecektir. 

Basın piyasasındaki adıyla "Tercüman 
taMru1.uyla" girişilen yeni ajans açılımı ilginç 
lara varmaktadır. 

Tercüman Gazetesinin Ankara Temsilcisi 
Reyhan, gene eski Tercüman'eılardan Kemal 
raç, eski dergicilerden Öıcan Ergüder ve 
tadoğu gazetesinin sahiplerinden Ömer 'iıi 
ortaklıklclnyla kurulan yeni ajansın .ldı: 
ber Ajansı .. Kuruluşun bir başka ortağı da: 
Bank.ısı. 

idJre Meclisi Başkanlığını hmir'li OsrNIn 
bar'ın yaptığı Anadolu Bankası'nın Ajanstaki 
nin yüıdr 10 kJdar olduğu söyleniyor. 

Ankard Merkez ve tdşra t('şkilJtları 
pek kısa s.ıyılabilecek bir sürede 
len Akdeniz Haber Ajansı'nın kuruluş 
leı tarafından karşılanacak. Tabii u

-
sulen böyle 

miyor ama iş buraya varacak. 
Bilindiği gibi bu yıl bütçeden ajansıara 

üıere 10 milyon lira ayrılmıştır. Bu karar 

yada yoktu. Ama, derhal akla gelmiş ve 
konulmuştur. 

Diğer ajanslar bu ödenekten para 

Hürriyet, Günaydın, Milliyet ve 
oluşturduğu dörtlü Yipı, dıığıtıma da 
yandan "Hür Dağıtım" bir yancbn ' 
şirkeıleri, Türkiye'de hangi gazeteyi ya da 
ğıtma konusundi karar verirlerse 
lar .. Elbelle tekelci sermıye cephesinin 
istekleri doğrultusunda. 

Bab-ı Ali'de ilerici nitelikleriyle tanıRin 
lerin, Türkiye'de yeşeren dinunik okuyucu ile 
loglarının tam ve sağlıklı olduğunu ileri IDrrnek 
hayli güç. 

Türkiye, her gün büyük bir hızla demokrat. 
rici v� sosyalist okuyucular kazanıyor. Işçi ve 
çi kitlelerin okuyucu k.tlaıjhınd01 göıle 
da yenilik gözleniyor. Ancak Tilrkiy," tJc 
bulamayan en aı SO bin okuyucu oldulu 
�'or. Bu bir taban tabii ... 

açık hükümlerine rağmen sendikalı iş
"ur" gibi bakan, boş kağıda imıi1 attırıp basın 

işbaşı yaptıran, sigorta pirimi yatırmayan 
yığın gazete patronunun cirit attığı basın piyasa

tamah" söylenenin aksine irili ufaklı he
ortak özellikleriydi. Artık milyarlarla 

"dev"lerin bile vazgeçemediği vazgeçemediği vazg bir ortak özel
ortak özelliğin üzerinde, boyutları ba

tekelleşmenin uç sınırlarına varan bir olay ya
Ali'nin basın devleri, artık maddi çer

gereği, işbirlikçi tekelci sermayenin orga
içinde yerlerini alırlarken, elbette akıt

kkebin adı: "Sahibinin Sesi .... 
Artık salt gazete çıkarmak, gazete ile yeıinrnek, 

kazançlarının küçük bir bölümünü oluşturmaya başla
patronluğu ve basın işletmeciliği, esas ka

yanıbaşında iki yönlü kılıf görevi yapan 
silah rolünü görüyor. 
yönü azımsanamaz ama silah olarak kul

lanıldığında esas sağladığı etkinlik ve kazançların ya
sağlanan sağlanan gelirleri küçümsemek müm

UÇAKÇILlK, SILAHÇILlK, 
KOMlsVONCULUK 

ve sivil uçak alım satımlarından başla
komisyoncutuğuyla devam eden büyük ka

devlete dışardan "Dövize Çevrilebilir 
teminine ve bu yolla devletten büyük ko

ücretleri kesmeye kadar uzanıyor. 
mı düştü? Çeşit çeşit sebebe sarıl ma

rının ardındaki oyunu okuyucu göremez. Bir başka 
yazamaz. 
kez, uçağın S.iltın uçağın S.iltın alınmasında komisyon

"pilota; hatısı"hatısı" na na sarılır. Rakip "ceride" 
ve incitmeden "im .. lat hatası" üzerinde 

ihmal etmez!' Karşılıklı oyunun kurall .. rın
dareık çimdikler olağan olağan şeylerdir. Bir ba

botaj" ile daha da bir renkleniverir orta

"bugün benim uç�k düşer. yarın se-

komisyonculuğu ise korkunç kir kaynak
gelir. 

silahlanma rüzgarının sayfalarda niçin 
estirildiği ve koyu şovenizm ve militarizmin 

sebepleri olmalı. Ama dışarıya hangi yolla 
bağımlı olmak koşul! .. Bu, "milli harp 

altında emperyalist güçlerin sermaye akı
inde olursı daha gıdıklayıcı usturup

ler"in ilk sayısında Fransa'da bulunan Ecevit'den bir 
de özel demeç alındı. Tarık Buğra'y.ı, "hafif yollu 
sol" yazma temrinleri yclptırıhyor. 

Türlü-çeşit atraksiyonlarla en büyük tirajı sağ
layan Hürriyet açıkça 12 Mart benzeri bir müdahale
ye çanak tutmaya başladı. Yıllardır, kupon ve benıeri 
yollarla 500 bin civarında donup kalan tirajın artma
ması bir gerilemenin işareti aslında. Son günlerde ti
rajdaki düşmeler her ne kadar "yu sıcağına" bağlanı
yorsa da, bu yöndeki anzanın bir kaç aydan beri tirajı 
tehdit ettiği biliniyor. 

HÜRR lvET VE i MA VIS 

Bu gazetenin 1 Mayıs günü ilginç. 
Gazetenin genel yayın yönetimi, 1 Mayıs günü 

orta sayfayı baştan başa işçi sayfası yapmayı karar
laştırmıştı. 

Okuyucu sayısında meydana gelen diri ve sürek
li dinamiği n işçi okuyuculara daYdndığı Bab-ı Ali'de 
artık zorla da 'olsa itiraf edilmeye başlanmıştır. Bu 
nedenle olacak, Hürriyet 1 Mayıs günü Taksim meyda· 
nını dolduracak yüz binlere orta sayfa ile bir çengel 
atmayı denemeye değer buldu. Orta sayfalar tama
men bu konuya ayrıldı ve herşey tamamlandıktan 
sonra "Patron Bey" çağnlarak görüşüne sunuldu. 

Erol Simavi'nin sayfaları gördükten sonra emri 
kesin oldu: Sayfaların derhal kazınmasını istiyordu .. 

Günaydın'ın patronu ise Simavi'lerin ağabey 
olanı. Günaydın'ın tirai olarak Hürriyet'i niçin geçe
mediği sorusuna Bab·ı Ali'de şöyle cevap veriliyor: 
"Haldun Simavi istemiyor! "  

Çünkü Haldun Simavi aynı zamanda Hürriyer'
in yüzde 30 ortağı. Web Ofset tesisleri 24 saat renk 
cümbüşü içinde gazete \Le dergiler ç ıkartıyor. "Tar
kan" Ingilizce basılıp Londra'ya gönderiliyor. "Tar
kan" Ingiltere'de 200 binden fazla satıyor. 

ESPRIVE i 00 TL. 

Simavi kardeşlerden büyüğü, ara sıra gazetesinin 
çok dışına düşen meşgalelerle işletmeyi zora düşüren 
kardeşinin yardımına koşuyor. "Müesseseye bir çeki 

verdikten sonra işinin başına dönüyor. 
Iyi espri yapana derhal tediye etmek kaydıyla 

100 TL. verme itiyadındaki Web Ofset tesisleri patro
nu gazetesinin gazetesinin gazet tirajını 400 binlerin üzerine taşırdığı 
bugünlerde yazı işlerine kesin emir verdi :  "Demirel ile 
ilgili eleştirilere son verilecek ..... 

Gazetenin balans ayarını sağlayan faktör olarak 

taMru1.uyla" girişilen 
lara varmaktadır. 

Tercüman Gazetesinin 
Reyhan, gene eski 
raç, eski dergicilerden 
tadoğu gazetesinin 
ortaklıklclnyla kurulan 
ber Ajansı .. Kuruluşun 
Bankısı. 

idJre Meclisi 
bar'ın yaptığı Anadolu 
nin yüıdr 10 kJdar 

Ankard Merkez 
pek kısa s.ıyılabilecek .ıyılabilecek .
len Akdeniz Haber 
leı tarafından karşılanacak. 
miyor ama iş buraya 

Bilindiği gibi 
üıere 10 milyon lira 

yada yoktu. Ama, 
konulmuştur. 

Diğer ajanslar 

Hürriyet, Günaydın, Hürriyet, Günaydın, 
oluşturduğu dörtlü 
yandan "Hür Dağıtım" 
şirkeıleri, Türkiye'de 
ğıtma konusundi 
lar .. Elbelle tekelci 
istekleri doğrultusunda. 

Bab-ı Ali'de ilerici 
lerin, Türkiye'de yeşeren 
loglarının tam ve 
hayli güç. 

Türkiye, her 
rici v� sosyalist okuyucular 
çi kitlelerin okuyucu 
da yenilik gözleniyor. 



L VERI LlRI\EN AlıNANLAR 

YA HÜRRiYET 
YA ARABA 

S. BAYSAN 

Bir pzetenin habercilik yoluyla kendini zengin 
beurisinde gerilemeler olmaya başlarsa, başka, 
kirh işlere byrnasının bir örneği okuyucularına 

.... dıjıtrmsıdır" ( ! ) .  Son bir kaç yıldır örnekleri· 
lli 1ÖfÜY0fU1. Hürriyet Gazetesi'"i" kurduğu MOTAR 
te TercüfNo Gazetesi'"i" kurduğu TER-OTO şirket
leri ıibi. Bu yazımııda böyle girişimıerin oluşumu, 
yaprsa ve çalışmaları üzerine örnekler kullanarak bilgi 
_iliı. 

KAYDIRILMIŞ KREDI SISTEMI �iyelim ki, dayanıklı bir tüketim malı peşin 10, 
de 1 2  bin lilAya satılıyor. Taksitli satışın pe

�tisi S bin. aylık ödentiler; de biner lira. T e� 
teker USMruf s.ahipleri için bu koşullar agır ola

"ir. Böyle bir durumda yalnızca üçer bin li· 
ralık uwrufu bulunan ve aydan aya da beşyüzer li· 
nllk. ek UYrruf Yilpilbilecek on kişi bir ilraya geldik
lerinde peıin fiYiltınil taksitle bu millmn edinebilme 
..... ını k;ıvuşurlilr. Yillnız buradil ödenen bir fiYilt 
adir. Bu kredi kooperatifinin bazı üyeleri dayanıklı 
8etim mallarını hemen, bazıları da çok geç ele ge
çirirter. Kimin ne zaman mal sahibi olacağı da genel
likle piyango ile saptanır. Yukarıdaki örnekteki on ki
jinin mşlangıç toplam tasarrufları 30 bin, aylık top· 
tım ıuırruf1;ır1 da 5'er bin liradır. Böylece daha giri
;.nin mşında 3 kişi hemen mal sahibi olmuş olurlar. 
Geri bbn 7 kişinin her biri de iki ayda bir olmak üze
N toplam 14 aydı sırayla mal sahibi oıürlar. ilk üç ki
ii böylece 1 4  aylık krediden yararlanmış olurlar, çün
.. 10 bin liralık malı en başta ödedikleri üçer bin li
radan sonrıı edinmişlerdir ve fıyatın tamamı için 
ldentileri devam etmektedir. Sonuncu kişi ise belirli 
.-anIırc:b diğer 9 kişinin herbirine kredi açmıştır, 
çinkii ödentilerinin büyük kısmını yılın başlarında 
ppmaSlnı kMşın anak 14 iLY sonra edinmek istediği 
-.ıim malını kilvuşabilmektedir. 

Şu cb gözönünde tutulmalıdır: Eğer 14 ay için
• pet;n YU, fiyatında bir yükselme oluna 10 orta
... herbiri, ba,tıki 3 kişi dahil, aylık ödentilerini ge
rekli oranlarcb yükseltirler ya da devre 14 ayın öte
sine uzatılır. 

GELIRLER (milyon TL) 

"HER ISTEYENE UIR OTOMOIlIL" 

Ölçekleri biraz büyültürsek Motar ve Ter-oıo'
nun çalışmd şekillerini görmüş oluruz. Gene varsa· 
yalım ki bir binek arabası peşin 65 hin, taksitle de 70 
bin liraya satılmaktadır. Taksitıc satışta gerekli peşin 
ödenti 25 bin, aYn"ödenliler de 3'er bin (ira olabilir. 
Rakamlar yaklaşık olarak ortalama durumu yansır
maktadır. Bu koşulların aRır geldiği on bin kişiyi bir 
araya getirdij::imi7i düşünelim. Her birinin başlangıç 
beşer bin ve aylık biriktirim hadleri de biner liraysa, 
böyle bir girişim 60 ay vadeli bir kredi kuruluşuna 
ye peşin fiyatına taksitıc otomobil edinilmesine ola
nak sağlar. Yalnız boyutlar bu kadar .büyüyünce, bu 
işe aracı olan girişimcinin bir rant kazanması kaçı
nılmaz olur. Bunu görebilmek için Ter-Oto'nun de
nemine göz atalım. 1973 yazında kurulan bu şirket, 
sahibi olan gazete aracılığıyla "her isteyene bir oto· 
mobil" kampanyasıyla 1 - 15 Ağustos döneminde 
9395 iştirakçiyi, 6900'er lira yatırmalartnl sağlaya
rak, çeyresinde toplamıştır. Şirketin sermayesi 1 mil
yon liradır ve kanuna göre bunun yalnız 250 bin lira
sını biraraya getirmiş olması yeter. Buna karşın kuru
luşundan bir ay gibi kısa bir süre sonra elinde, küçük 
tasarrufçulann ona istediği gibi işletmesi için devret
tikleri, 65 milyon lira birikmiştir. Bundan sonra da 
ortalama. her ay yedişer milyon lirayı ele geçirecek
tir. iık yıl boyunca Ydlnız 1 500 otomobilin sahip le
ri ne daMıtılacağı öngörülmüştür. Ayda ortalama 125 
otomobil demektir ki yaklaşık olarak her ay taksit
lerden eline geçen parayla karşılanabilecek bir sayı
dır. Bu durumda ilk yıl içinde ortalama SO milyon li
ralık bir toplamı işletmek olanağı yaratılmaktadır. Bu 
toplam sonraki yıllarda düşecektir, fakat her yıl iş
letilen paradan elde edilen kar da azımsanmıyacak 
toplamlarda sermayeye katılacaktır. 

Buna bir de Ter-Oto'nun otompbil bayileriyle 
yaptığı anlaşma sonucu paylaştığı bayi kartndan 
eklenen 13 milyon lirayı da eklemek gerekir. Diğer 
bir deyişle peşin fiyatı 6S bin lira olarak duyurulan 
arabalar aslında şirkete daha da ucuza gelmektedir. 

GIDERLER (milyon TL) 

Daha haşka y"n gelirler de yardır. Bunu görebil
mek için dc Molar dcnemine h.ık.dım. Bu pland k"tı
IdnlM aynı 7,lmdl1(ld norm,,1 hdrcdmal.ır (,dım vergisi, 
pul pardSı, satıŞ sözleşmesiyle ilgili gider ve: gerekli 
trafik siRortası) Ydnında Motdf'ın scçti�i bir sijtorta 
şirketindcn kdsko·tr"fik ve hay,u-kd7a sigortası .. l
mak ıorundadır. Sur"dan şirkete an.cılık POlYI kCıI
md ktadır. Anldşmay .. göre sigorta pirimleri olylık 
ödenıilerin içinde oldbilir, ya da doğrudan sigorta 
şirke:tine Ydtırılabilir. Önemli olan, teslim edilmiş bir 
.. rab"nın kd!." sonucu elden ç.ıkması yd dd ödentiferin 
ıam,ımldnması ve Molitr'la ilişkinin sonuçlanması du· 
rumunda ortaya Çık"Cdk giderlerden art.l kalan her 
türlü ta7mindt artıAının MOldr'oI geçmesidir. 

Pldn boyunca fiYAtlarddki herhangi bir değişiklik 
ödentilerin yükseltilmesiyle karşılanacaktır. Bu ve 
sütÜ edilen diğer bütün gider ye gclirlerle ilgili kayram
ları ye sonuçları daha iyi görebilmek için önce yerilen 
örneği olanakiM içinde gerçeğe yakın fakat yuyarla� 
olarak verilen tdhlo aracılığıyla, inceleyelim. Başl"n 
gıç tasarrundrı heşer bin lira olan 10 bin kişi 5 yı 
süreyle dyda bincr lira üdeflleyi ve bu devre içinde be 
lirsiz bir ayda 65 bin liralık otomobili ele geçirmey 
kabulleniyorlar. 

Tabloyu kurmddan önce bir noktayı daha belirt 
mek gerekli. lştirakçilerden bazıları 3 - 4 yılın üstündı 
beklemekten yorulup, ayrılmak istiyebilirler. Bu du 
rumda katılmış olanların dyrılmamalarını sağlama� 
için baıı yan yararlar ya da çekicilikler düzenlenebi 
lir. 3 ayda bir piyangoyla saptanan bir iştirakçiye ara 
basını bedava yermek, ya da her ay 3 kişiye bedey. 
televiıyon gibi. Bu ve benzer bütün giderleri işletm, 
giderleri arasında düşünebiliriz. 

ARABALI, APARTMANLI GAZETECILIK 

Hemen belirtelim ki bu tablo çok basitleştiric 
varsayımlar (arabalar her ay değil de yıl sonunda t� 
lim ediliyor, fiyatidr dej::işmiyor, katılanlar ayrılm 
yor, bütün vergiler 5 yıl sonunda ödeniyor, Lilksitlct 
giderler vb. aynı tutuluyor) kullanması yanında, geliı 
leri gerçekte olması beklenenden dUşük, giderleri d 
yüksek tutması bdkımından hiç de abartılmış değildi. 
Ter-Oto için Dr. Gül G. Turan gerçek bulgulara dilh 
çok dayan'arak yaptığı toplam kar hesabında 40 mil 
yon lira dolayında bir sonuç elde etmiştir. Biz ise, b, 
kere, Motar için bir rakam verelim. 1974 yılı sonunda 
çalışmaya başlayan şirketin ilk yıl karı o düzeyde ger
çekleşmiştir ki 1 975'dc ödediği kurumlar verjtisi 19 
milyon lirayı geçmektedir. Bunu Hürriyet Gazetesi'
nin aynı devrede ödediği yergi olan yaklaşık 14 mil
yon lira ile karşılaştırırsak ya71ya başlamak için seç
tiğimiz tü.mcenin gereği ortaya çıkar. Girişim o den
li karlı olmaktadır ki şimdi de "her isteyene, istediği 
yerde ve istediği bir .apartman " verilmektedir. Oru
lama apartman fiyatları göz önüne getirilirse işin ve 
karın boyutları üzerine bir kestirim yapılabilir. 

Toplan.ın Bayilerden Bir önceki Teslim edilen Işletme E ...... elki yıl- Yıl sonunda 
peşin ve ve girişimden yıldan kalan araba giderleri dan kalana elde kalan ge-
aylık yararlanan paranın işle- maliyeti ek ya da lecek yıl bo-

ödentiler diğer şirket- tilmesinden eksiitme yunca işleti-
Ierden gelen elde edilen lebilecek 
gelen pay kar (% iO) toplam "OKUYUCULARA ARABA DA-

CITMA" GAZETELERIN TIRAJ 

Bı,lork.n SO O 0.0 O ARTıRMADA KULLANDIKLARI 
O 0.0 so.o BIR ARAÇ DECIL. DAYANıKLı 

1 .  yıl 120 4 S.O 130 2 - 3.0 47.0 
TOKETIM MALLARı DACITIMI, 

son""cb GAZETELER ıÇIN BAŞLı BA-

4.7 130 2 - .3.3 43.7 
ŞINA KARLı BIR ıŞ. YANDAKI 

2. yıl 120 TABLODA BÖYLE BIR ŞIRKE-
sonuncb TıN FAALIYETLERININ SO-
l. yıl 120 4 4.4 130 2 - 3.6 40.1 NUCUNU AYRıNTıLı OLARAK 
son""cb GÖRMEK MOMKON. 

4.yl l  120 4.0 130 - 4.0 36.1 
son""cb 

Son yıl 1 20 4 3.6 130 - 4.4 31.7 sonuncb Beı yıl 
sonunda 
toplam kar 

bir ilraya geldik
millmn edinebilme 

ödenen bir fiYilt 
üyeleri dayanıklı 

da çok geç ele ge
olacağı da genel
örnekteki on ki

bin, aylık top· 
Böylece daha giri

olmuş olurlar. 
bir olmak üze

oıürlar. ilk üç ki
yararlanmış olurlar, çün

ödedikleri üçer bin li
fıyatın tamamı için 

kişi ise belirli 
kredi açmıştır, 

yılın başlarında 
edinmek istediği 

Eğer 14 ay için
oluna 10 orta

kişi dahil, aylık ödentilerini ge
devre 14 ayın öte

(milyon TL) 

nemine göz atalım. 1973 yazında kurulan bu şirket, 
sahibi olan gazete aracılığıyla "her isteyene bir oto· 
mobil" kampanyasıyla 1 - 15 Ağustos döneminde 
9395 iştirakçiyi, 6900'er lira yatırmalartnl sağlaya
rak, çeyresinde toplamıştır. Şirketin sermayesi 1 mil
yon liradır ve kanuna göre bunun yalnız 250 bin liraliralir
sını biraraya getirmiş olması yeter. Buna karşın kuru
luşundan bir ay gibi kısa bir süre sonra elinde, küçük 
tasarrufçulann ona istediği gibi işletmesi için devret
tikleri, 65 milyon lira birikmiştir. Bundan sonra da 
ortalama. her ay yedişer milyon lirayı ele geçirecek
tir. iık yıl boyunca Ydlnız 1 500 otomobilin sahip le
ri ne daMıtılacağı öngörülmüştür. Ayda ortalama 125 
otomobil demektir ki yaklaşık olarak her ay taksit
lerden eline geçen parayla karşılanabilecek bir sayı
dır. Bu durumda ilk yıl içinde ortalama SO milyon li
ralık bir toplamı işletmek olanağı yaratılmaktadır. Bu 
toplam sonraki yıllarda düşecektir, fakat her yıl iş
letilen paradan elde edilen kar da azımsanmıyacak 
toplamlarda sermayeye katılacaktır. 

Buna bir de Ter-Oto'nun otompbil bayileriyle 
yaptığı anlaşma sonucu paylaştığı bayi kartndan 
eklenen 13 milyon lirayı da eklemek gerekir. Diğer 
bir deyişle peşin fiyatı 6S bin lira olarak duyurulan 
arabalar aslında şirkete daha da ucuza gelmektedir. 

GIDERLER (milyon TL) 

lir. 3 ayda bir piyangoyla saptanan bir iştirakçiye 
basını bedava yermek, ya da her ay 3 kişiye bedey. 
televiıyon gibi. Bu ve benzer bütün giderleri 
giderleri arasında düşünebiliriz. 

ARABALI, APARTMANLI GAZETECILIK 

Hemen belirtelim ki bu tablo çok 
varsayımlar (arabalar her ay değil de yıl sonunda 
lim ediliyor, fiyatidr dej::işmiyor, katılanlar 
yor, bütün vergiler 5 yıl sonunda ödeniyor, 
giderler vb. aynı tutuluyor) kullanması yanında, 
leri gerçekte olması beklenenden dUşük, 
yüksek tutması bdkımından hiç de abartılmış değildi. 
Ter-Oto için Dr. Gül G. Turan gerçek bulgulara 
çok dayan'arak yaptığı toplam kar hesabında 
yon lira dolayında bir sonuç elde etmiştir. 
kere, Motar için bir rakam verelim. 1974 yılı 
çalışmaya başlayan şirketin ilk yıl karı o düzeyde 
çekleşmiştir ki 1 975'dc ödediği kurumlar 
milyon lirayı geçmektedir. Bunu Hürriyet 
nin aynı devrede ödediği yergi olan yaklaşık 
yon lira ile karşılaştırırsak ya71ya başlamak 
tiğimiz tü.mcenin gereği ortaya çıkar. Girişim 
li karlı olmaktadır ki şimdi de "her isteyene, 
yerde ve istediği bir .apartman " verilmektedir. 
lama apartman fiyatları göz önüne getirilirse 
karın boyutları üzerine bir kestirim yapılabilir. 

Bayilerden Bir önceki Teslim edilen Işletme E ...... elki yıl- Yıl sonunda 
girişimden yıldan kalan araba giderleri dan kalana elde kalan ge-

yararlanan paranın işle- maliyeti ek ya da lecek yıl bo-
şirket- tilmesinden eksiitme yunca işleti-

gelen elde edilen lebilecek 
pay kar (% iO) toplam "OKUYUCULARA ARABA 

CITMA" GAZETELERIN 

0.0 O ARTıRMADA KULLANDIKLARI 
O 0.0 so.o BIR ARAÇ DECIL. DAYANıKLı 

S.O 130 2 - 3.0 47.0 
TOKETIM MALLARı DACITI
GAZETELER ıÇIN BAŞLı 

4.7 130 2 - .3.3 43.7 
ŞINA KARLı BIR ıŞ. YANDAKI 
TABLODA BÖYLE BIR ŞIRKE-
TıN FAALIYETLERININ 

4.4 130 2 - 3.6 40.1 NUCUNU AYRıNTıLı OLARAK 
GÖRMEK MOMKON. 

4.0 130 - 4.0 36.1 

3.6 130 - 4.4 31.7 Beı yıl 
sonunda 



iSCilER EKONOMiK 
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HER GREVDE 
PATRONLARıN 

MASKESI BIR KEZ DAHA 
DÜŞÜYOR 

DISK'E BAGLI PETROL KIMYA
ıŞ SENDIKASı'NIN HEKTAŞ'
DA BAŞLATIlGI 'GREVE Yü
RÜYÜŞ',ÜN GEÇTlGIMIZ SA YI
SINDA DEGINILMIŞTI. BU 
HAFTA YÜRÜYÜŞ GREVDEKI 
HEKTAŞ ıŞÇILERI ILE Gö
RÜŞTÜ. ıŞÇı sıNıFı ıÇINDEN 
YETIŞEN BILINÇLI VE KA
RARLI MILITANLAR YüRü
YÜŞ'ÜN SORULARıNı ŞÖYLE 
CEVAPLADı : 

TEMSILCI :  MUSTAFA ŞANLI 

Fabrikanın kısa bir geçmişini 
ve bugünkü dınumunu anlam mısı
nız? 

HEKTAŞ, Kartal Tugay yolu üze
rinde bulunuyor. 1962 yılında kurul
muş. Bugün işyerinde 90 işçi çalışıyor. 
İmalat, lanm ilaçları üzerine. 

HEKTAŞ'da yetki, l I yıl sarı PeL
rol İş';n elinde kaldı. Petrol Kimya-l.ş 
1975 yılında yetkiyi aldı. Yetkinin alını

şından bu yana yapılan ilk sözleşmede 
58. madde üzerinde uyuşmazlık çıktı. 
5 Mayıs'ta greve başlandı bunun üzeri-

Fabrikanın ortakları arasında bir 
çok tan1nmlli kişi bulunuyor. Eskinin 
"tanınmış" siyasilerinden Kemal Satır 
AP Adana &enatörü Nuri Adernotlu: 
OP'Li Faruk Sükan bunların arasında. Sa
adettin Bilgiç'in de ortak olduRu &Öyle
royor. HEKTAŞ'çtlarıo oyunları çok 
çeşitli. ömeRin, tabrikada çalışan dört 
işçiye hiue senedi satılıyor. Böylece "i,. 
çiler fabrika &ahipleri arasına kattlıyor" 
T.bü bunu kimsenin yuttuRu yok. Çün
kü hiue senedi sahibi bu dört i,çinin 
tabrika yönetiminde en ufak söz hakları 
yok. 

Bqka oyunlar da var. Oyunların 
çe,iUiliRi patronun kır hırsından ve bu
nu saRiamadaki "becerikliliRinden" do
Ruyor. örnek: Yazın piyasaya iHiç yeti,
miyor. Bizim fabrikanın imalatı en çok 
yaz aylarında tüketilir. Patron Avrupa'
dan iliç ithal ediyor. Bunları fabrika'da 
yeniden ambalajlıyor. Kimi zaman buna 
da ııerek duymuyor. Ancak, her iki hal
de de ithal malı ilaçların üzerine " HEK
TAŞ TORK MALl" etiketini basmayı 
unutmuyor. 

BAŞTEMSILCI: 
DURSUN ŞENER 

lşverenlerce her gün tekrarla
nan bir iddia var. Dediklerine göre, 
hayat pahalılığının nedeni işçi üc
retlerindeki artış imiş. Ne dersi
niz? 

Bu yalnızca iazetelerde, i,veren 
toplanblannda öne sürülen bir iddia de
Ril. Bütün toplu sözle,melerde i,verenler 
bunu tekrarlarlar. Bizim inerini alalım. 
Biz iki yılda bir zam alıyoruz. Ama Hek
tq, ÜfettiRi mallara bir yılda iki kez zam 
yapıyor. AÇıkçuı, i,çi ücreUeri deRii, 
patronların kAr hırlJ pahalıhRın nedeni. 
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Kapitalist düzende başka türlüsü 
düşünülemez. Ama bu toplumda bir çok 
kurum onların elinde. Basınıyla, TRT'si 
ile başka araçlarla hergün yayıyorlar bu 
ünlü iddiayı. 

TEMSILCI ISA OGUZ 

Grevleri nasıl değerlendiriyor
sunuz? 

Grevler, tek tek üretim birimlerin
de, işçi sınlCı ile patronlar arasındaki, 
yani emekle sermaye arasındaki çelişki· 
nin keskinleşti�i dönemler. Grevler, iş· 
çileri eliten birer okuldur. Ama yalnız
ca okullardan biri. Yine de çok şey 
öRretiyor. Örnek vereyim: Fabrikanın 
bir genel müdürü vardı. Kendisi "işçi ba
bası olarak bilinirdi. Bizler Petrol ış üye· 
si iken bayramlarda kurban kesip işçile· 
re ziyafet verdiRi bile olurdu. 

Ne zaman ki sendika detiştirip 
Petrol Kimya-Iş'e ieçtik ve g:reve gittik. 
Bu "Işçi babası"nın tutumu hemen 
delişti. tşçilerin fabrika teleConunu kul
lanmasını bile engellemeye kalktı. Suları 
keserek bizleri susuz bırakmaya çalıştı. 
Bu grev sayesinde öğrendik "işçi baba· 
sı"oın gerçe� çehresini. 

Işyerindeki. ücret durumunu 
açıklar mısınız? 

9 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. 
DiRer arkadaşlar da 9 - 14 yıldır çabşı' 
yor. Ancak ücret düzeyi son derece dü' 
'lük. örneğin benim iünlük ücretim 89 
TL. Buna karşılık, yıllık toplam karı bi· 
zimkinden çok daha az olan MİDİLLl 
işyerinde 2.5 yıl çalı,an bir işçi 1 1 8  
T L  alıyor günde. 

Kısacası şu : Patronlar her yerde 
her zaman sömürüyor; ama bizim patron 
daha bir açgözlü. Diğerlerinden hayli 
önde. 

TEMSILCI OSMAN öZCAN 

Grevlerle, belirli bir mücadele 
veriyorsunuz. Diğer işçiler de çe
şitli işyerlerinde bu mücadeleyi 
sürdürüyorlar. Sizce bu kendi başı
na yeterli mi? 

SöylediRiniz, sendikal mücadele. 
Ya da ekonomik mücadele diyoruz. An. 
cak bunu hiç bir zaman yeterli g:örmü
yoruz. Nedeni .açık: Ne kadar ücret. zam· 
mı alırsak alalım, zamanla artan hayat. 
pahalılıtı karşısında başladıRımız yere 
dönüyoruz. Oaha köklü bir çözüm ge· 
rekli. l"çi sınıfının örgütlenerek !iyasi 
mücadele ile bütünle,t.irmesi gerekir eko· 
nomik mücadeleyi. Ancak bu mücadele 
.onucunda ,ikt.idara g:elerek i,çi sınıfı sö' 
mürünün ve pahalılılın nedeni olan kapi· 
talist. düzeni orLadan kaldırabilir. 

Çevrede başka işyerleri ve 
işçiler de bulunuyor. Sizce aranız
daki dayanışma hangi düzeyde? 

Grev yerine ielerek bizi her yön· 
den destekleyen işçi karde,lerimizin $A' 
yılı iiderek artıyor. Bu bizi &on derece 
et.killyor. Gücümüzün bilincine varıyoruz 
ve kararlılıtımız artıyor. Birle,tili tak. 
dirde i,çi sınıfının n&aıl bir iüÇ olu,tur. 
duRunu ,örüyoruz. Bu u.da 4unu da 
.öyleyelim, patronun ıırevi kırmaya yö
nelik çeşitli oyunlarından söz ediliyor. 

Gelsin burada gücümüzü, dayanışmamızı 
görsün. Ondan IiOnra kararını versin. 

PETROL KIMYA-IŞ SENDIKASı TARAFINDAN SÜRDüRÜL
MEKTE OLAN HEKTAŞ GREVI, BAKANLAR KURULU KA
RARI ILE ERTELENDI. KARARıN AlıNMASıNDA, HEKTAŞ' 
IN ORTAKLARı ARASINDA BULUNAN VE BU SAYIDAKI IL
GILI YAZıDA KIMLIKLERI BELIRTILEN "KODAMANLA-. 
RIN" ETKILI OLDUKLARı ANLAŞılıYOR. 

ERTELEME KARARI ÇOK "ILGINÇ" BIR GEREKÇEYE DA
YANıYOR. BAKANLAR KURULU KARARıNDA, GREV 
"HALK SAGLlGI "NI TEHDIT EDICI N ITELIKTE BULUNU
YOR. KARARDA BELlRTlLDIGINE GÖRE, YAKLAŞAN YAZ 
AYLARıNDA ÇEŞITLI HAŞERATA KARŞI MÜCADELEDE, 
HEKTAŞ'DAKI GREV NEDENI ILE ILAÇ SıKıNTıSı ÇEKILE
CEK VE BÖYLELIKLE HALKıN SAGLlGI ILE OYNANMIŞ 
OLACAKTıR ( ' )  

MÜCADELEDE 
YENI BOYUTLAR 

Gülali Aydemir 
ızmir'den Bildı·riyor 

Emperyalizme baRımlı, geri ve gü
dük kapitalist. MC ekonomisinin girmiş 
olduau darbo�az her geçen gün daral
makta, buna karşılık işverenler girmiş 
oldukları ekonomik bunalımın faturası
nı emekçi kitlelere ödetmek için her tür· 
iü oyunları tezgahlamaktadır. 

Işçi sınıfının mücadelesi ise her gün 
yeni boyutlar kazanmaktadır. İzmir'de 
de gelişen işçi ,play lan na hergün bir ye
nisi ekleniyor. 

ı ·  DİSK'e bat1ı Maden-Iş TOKEZ 
Madeni Eşya ve Keçe Sanayii'nde çalı. 
şan 130 işçi üç ayı aşkın bir süredir 
grevdeler. Grev halen devam ediyor. 

2- DISK Maden t,'e ballı Özler 
Döküm Fabrikası'nda ' çalı,an 60 i,çl 
uzun bir süredir ıırevde ve grev devam 
ediyor. 

3· Mac Limil.ed Şirketi'nde çaıı,an 
be, i,çi 11.6.1976 gününden bu yana 
(revde. Grev devam ediyor. 

4- Türk·ı,'e bat lı Oleyiı Sendikası. 
nın Atıf Gcinosu'ndaki grevleri uzun 
süreden beri devam ediyor. Oleyis Sen. 
�ik.as.ı Büyük Efes Oteli'nde çalı ,an 600 
I,ÇI adına yaptıRı toplu sözle,me ııörll". 
melerinde, tarana, uzla,ma kurulunun 
kararını kabul etmeyince 23.4.1976 
günü sendika grev kararını astı. Kanuni 
SÜrenin Iıiliminde anlaşma saAlanamazsa 
greve ba,lanacak. 

5- İzmir Kemalpaşa yolu üzerinde 
kurulu OMSAŞ (Oluklu Mukavva Fabri· 
kası)'da işçiler DISK Basın Iş 'e üye ol· 
dular. Işveren işçilerin sendikala,ma 
mücadelesini bastırmak için 10 h�çinin 
iş aktini fesh etti. Arkadaşlannın i,ten 
çıkarılmasına karşı işçiler 10.4.1976 
günü direnişe g:eçtiler_ ışveren yeni işçi 
alarak üretıme başladığında acemi i,çi
ler makinanın motorunu yaktılar. ı,ve
ren yeni almış olduA:u işçileri direni,ıe-

KENT LASTIK IşçILERI GREVDE 

�i i�çilerle konuşturmamak için i,çile
nn Ja��armaların refakalinde ,idip ,el. 
�elennı satladı. En büyük yardımclR 
ıse Kemalpa,a'daki varlıklılar ve jandar. 
ma komutanıydı. Direni, devam ediyor. 

6- DtSK'e baRIı Keramik-t, ızmir 
Şube yöneticileri deRi,tikten sonra K .. 

�a�.
ik-I, Sendikası İzmir'de yolun bir 

or'(Utlenme çall,mU! içine (irmi, bulu
n�yor. yetki alınan iki i, yerinde, Ak
h�sar Toprak Sanayi ve Ticaret Ano
Olm Şirket� 'nde çalı,an 70 işçi adına, 
ve Ortaklar da kurulu Itimat Kiremit ve 
Tutla Fabrikası'nda çalı,an 80 i,<;i adı. 
na toplu &özle,me ,örüşmelerine bqla. 
mış bulunuyor. 

DISK'e ballı Lastik-Iş Sendikası'na 
üye 270 i,çi 70 iiin önce ba,lattıklarl 
grevi disiplinli ve kararlı olarak sürdürü. 
yorlar. tşveren önce "Fabrikayı kapatı
rım" tehditleri savurdu. Ancak iş<;ilrr 
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re ziyafet verdiRi bile olurdu. 

Ne zaman ki sendika detiştirip 
Petrol Kimya-Iş'e ieçtik ve g:reve gittik. 
Bu "Işçi babası"nın tutumu hemen 
delişti. tşçilerin fabrika teleConunu kul
lanmasını bile engellemeye kalktı. Suları 
keserek bizleri susuz bırakmaya çalıştı. 
Bu grev sayesinde öğrendik "işçi baba· 
sı"oın gerçe� çehresini. 

Işyerindeki. şyerindeki. şyerindeki ücret durumunu 
açıklar mısınız? 

9 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. 
DiRer arkadaşlar da 9 - 14 yıldır çabşı' 
yor. Ancak ücret düzeyi son derece dü' 
'lük. örneğin benim iünlük ücretim 89 
TL. Buna karşılık, yıllık toplam karı bi· 
zimkinden çok daha az olan MİDİLLl 
işyerinde 2.5 yıl çalı,an bir işçi 1 1 8  
T L  alıyor günde. 

Kısacası şu : Patronlar her yerde 
her zaman sömürüyor; ama bizim patron 
daha bir açgözlü. Diğerlerinden hayli 
önde. 

TEMSILCI OSMAN öZCAN 

Grevlerle, belirli bir mücadele 
veriyorsunuz. Diğer işçiler de çe
şitli işyerlerinde bu mücadeleyi 
sürdürüyorlar. Sizce bu kendi başı
na yeterli mi? 

SöylediRiniz, sendikal mücadele. 
Ya da ekonomik mücadele diyoruz. An. 
cak bunu hiç bir zaman yeterli g:örmü
yoruz. Nedeni .açık: Ne kadar ücret. zam· 
mı alırsak alalım, zamanla artan hayat. 
pahalılıtı karşısında başladıRımız yere 
dönüyoruz. Oaha köklü bir çözüm ge· 
rekli. l"çi sınıfının örgütlenerek !iyasi 
mücadele ile bütünle,t.irmesi gerekir eko· 
nomik mücadeleyi. Ancak bu mücadele 
.onucunda ,ikt.idara g:elerek i,çi sınıfı sö' 
mürünün ve pahalılılın nedeni olan kapi· 
talist. düzeni orLadan kaldırabilir. 

Çevrede başka işyerleri ve 
işçiler de bulunuyor. Sizce aranız
daki dayanışma hangi düzeyde? 

Grev yerine ielerek bizi her yön· 
den destekleyen işçi karde,lerimizin $A' 
yılı iiderek artıyor. Bu bizi &on derece 
et.killyor. Gücümüzün bilincine varıyoruz 
ve kararlılıtımız artıyor. Birle,tili tak. 
dirde i,çi sınıfının n&aıl bir iüÇ olu,tur. 
duRunu ,örüyoruz. Bu u.da 4unu da 

YENI BOYUTLAR 
Gülali Aydemir 

ızmir'den ızmir'den ızmir' Bildı·riyor Bildı·riyor Bildı

Emperyalizme baRımlı, geri ve gü
dük kapitalist. MC ekonomisinin girmiş 
olduau darbo�az her geçen gün daral
makta, buna karşılık işverenler girmiş 
oldukları ekonomik bunalımın faturası
nı emekçi kitlelere ödetmek için her tür· 
iü oyunları tezgahlamaktadır. 

Işçi sınıfının mücadelesi ise her gün 
yeni boyutlar kazanmaktadır. İzmir'de 
de gelişen işçi ,play lan na hergün bir ye
nisi ekleniyor. 

ı ·  DİSK'e bat1ı Maden-Iş TOKEZ 
Madeni Eşya ve Keçe Sanayii'nde çalı. 
şan 130 işçi üç ayı aşkın bir süredir süredir süre
grevdeler. Grev halen devam ediyor. 
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uzun bir süredir ıırevde ve grev devam 
ediyor. 

3· Mac Limil.ed Şirketi'nde çaıı,an 
be, i,çi 11.6.1976 gününden bu yana 
(revde. Grev devam ediyor. 

4- Türk·ı,'e bat lı Oleyiı Sendikası. 
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MÜCADELENiN 
SINIRLAR'INI ZORLUYOR 

bomadılar bile. Çünkü biliyorlardı işve
renin fabrikayı kapatamıyacalmı. Daha 
ıonra devreye Bornova Kaymakanu so
kuldu. Bu girişim de bir ıonuç vermedi. 
İşçilerin yakındıkları konıı. bir önceki 
..,ari ücret döneminde tesbit edilmiş 
olan ırev ye'(miyeleri. Yevmiyeler rer
çekten çok düşük. 

İşçiler yumrnatanna raAmen dev
rimci bir sendikanın üyesi olmanın bilin
ci ve ıorumlululu içinde hareket edi
yorlar. Kent Lastik işçisinin 1973 yı
lında d. 45 gün süren bir grevi var. 

İşveren sendikanın iki yıl için iste
dijii 80 lira zamma karşl�jk 45 i.ir. tek
lif etmiş. Teklifini iki yıl için 50 TL sı-· 
na d. yük.seltmiş sendika ve işçiler hak
lı olarak kabul etmiyor. 

Kendileriyle görüştütümü işçiler' 
"ı,verenin teklifini biliyoruz. 'Zarar edi· 
yorum. İşyerin..i kapatının' derler, ama 
biz onların ne kazandıklarını biliyoruz" 
diyorlar. 

Bir Mayıs hakkında ne düşündü�ü' 
nü lOrduRum grev komitesinden Meh
met Gürcan ise; "Düne kadar 1 Mayıs'ın 
i,çi bayramı oldulunu bilmiyorduk. Bu
IÜD artık ,erçekleri ölrendik. Bundan 
böyle her yıl 1 M_yıı'. kendi bayramı
mız olarak kut.layacaILZ." dedi. 

ÇELTEK: ÖRGÜTLÜ SERMA
NıN KARŞıSıNA ÖRGÜTLÜ 
ÇıKMAK GEREKIR. 

YOROYOŞ muhabiri geçtiRimiz 
hafta rifeVci Çeltek maden işçileri ara
lIDda idi. Grev izlenimlerini okurlarımı
za ıunuyoruz: 

Grevci i,çilerle çeşitli konularda 
,örüştük. ',çilerin çalışma koşulları an
latılacak ,;bi deliL. Çeltek'te her işçi, 
yerin 1000 metre altında çalışmak zo
runda. Madenciler için bu dolal. Ancak 
batka ko,ulların yerine ,etirilmeıi duru
munda. Oyu bu ko,ulların çolu Çel
tek'de söz konulU deliL. En ba,ta, ma
den çıkarımı Iltumda yeterli bir hava
landunıa mekanizmuı yok. Oıtelik, Çı
karım en ilkel araçlarla sürdürülüyor. 1,
çilerin maden çıkarımında kuUandıklarl 
kumalar lIOn derece ilkeL. Bunlarla 
dotru diiriiat çukur bile kutlamayaca
ımı söylüyor i,çiler. 

Çalı,ma ko,ullanmn in.aana getir
dikleri k_ bir ıüre sonra ortaya çıkıyor. 
Artık i,çilerin tükürdükleri, kömür ren
cidir. Daha otuzuna varmamı" ama 
dierleri mahvolmu, insanlar dolu ma
deD itçUerinin &rumda. 

YA ıŞ KAZALARı 

tş kazaları için de yeLerli önlemler 
alınmış deRi!. Yalnızca 1965 yılındaki 
ınzu patlamuı sonucunda 68 kişi haya
tını kaybediyor. YeLerli Ledbirlerin alın· 
maması nedeni ile işletmede bugüne ka
dar ölenlerin sayısı yüzü buluyor. 

Dertler, mesaiden önce başlıyor. Iş
çiler, kömür çıkarım alanına ulaşmak 
için her sabah 5 - 6 kilomcLre yürümek 
zorundalar. Tabii, bir de dönüş var. 

ışe başlayan işçi, 6 ay bitinceye ka
dar hiç bir hakka sahip de�iI. Bunun dı
şında, herhangi bir olay sonucunda sa
katlanan ya da eski işini sürdüremez du
ruma gelen işçiler, başka ve daha hafif 
işlere alınmıyorlar. Ya eski işlerini Sür
dürecekler, ya da çıkıp gideceklerdir. 

NıÇIN ÇAlıŞıYORLAR? 

Çeltek madenierinde çalışanların 
bu koşulları ,öRüslemeklen başka çıkar 
yolları yok. Cünkü büyük bir çoiıunlu
Ru, ekecek hiç topratı bulunmayan 
yoksul köylülerden oluşuyor. Toprakta
ki durumları o kadar kötü ki, söyledik
lerine göre, Maden'de çalışmak isteyen 
her kişiden idare 2 - 3 bin lira rüşvet is
tiyor. Ve aJabiliyor. Bir de tehdit yönel
miştir işçilere: İşe rüşveııe girdikl�rini 
söyledikleri, saRda solda yaydıkları anda 
işlerine son verilecektir. 

Maden işçilerinin ortaJama günlük 
ücreti 50 TL. Bir işçi günde yaklaşık 
500 - 600 kg. kömür çıkarabiliyor. Kö
mürün ocakta teslim fiyatı, ton başına 
500 - 600 TL. Şehir ve kasabalardaki 
depolarda ise 800 - 900 TL. civarında. 
Kimin, kimin sırtından ne kuandılı bu 
rakamlarla ortaya çıkıyor. 

Grevdeki işçilerin arasındayız şim
di. Temsilcilerden birine yaklaşıyoruz: 

Grevin geli.şimini kısaca anlatır 
mısınız? 

- Grev, 5 Mayıs sabahı başladı. Ka
rar doA;rudan dolruya i.şçiler tarafından 
alındı. Grev kararında bir tek kar,ı oy 
bile çıkmadı. Tek bir yumruk gibi karar
lı, bilinçli ve güçlüyüz. En büyük daya
naRımız, kendi gücümüzle birlikte, çevre 
halkının, köylülerin ve demokratik ör-
gütlerin artan deıtetidir. 

. 

- Grevden önce, i,çilerin tutumu . 
nasıldı sizce? 

- I,çiler olarak, 1975 yılının Ka
sımmdan bu yana etitim çalışmalarını 
sürdürüyoruz. Greve ba,ladllımızda, bir 

ORGOTLO SERMA YEYE KARŞI NRGOTI, O MOCADELE, .. 

çok meselenin aslını astarını ö�renmiş
tik. Ama grev, bu bilgileri daha da peki lif
tirdi, daha da geliştirdi. Mücadele azmini 
biledi. 

- Demokratik kuruluşlardan gör
dülünüz yardım ve destek hakkında ne
ler söyleyebilirsini7.? 

Demokratik örgütlerin ellerinden 
geldilince uizleri desteklemesi, gerçek-

PETROL KIMYA-IŞ 
ISTANBUL ŞUBESI 

6. OLACAN KONGRESI 

DISK'E BAGLI PETROL KIMYA.lş 
SENDIKASı ISTANBUL ŞUBESI 
6. OLAGAN GENEL KURULU, ONCE· 
K1 HAFTA PAZAR GONO TOPLAN· 
DI. ISTANBUL ŞUBE BAŞKANı NE· 
CAT OKTEN'IN A ÇIŞIYLA ÇALıŞ· 
MALARINA BAŞLAYAN GENEL 
KUR UL UN BAŞKANLIGINA PET· 
ROL KIMYA·IŞ GENEL BA ŞKANı 
DINÇER DOGU SEÇILDI. 

GENEL KURULUN ELEŞTIRI VE DI· 
LEKLER BOLOMONDE SOZ ALAN 
KONUŞMACILARIN TOMO DISK 
BIRLEŞTIRME KOMISYONU TARA· 
FINDAN ALINAN VE PETROL KIM· 
YA.lş'IN PETKIM·lş BONYESINDE 
ERITILMESINDEN BAŞKA BIR AN· 
LAM TA ŞıMA YAN KARARI ELEŞ· 
TIRDILER (1:Iu konuda bak: yaRa
yaş S. 54 - "Işçi Sınıfının Birtil; mi 
Şirketlerin Birlili mi7 ") 

DAHA SONRA SENDIKA GENEL 
BAŞKANı DINÇER DOGU. KONUYA 
AÇıKLıK GETIRMEK OZERE BIR 
KONUŞMA YAPMA ISTEGINDE BU· 
LUNDU. DOGU'NUN ıSTEGı OYBIR· 
LIGI ILE KABUL EDILDI. TARTIŞI· 
LAN KONU OZERINDE DINÇER DO· 
Gu OZETLE ŞUNLA Rı SOYLEDI, 

"Herşeyden önce şunu belirle
yim ki, burada konuşmacılar ve sizler 
DtSK Birleştirme Komisyonu kararının 
t�r�rıı bir karar oldulunda aynı görüşte-

Bazı arkadaşlar ıoruyorlar, siz ni
çin görü" belirtmiyorııunllz diyorlar. Biz 
,imdiye kadar birleşelim veya birleşmi
yelim diye hiçbir göriıi, getirmedik. Bun
dan sonra da getirmeyeceRiz. Çünkü bu 
karar tarihi bir karardır ve buna taban 
"Mi lIi�ler kendiniz karar vermeıiıini�. 
• 0:: u�J1 inanıyorum ki Pelrol Kimya-I, 

ten önemli bir adım oldu. Bu, çevremiz
deki çe"itli örgütlerin meseleleri doRru 
kavramasından ve ,örev bilincinden ileri 
geliyor. Bu dayanıışmayı, ör(Üt!er ara· 
sındaki bu dayanışmayı daha da ,üç!en
dirmek gerekiyor. Çünkü kar,ımızdaki 
sermaye, örgütlü. Onun karliısm'" öfke 
dolu paUamalarla de�iI, öraüt!ü ve 
bilinçli adımlarla çıkmahyız hep bir
likte. 

ÇELTEK'IN MADEN IşÇILERI 

• 
üyeleri bu konuda en dolru karan vere
bilecek bilinç düzeyindedir. Biz daha 
önce ,yapılan Baştemsilciler ve Temsilci
ler Meclisleri toplantılarında konuyu 
açıkladık. Bu toplantılarda konu pek az 
sendika bünyesinde ,önilebilecek bir 
bil'; düzeyinde tartı,ılarak, Ilnıfsal tah
liller getirilerek kıvanç verici ya.ldetım
larla ele alındı_ 

BUlÜn burada da .örü,lerinizi en 
iyi biçimiyle Büyük Konıreye ,ôwre
cek deleaeleri seçeceksiniz. Biz del .. e 
adaylan için şu kriterleri gözönüne al
dık. Tabanın en ,eni, anlamıyla .. sini 
duyurabilmeai için her inerinden en 
az bir delege her 100 üyeye bir del",e 
ve üyenin kendi seçtilti dolayıııyla en 
dolmdan sesini duyurabileeeli kişiler 
olarak temsilciler arasında hiçbir ,örü, 
ayrllıRı gözetmeksizin delege adayları 
saptadık. ışte bu dele,eler Petrol Kim
ya-t, üyelerinin hemen tamamının ve 
en dolrudan temsilcileridir. 

Her Pelrol Kimya-Iş üyesi ,ibi ben 
de bir üye olarak 15 Haziran'da görüş
lerimi açıklayacal·ım. Görüş açıklama 
yeri orasıdır, karar orada verilecektir." 

Cenel Başkan Dinçer Dolu'nun 
konuşmasından sonra gündemin 7.  mad
desine geçildi. Eski Yönetim Kurulu 
üyelerinin aklanması oya sunuldu ve 
kongreye katılan üyelerin ittifakı ile ak· 
Iandılar. 

Daha sonra yapılan seçimler so· 
nunda Istanbul Şube başkanlıRına Ne
cat Okıen yeniden seçildi. Şube yöne· 
tim kuruluna seçilen diRer işçiler ilC 
ııunlar: 

Recep Karaçay, Mehmet Çoban, 
Hatice Kesken, özdemir Ilgün, Abdullah 
Şahin, Ahmet Ceylan, Nccdel Ceylan, 
Kazım Korkmaz, Ihrnhim Ayaı. Sevim 
Arı . 
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Çeltek madenierinde çalışanların 
bu koşulları ,öRüslemeklen başka çıkar 
yolları yok. Cünkü büyük bir çoiıunlu
Ru, ekecek hiç topratı bulunmayan 
yoksul köylülerden oluşuyor. Toprakta
ki durumları o kadar kötü ki, söyledik
lerine göre, Maden'de çalışmak isteyen 
her kişiden idare 2 - 3 bin lira rüşvet is
tiyor. Ve aJabiliyor. Bir de tehdit yönel
miştir işçilere: İşe rüşveııe girdikl�rini 
söyledikleri, saRda solda yaydıkları anda 
işlerine son verilecektir. 

Maden işçilerinin ortaJama günlük 
ücreti 50 TL. Bir işçi günde yaklaşık 
500 - 600 kg. kömür çıkarabiliyor. Kö
mürün ocakta teslim fiyatı, ton başına 
500 - 600 TL. Şehir ve kasabalardaki 
depolarda ise 800 - 900 TL. civarında. 
Kimin, kimin sırtından ne kuandılı bu 
rakamlarla ortaya çıkıyor. 

Grevdeki işçilerin arasındayız şim
di. Temsilcilerden birine yaklaşıyoruz: 

Grevin geli.şimini kısaca anlatır 
mısınız? 

- Grev, 5 Mayıs sabahı başladı. Ka
rar doA;rudan dolruya i.şçiler tarafından 
alındı. Grev kararında bir tek kar,ı oy 
bile çıkmadı. Tek bir yumruk gibi karar
lı, bilinçli ve güçlüyüz. En büyük daya
naRımız, kendi gücümüzle birlikte, çevre 
halkının, köylülerin ve demokratik ör-
gütlerin artan deıtetidir. 

. 

- Grevden önce, i,çilerin tutumu . 
nasıldı sizce? 

- I,çiler olarak, 1975 yılının Ka
sımmdan bu yana etitim çalışmalarını 
sürdürüyoruz. Greve ba,ladllımızda, bir Greve ba,ladllımızda, bir 

PETROL KIMYA-IŞ 
ISTANBUL ŞUBESI 

6. 6. OLACAN KONGRESI 

DISK'E BAGLI PETROL KIMYA.lş 
SENDIKASı ISTANBUL ŞUBESI 
6. OLAGAN GENEL KURULU, KURULU, KURULU ONCE· 
K1 HAFTA PAZAR GONO TOPLAN· 
DI. ISTANBUL ŞUBE BAŞKANı NE· 
CAT OKTEN'IN A ÇIŞIYLA ÇALıŞ· 
MALARINA BAŞLAYAN GENEL 
KUR UL UN BAŞKANLIGINA PET· 
ROL KIMYA·IŞ GENEL BA ŞKANı 
DINÇER DOGU SEÇILDI. 

GENEL KURULUN ELEŞTIRI VE DI· 
LEKLER BOLOMONDE SOZ ALAN 
KONUŞMACILARIN TOMO DISK 
BIRLEŞTIRME BIRLEŞTIRME BIRLEŞT KOMISYONU TARA· 
FINDAN ALINAN VE PETROL KIM· 
YA.lş'IN PETKIM·lş BONYESINDE 
ERITILMESINDEN BAŞKA BIR AN· 
LAM TA ŞıMA YAN KARARI ELEŞ· 
TIRDILER (1:Iu konuda bak: yaRa
yaş S. 54 - "Işçi Sınıfının Birtil; mi 
Şirketlerin Birlili mi7 ") ") "

DAHA DAHA SONRA SENDIKA GENEL 
BAŞKANı BAŞKANı DINÇER DOGU. KONUYA 
AÇAÇıKLıK GETIRMEK OZERE BIR 
KONUŞMA YAPMA ISTEGINDE BU· 
LUNDU. LUNDU. DOGU'NUN DOGU'NUN DOGU' ıSTEGı OYBIR· 
LIGI LIGI ILE KABUL KABUL KABU EDILDI. TARTIŞI· 
LAN KONU OZERINDE DINÇER DO· 
Gu OZETLE ŞUNLA Rı SOYLEDI, 

"Herşeyden önce şunu belirle
yim ki, burada konuşmacılar ve sizler 
DtSK Birleştirme Komisyonu kararının 
t��r��rıı bir karar oldulunda aynı görüşte-

Bazı arkadaşlar ıoruyorlar, siz ni
çin görü" belirtmiyorııunllz diyorlar. Biz 
,imdiye kadar birleşelim veya birleşmi

ÇELTEK'IN MADEN 

• 
üyeleri bu konuda konuda en 
bilecek bilinç bilinç düzeyindedir. 
önce ,yapılan ,yapılan Baştemsilciler 
ler Meclisleri Meclisleri toplantılarında 
açıkladık. Bu toplantılarda 
sendika bünyesinde 
bil'; düzeyinde tartı,ılarak, 
liller getirilerek kıvanç 
larla ele alındı_ 

BUlÜn burada da 
iyi biçimiyle Büyük 
cek deleaeleri seçeceksiniz. 
adaylan için şu kriterleri gözönüne al
dık. Tabanın en ,eni, 
duyurabilmeai için her 
az bir delege her 100 
ve üyenin kendi seçtilti dolayıııyla 
dolmdan sesini duyurabileeeli 
olarak temsilciler temsilciler tems arasında 
ayrllıRı gözetmeksizin delege 
saptadık. ışte bu dele,eler 
ya-t, üyelerinin hemen 
en dolrudan temsilcileridir. 

Her Pelrol Kimya-Iş 
de bir üye olarak 15 
lerimi açıklayacal·ım. yacal·ım. yacal·
yeri orasıdır, karar orada 

Cenel Başkan Dinçer 
konuşmasından sonra 
desine geçildi. Eski 
üyelerinin aklanması 
kongreye katılan üyelerin 
Iandılar. 

Daha sonra yapılan 
nunda Istanbul Şube 
cat Okıen yeniden seçildi. 
tim kuruluna seçilen 
ııunlar: 

Recep Karaçay, 



AUSCHWİTZ 
NAZİ KAMP/NDAN 
İZLENİMLER 

• 

SABAHA TTIN ŞENYUZ 

10 Km2'lik bir alan. Yaşamın en 
aeır koşu Ilan nı kapsayan yüzlerce bara
ka, gaz oda1an, idam sehpalan, (ınolu, 
deney laboratuarlan ve öldürülen dört 
milyon insan. 30 yıl öncesinin, 2. Dün
ya Savaşının, Hitler Almanya'sının in
sanhea armaRan ettiei kara belge "Au
schwitz" kampı. Ve şöyle diyordu Hit
ler: 

"Acımasız olmalıyız. Buna zorunlu
yuz. Ancak böylelikle ulusumuzdan ger
çek hoşgörürmeünü ve duygululuğunu 
söküp alabileceeiz. Sira (ıçtlanmn dibin
de olgunlueunu, ergenliRini bulan mis
kinliei yok edeceeiz. İyi duygulano za
manı geçmiştir. Eger tarihi görevi yeri
ne getirmek istiyorsak, ulusumuzu bü
yük hareketlere, acımasız hareketlere 
zorlamakla ödevliyiz." Ve ödevini yeri
ne getiriyordu Hitler. Hem de acımasız 
bir biçimde. 

Polanya'nın Krakov kentine 70 km. 
uzaklıkta, demiryolu üzerinde aeaçsız, 
düz bir alanda kurulmuş "Auschwitz" 
kampı. Insanlann trenlerle getirilip ba
rakalan göti.irülüşü ve yok edilişi ay
lar, yıllar sürmüş. Ve bu insanlar çare· 
sizlik içerisinde, sessizce ölümü bekle· 
mişler. 

"Savaş Dünyanın en do�al bir şeyi
dir" diyor faşizmin büyük lideri. 

"Uluslararası hukuk diye bir şey 
yoktur: Gelecelin savaşı görülmemiş 
bir oranda kanlı ve acımasız olacaktır. 
Fakat en acımasız savaş, yani askerlerle 
siviller arasında hiç bir aynm gözetme
yen savaş, aynı zamanda savaşların en 
iyisi, en kıwı olacaktır. Ben acımasız 
savaş istiyorum. Savaş, kendisinin ne ol· 

.masını istiyorsam o olacaktır. SAVAŞ 
BENIM ..... 

Savaş faşizmindi. Faşizmin adıydı 
savaş. Dört milyon sivil, asker, kadın, 
çocuk en hunhar biçimde öldürülüyor
du. Faşizmin adıydı ölüm. Beyin nakil 
laboratuarlan, çocuklann yakıldıgı fı
nnlar, idam sehpaları, gaz odalan, tüm 
bu araçlann adıydı faşizm. 

Sabah saat g'da Krakow'da kaldıgı· 
mız �ot:elden otobüslere bindik. Kampı 
görmek için. Xii. Uluslararası Krakow 
film restival yöneticileri düzenlemişlerdi 
bu geziyi. Kampı daha görmedi�im için 
gezi diye adlandırmıştım bu gidişi. Her 
ulustan insanın var oldueu otobüsteki 
yüzler, gezinin biçimledili anlamsız bir 
görüntü içindeydi. Indik otobüslerden, 
kamp ın sinema salonuna girdik ve mm 
başladı. 

O anlamsız yüzler yavaş yavaş bir 
anlam kazanıyordu şimdi. Bir saat sü· 
resince o anda çekilmiş en barbar, en 
hunhar belgesel rilmieri seyretlik. Yaşı
yorduk sanki 30 yıl öncesini. Birden 
üşüdüRümü hissettim. Ve aklımdan çık-
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mayan binlerce çocugu ve kendi çocuk· 
lueumu düşündüm. Film bittiginde bü· 
yülenmiştik sanki. Bizler de ölüme gider 
gibi sessizce çıktık salondan. Gösterici 
kampı gezdiriyordu. 

Burası gaz odaları .. 
Fınnlar bu tarafta ... 
İdam sehpalan dışarıda açıkta. 
Şu odalar her yaşta insanın so· 

yunup çınl çıplak kalıp ölüme giltiei 
yerlerdir. 

. Şimdi diger bölümleri görece�iz. 

Ve göruyorduk büyük geniş salon
larda korunmuş vahşet belgelerini. Salo
nun birinde tonlarca dişler, protezler ve 
eşyalar ... di�erinde yine tonlarca a�ırlık
ta kesilmiş saçl .. r ... Cam koruyucular 
içerisinde öldürülenlerin elle yazılmış, 
belgelenmiş adları. Viladimir'ler, Yo· 
van'lar, Boris'ler, Rebeka'lar, İvan'lar, 
Dimitri'ler, Nemeş'ler .. ve binlerce ço· 
cuktan arta kalan saç, patik, elbise ve 
oyuncaklar. 

Kendimi tutamadan sessizce a�lı· 
yordum. Müthiş bir korku ve dehşete 
kapllmıştım.Az sonra korku ve dehşet 
neCrete dönüşmüştü benlitimde ... 

"Almanya, Avrupa oldugu zaman 
gerçek bir Almanya olacaktır. Eğer bunu 
başaramazsak yıkılacaeız. Ama bütün 
Avrupa ulusları da bizimle beraber yıkı· 
lacaktır" diyen faşizm gerçekten yıkı
lacaktı, geride insanlık tarihinin en i�· 
renç vahşetini belgeleyerek. 

Hiroşima'da, Vietnam'da öldürül
müştü insanlar, çocuklar .. Bu kez em-

� 

peryalizm yarışıyordu yeryüzünde. Fa
kat o da yer yer yıkılacaktı, geriye kor· 
kunç belgeler bırakarak. 

Yaşamanın ola�andışı olduRu bara· 
kalara gelmişti sıra. Dört tarafı çelik tel· 
lerle örülmüş, yüksek voltaj yüklü duvar
lar ölüm 'Içıyordu. Gözetierne kuleleri 
yapılmıştı her tarafa. Çaresiz, sessizce 
ölümü bekleyen insanlar için. Bir bara
kadan girdim içeri. Tahtadan yapılmış 
çarpık çurpuk kerevetler ... Film'de gör. 
dütüm yüzleri, aç, susuz, sessizce bakan 
çocukları gördüm bu kereveLierde. Bur. 
da başlamıştı ölümün birinci katı. Bara. 
kaların bitiminde bir anıt göze çarpıyor
du. 70 metre eninde ve 5 metre boyun. 
da olan bu anıtm lahiller kap
lıyordu. ller lahil o ülkenin Öldürülen 
insanlannın anısına dikilmişti. Polon
ya'lılsr, Rus 'lar, Çekoslovakya'lılar, Yu. 
�oslav'lai', Romanya'lıhtr, Bulgar' lar, YU
nanlılar ve di�erleri . .  Ileride bir çocuk 
grubu gördüm. lIiç bir şeyden haber. 
5i1., oynayarak, gülerek ge,dyorladı kam. 
pı ve 30 yıl önce öldürülen çocuklar kar. 
deşlerini görerek belki de ill, kez ",tüıüm. 
süyorlardı onlara. 

1929 · 30'LA//IN ALMANYA 'SI. NAZlzM GENÇLIK 
IçiNDE WWUTLENIYUII. USTUN ILiK KAMPANYASı 
SUIIVUIIULUYUJ/. RASKI, TETUlII, CINA YETLER RIli· 
/lIIIINI IZLlYUR. FAŞIzM TIRMANIYOR, 

1975 · 76'LARIN TURKIYE'SI. GAZETE MANŞET· 
LEIlIc 

"KOMANDU SALV/U[LAIU SURUYOn. SALDıRı· 
I_AIIVA 8 KIşI YAlıALANDI. " 

"KUMANDALAR BUGUN RUYUK HIR G(j VDE 
G(jS'I'EIlISI YAPTı . .. 

"KOMANDO SALDI/IILAIlI SıRASıNDA i KIŞI (jL· 
PUllULDU . .. 

"KUMANDOLAli 2 KIşININ (jLUMUNE VE 5 KIşI. 
NIN YAIIALANMASINA NEDEN ULDU. " 

"BIR KısıM ORTA (jORETIM KUR UMLAIII, YUK· 
SEK OKUL VE FAKULTELER KOMANPOLARıN IŞGA. 
LI AL7'lNDA. " 

YINE BIR TA KIM GENÇLIK (jRGUTLERI, KOMAN· 
DULAR, EOITILMlş BIR BiçiMDE, SERMA YE ORTAK· 
LA iliNIN DESTEOIYLE BASKı, TEIWR VE CINA YET· 
LEIIINE DEVAM EDIYURLAR. FAŞIZM TIRMANIYOR. 

A ŞA OIDAKI GEZI NOTLARI TUM FAŞIST (jR· 
GUTLERE VE DESTEKÇiLERINE ITHAF OLUNUR. 

Hitler Almanya'sının in
armaRan ettiei kara belge "Au

Ve şöyle diyordu Hit

olmalıyız. Buna zorunlu
elikle ulusumuzdan ger

hoşgörürmeünü ve duygululuğunu 
Sira (ıçtlanmn dibin

ergenliRini ergenliRini erg bulan mis
edeceeiz. İyi duygulano za

Eger tarihi görevi yeri
istiyorsak, ulusumuzu bü

acımasız hareketlere 
ödevliyiz." Ve ödevini yeri

Hitler. Hem de acımasız 

Krakov kentine 70 km. 
demiryolu üzerinde aeaçsız, 

kurulmuş "Auschwitz" 
Insanlann trenlerle getirilip ba

ve yok edilişi ay
Ve bu insanlar çare· 

sessizce sessizce sessi ölümü bekle· 

Dünyanın en do�al bir şeyi
büyük lideri. 

hukuk diye bir şey 
savaşı görülmemiş 

ve acımasız olacaktır. 
savaş, yani askerlerle 

hiç bir aynm gözetme
zamanda savaşların en 

olacaktır. Ben acımasız 
Savaş, kendisinin ne ol· 

o olacaktır. SAVAŞ 

faşizmindi. Faşizmin adıydı 
milyon sivil, asker, kadın, 

biçimde öldürülüyor
adıydı ölüm. Beyin nakil 

çocuklann yakıldıgı fı
idam sehpaları, gaz odalan, tüm 

faşizm. 
g'da Krakow'da kaldıgı· 

otobüslere bindik. Kampı 
Uluslararası Krakow 

yöneticileri düzenlemişlerdi 
daha görmedi�im için 

adlandırmıştım bu gidişi. Her 
var oldueu otobüsteki 

biçimledili anlamsız bir 
içindeydi. Indik otobüslerden, 

salonuna girdik ve mm 

yüzler yavaş yavaş bir 
kazanıyordu şimdi. Bir saat sü· 

çekilmiş en barbar, en 

Burası gaz odaları .. .. 
Fınnlar bu tarafta ... tarafta ... tarafta 
İdam sehpalan dışarıda açıkta. 
Şu odalar her yaşta insanın so· 

yunup çınl çıplak kalıp ölüme giltiei 
yerlerdir. 

. Şimdi diger bölümleri görece�iz. 

Ve göruyorduk büyük geniş salon
larda korunmuş vahşet belgelerini. Salo
nun birinde tonlarca dişler, protezler ve 
eşyalar ... di�erinde yine tonlarca a�ırlık
ta kesilmiş saçl .. r ... Cam koruyucular 
içerisinde öldürülenlerin elle yazılmış, 
belgelenmiş belgelenmiş belg adları. Viladimir'ler, Yo· 
van'lar, Boris'ler, Rebeka'lar, İvan'lar, 
Dimitri'ler, Nemeş'ler .. Nemeş'ler .. Nemeş'ler ve binlerce ço· 
cuktan arta kalan saç, patik, elbise ve 
oyuncaklar. 

Kendimi tutamadan sessizce a�lı· 
yordum. Müthiş bir korku ve dehşete 
kapllmıştım.Az sonra korku ve dehşet 
neCrete dönüşmüştü benlitimde ... 

"Almanya, Avrupa oldugu zaman 
gerçek bir Almanya olacaktır. Eğer bunu 
başaramazsak yıkılacaeız. Ama bütün 
Avrupa ulusları da bizimle beraber yıkı· 
lacaktır" diyen faşizm gerçekten yıkı
lacaktı, geride insanlık tarihinin en i�· 
renç vahşetini belgeleyerek. 

Hiroşima'da, Vietnam'da öldürül
müştü insanlar, çocuklar .. Bu kez em-

� 

peryalizm yarışıyordu yeryüzünde. Fa
kat o da yer yer yıkılacaktı, geriye kor· 
kunç belgeler bırakarak. 

Yaşamanın ola�andışı olduRu bara· 
kalara gelmişti sıra. Dört tarafı çelik tel· 
lerle örülmüş, yüksek voltaj yüklü duvar
lar ölüm 'Içıyordu. Gözetierne kuleleri 
yapılmıştı her tarafa. Çaresiz, sessizce 
ölümü bekleyen insanlar için. Bir bara
kadan girdim içeri. Tahtadan yapılmış 
çarpık çurpuk kerevetler ... Film'de gör. 
dütüm yüzleri, aç, susuz, sessizce bakan 
çocukları gördüm bu kereveLierde. Bur. 
da başlamıştı ölümün birinci katı. Bara. 
kaların bitiminde bir anıt göze çarpıyor
du. 70 metre eninde ve 5 metre boyun. 
da olan bu anıtm lahiller kap
lıyordu. ller lahil o ülkenin Öldürülen 
insanlannın anısına dikilmişti. Polon
ya'lılsr, Rus 'lar, Çekoslovakya'lılar, Yu. 
�oslav'lai', Romanya'lıhtr, Bulgar' lar, YU
nanlılar ve di�erleri . .  Ileride bir çocuk 
grubu gördüm. lIiç bir şeyden haber. 
5i1., oynayarak, gülerek ge,dyorladı kam. 



SAHRA DEMOKRATIK CUMHURIYETI BAŞKANı ' _ _ 

«SADRANıN BAGIMSlZLIGINA 
SINIR KONAMAZ» 

EMPERYALIZMIN SÖMÜRGECILlK POLITIKASıNı BıRAK
MAK ISTEMEMESI, AFRIKA'NIN KUZEY BATısıNDA, BATI 
SAHRASI'NDA YENI BIR GERILIM MERKEZI YARATMıŞ DU
RUMDA. SAHRA'DAKI SöMÜRGE DÜZENININ FAŞIST Is
PANYA'DAN SONRA, BIR DANıŞıKLı DÖCÜŞLE BU KEZ 
FAS VE MORITANYA TARAFINDAN. SÜRDÜRÜLMEK IS
TENMESINE KARŞI SAHRA HALKı BUYÜK BIR DIRENIŞ 
GÖSTERIYOR. SAHRA HALKıNıN TEMSILCIsI POLlSARIO 
CEPHESI, BACIMSIZLlK MÜCADELESININ BIR PARÇASı 
OLARAK 27 ŞUBAT'TA SAHRA DEMOKRATIK ARAP ÇUM
HURIYETININ KURULUŞUNU ILAN ETTI. GENÇ CUMHURI
YETIN BAŞBAKANı MUHAMMED LAMIN ÜLKEDEKI DU
RUMU ŞÖYLE ANLATıYOR: 

Po\isario Cephesi nedir, hükü
metle ve Geçici Ulusal Konsey'le 
ilişkileri ne durumdadır? 

Polisaıio Cephesi bir ulusaı birlik 
bareketidir:Bqbca hedefi Batı Sahra sö· 
mllrgecUiline ıon vermektir. Swı halkı 
yer yüZünün bütün başka halklan gibi, 
kendi geleneklerine ve göreneklerine 

II.YIP gösterilmesini istemektedir. Halkı
RUzın ulwal birliRini korumak bizim sü· 
rekli ulrqınuz olmu,tur. İspanyol yö
neticileri Eylül 1973'te haUonıızın öz· 
gürlük ve balırmlZlık haklanna saygı sö
zü verdikleri zaman, bu yöneticilerin 
kurduk1an Meclis'le (la Djernaa) işbirlili 
yaparak bunu göstermiş bulunuyoruz. 
Djernaa, kurtanlmış topraklarda yetkili 
bir yasama kurumu olarak Geçici Ulu
sal Konaey kurulmasını kararlaştırmış
b. 41 kl,lIIk bu konsey, ulusal tarihi· 
miıde özel bır yeri olan "AIT Arbain" 
adındaki eski bir kurumun geleneRi ko
nınarak kutuldu. Bır yandan siyasal bir 
örgüt olarak Polisario Cephesi, di�er 
yandan yasama Meclisi olarak Geçici 
Ulusal Konsey, ve 27 Şubal'tan beri de 
yürütme organı olarak Arap Demokra
ük Cumhuriyeti hükümeti, halkımızın 
gelenek ve göreneklerine tam saygı 
içinde kurulmu,lardır. Ve tam bir eşgü
düm içinde çalı,maktadırlar. 

Polisario Cephesiinin siyasal 
programı nedir? 

Cephe'nin 2. Kongresı 25 ARust06 
1974't,e yapılmış ve kongre iki evreli 
bir eylem programını kabul etmiter: 

1- Kı&a dönemde, topraklanmlZl sö
mürgecilikten kurtarmak gerekmektedir. 
Bunun Için de genış bır halk cephesinin 

açılması, ve dünyadaki kurtuluş hareke
tinden güç alarak, tüm demokratik güç. 

lerle birlikle çalışılması ve işbirli�i ya
pılması gereklidir. 

2- Uzun dönemde ise Sahra halkı 
kendi ülkesi içinde hükümran olmalıdır. 
Halkımız, komşu ülkelerle, onlann kar
şılıklı çıkarlanna saygı içinde, tam bir 
uyum ve anıayış halinde yaşayabilir. 
GirişeceRimiz işbirli�i büwn dünya halk
lanyla banş içinde birarada yaşama te
meline dayanacaktır. Topraklanmız üze
rinde, burada çalışan herkesin çıkarları
na saygı gösterilmesini garanti etmek is
tiyoruz. Sahra halkının çıkarlanna saygı 
göslerildiRi sürece tspanyol'lar için de 
aynı şey söz konusudur. 

BM Genel Sekreterinin özel 
temsilcisi Rydbeck'in ziyaretini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Cum
huriyet'inizin diplomatik durumu 
nasıldır? 

Halkımızın otodeterminasyon hakkı 
lemeline dayanarak, uluslararası organ
larla, özellikle BM Ile işbirliII yapma ko
nusundaki köklü arzumuzu herzaman 
gösterdik. Bu konuda BM'in Bab Sah
rası sorunu ÜZerindeki kararlanm hatır
lamak yetertldir. 

Rydbeck ile bu anlayış içinde gö· 
rüşmeler yaptık. Kendisine, halkımızın 
temel otodeterminasyon hakkının kul
lanılmasının garanti edilmesi konusun
da, BM'e büyük sorumluluklar düş tüRü
nü söyledik. Bu açıdan, aO'uncu Genel 
Kurul sırasında bizimle ilgili alınan iki 
karardan Ikincisinin birincisinden daha 
kapalı olmasının bir çelişki yar"Ll,eınl 
özellikle belirttik. 

Bize göre, bugünkü durum, sözünü 
tutmamış olan tcpanyol hükümetinin 
tutumunun sonucudur. Ulkemizin alt 

üst edilmesinin ve Sabra halkına karşı 
Fas ve Moritanya güçleri tarafından bir 
imha savaşı açılmasının önde gelen ne
deni budur. 

Rydbeck de, bu durumda, otode
terminasyon hakkının gerçekten uygu
lanmasının olanaksız hale geldi�ini ka
bul etmektedir. tmha savaşı sürdüNI
mekte ve Wkemiz 30 bin Fas askerinin 
çizmesi altında yaşamaktadır ama, Fas 
ve Moritanya hükümetleri kendileri için 
Sahra dosyasının kapandıRını söylemek
tedirler. 

Fas ve Moritanya 'nın bu tutumu 
BM'e ve onun kararlanna karşı bir mey
dan okumadır. Bu tutum yalnız bölge
mizdeki de�i1, bütün dünyadaki banşı 
büyük bir tehdit altında tutmaktadır. Bu 
durumda Sahra dosyasını ilk açan BM'in 
kararlı bir tutum takınmasıı taahhütleri
ne uyulmasını ve bugünkü durumdan Çı
kış için gerekli şartlann en kısa zaman
da yaratılmasını sa�lamasl gerekir. Te
mel özgüfıü.k ve baRımsızlık haklanmızm 
eksiksiz uygulanabilmesi zorunludur. 
Bunun anlamı, şu anda işgal altındaki 
topraklann en kısa zamanda kurtanIma
sı gerekıni�idir. 

Biz bugüne kadar her zaman taah
hüt1erimize sadık kaldık. Gerek ıspanyol 
hükümetine gerekse BM 'e karşı sözümü
zün eri olduRumuzu en iyi şekilde kanıt
ladık. Sözümüzden hiçbir zaman geri 
dönmedik. BM'in de aynı şeyi yapacaRı
m ve aldı�ı tavırlara sadık kaiacaRını 
umuyoruz. 

Şu anda Sahra'yı Işgal aıtında tu
tanlar, son dünya savaşı sırasında Hit
ler'cilerin davrandıRı şeklide davran
maktadırlar. Nızi işgalcilerine karşı di
renmiş olan halklar bizi anlayacaklar
dır. Biz savaşı sevdiRimiz için de�iI, ba
nşı korumak istedıeimiz için savaş ya
pıyoruz. Saldınya uRrarnış durumda
yız ve kendimizi savunma hakkımızı 
kullanıyoruz. 

Batı Sahrası'ndaki askeri du· 
rum şu anda nedir? 

SöylediRimiz gibi, şu andaki duru
mun Nızi işgall altındaki Avrupa'nın 
durumundan farkı yoktur. Fas ordusu 
ülkemizin birkaç önemli merkezini 
elinde tutmaktadır, buna karşılık halk 
kurtuluş ordusu topraklanmızın tümün
de faaliyet halindedir. Elimizde yetmiş 
kadar Fas'lı tutuklu var. ıspanyol $Ömür
geciHeine karşı savaşırken kUIJkusuz 
önemli silah sorunlarıyla karşı karşıya 
kaldık, fakat düşmanın elinden NATO 
ve Amerikan kaynaklı çok miktarda 
silah da ele geçirdik. 

Mücadelemizin önemini ve gerçek
li Rini Fas halkına göstennek amacıyla 
Fas topraklannda da bazı operasyonlar 
sürdürüyoruz. Tabii, bu arada, kendi 
topraklanmızda meydanı Fas kuvvet
lerine bırakmadan. Bu çalışmalanmız 
sayesinde Srnara, Hauza, Y diria, El 
Ayun gibi mevziler kuvvetlerimiz tan
Cından kuş_blrnış durumdadır. Aynca, 
fosfat bölgesi Bu Kraa'da Fas hüküme
tinin yolun tir hazırlık içınde oldulu
nu belirtmek gerekir. Rabat hükümeti, 
kendi kontrolündeki yataklann i,lenme
sine 10 Mart'ta başlama kalan almlfU. 
Ancak bizler tarafından dÜZenlenen sa
botaj operasyonlan nedeniyle bu ger
çekleştirilemedi. 

Bu arada Batı Sahrası'nda yatınm 
yapmak isteyen çokuluslu şirketleri de 
uyardık. Kendilerine. bu bölgeye perso
nel gönderdikleri takdirde, bu persone
lin hayatının tehlikeye ablmış olacatım 
bildirdik. Elbette kişilerin hayatına kas
tetmiş deeUiz ve tutuklular hakkındaki 
Cenevre konvansiyonlanna saygılıylZ. 
Bununla birlikte, yanlış anlamalan yer 
vermemek için, söz konusu şirkellere, 
fosfat yataklannın bulundueu toprak
lann bugünkü koşullarda güvenlikli ol
madıeını bildiriyoruz. 

Sivil halk, bu durumun ağır so
nuçlanna katlanmak zorunda bb
yor ... 

Gerçekte, diIonişle karıll_" ls· 
keri başansızlıklan kendilerine yedife.. 
meyen Fas ve Moritanya iı;galcileri, livil 
halka saldırarak, kadın ve çocuktan. bu
lunduRu göçmen kamplanna yürüyerek 
intikam almaktadıriar. 

Bu koşuUar altında uluslararası 
dayanışmadan beklediğiniz nedir? 

Dünyada, kendi ba�lmsız1lldan ve 
kendi özgüllükleri için mücadele etmek 
herzaman o halklann sırtında oImu,tur. 
Ancak, bu arada başka halkJann da 
kardeşçe yardımını gönnü,lerdir. Bu 
halklar da verdikleri desteli bir ,örev 
bilmi,lerdir. Biz de 'u anda, bizim Için 
bu dayanışmanın gelişmesinden IÜÇ ah
yoruz. Halkımızın çok şeye, yiyecele, 
itaca, ölretim malzemesine vs. ihtiyacı 
var. Bu yüzden bu deslek bizim ıçın çok 
degerli. Fakal dayanışma yalnız bunla
rın saglanması deRiidir. Dayanışma, aynı 
zamanda, durumumuz ve mücadelemiz 

hakkındaki gerçeRi yaymak, dünya ka
muoyunu aydınlatmak, bizim ulaşarna
dlCımız yerlere ulaşmaktır. Bugünkü öz
gürlük ve ilerleme mücadelemlze destek 
olan yerel, ulusal, uluslararası, demokra
tik tüm kuruluşlann yardımını halkımı
zın unutmayacagına emin olunuz. Bu 
eylemler ve tavır alışlar gelecekte de ya
rarlı olacaktır. özellikle, bant geIdiein
de, Sahra halkının mücadelesini destek
lemiş devletlerle kurulacak ilişkiler bu
nu gösterecektir. 
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lerle birlikle çalışılması ve işbirli�i ya
pılması gereklidir. 

2- Uzun dönemde ise Sahra halkı 
kendi ülkesi içinde hükümran olmalıdır. 
Halkımız, komşu ülkelerle, onlann kar
şılıklı çıkarlanna saygı içinde, tam bir 
uyum ve anıayış halinde yaşayabilir. 
GirişeceRimiz işbirli�i büwn dünya halk
lanyla banş içinde birarada yaşama te
meline dayanacaktır. Topraklanmız üze
rinde, burada çalışan herkesin çıkarları
na saygı gösterilmesini garanti etmek is
tiyoruz. Sahra halkının çıkarlanna saygı 
göslerildiRi sürece tspanyol'lar için de 
aynı şey söz konusudur. 

BM Genel Sekreterinin özel 
temsilcisi Rydbeck'in ziyaretini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Cum
huriyet'inizin diplomatik durumu 
nasıldır? 

Halkımızın otodeterminasyon hakkı 
lemeline dayanarak, uluslararası organ
larla, özellikle BM Ile işbirliII yapma ko
nusundaki köklü arzumuzu herzaman 
gösterdik. Bu gösterdik. Bu gö konuda BM'in Bab Sah
rası sorunu ÜZerindeki kararlanm hatır
lamak yetertldir. 

Rydbeck ile bu anlayış içinde gö· 
rüşmeler yaptık. Kendisine, halkımızın 
temel otodeterminasyon hakkının kul
lanılmasının garanti edilmesi konusun
da, BM'e büyük sorumluluklar düş tüRü
nü söyledik. Bu açıdan, aO'uncu Genel 
Kurul sırasında bizimle ilgili alınan iki 
karardan Ikincisinin birincisinden daha 
kapalı olmasının bir çelişki yar"Ll,eınl 

deni budur. 
Rydbeck de, bu durumda, otode

terminasyon hakkının gerçekten uygu
lanmasının olanaksız hale geldi�ini ka
bul etmektedir. tmha savaşı sürdüNI
mekte ve Wkemiz 30 bin Fas askerinin 
çizmesi altında yaşamaktadır ama, Fas 
ve Moritanya hükümetleri kendileri için 
Sahra dosyasının kapandıRını söylemek
tedirler. 

Fas ve Moritanya Moritanya Mor 'nın bu tutumu 
BM'e ve onun kararlanna karşı bir mey
dan okumadır. Bu tutum yalnız bölge
mizdeki de�i1, bütün dünyadaki banşı 
büyük bir tehdit altında tutmaktadır. Bu 
durumda Sahra dosyasını ilk açan BM'in 
kararlı bir tutum takınmasıı taahhütleri
ne uyulmasını ve bugünkü durumdan Çı
kış için gerekli şartlann en kısa zaman
da yaratılmasını sa�lamasl gerekir. Te
mel özgüfıü.özgüfıü.özgüfıük ve baRımsızlık haklanmızm 
eksiksiz uygulanabilmesi zorunludur. 
Bunun anlamı, şu anda işgal altındaki 
topraklann en kısa zamanda kurtanIma
sı gerekıni�idir. 

Biz bugüne kadar her zaman taah
hüt1erimize sadık kaldık. Gerek ıspanyol 
hükümetine gerekse BM 'e karşı sözümü
zün eri olduRumuzu en iyi şekilde kanıt
ladık. Sözümüzden hiçbir zaman geri 
dönmedik. BM'in de aynı şeyi yapacaRı
m ve aldı�ı tavırlara sadık kaiacaRını 
umuyoruz. 

Şu anda Sahra'yı Işgal aıtında tu
tanlar, son dünya savaşı sırasında Hit
ler'cilerin davrandıRı şeklide davran
maktadırlar. Nızi işgalcilerine karşı di
renmiş olan halklar bizi anlayacaklar
dır. Biz savaşı sevdiRimiz için de�iI, ba
nşı korumak istedıeimiz için savaş ya
pıyoruz. Saldınya uRrarnış durumda
yız ve kendimizi savunma hakkımızı 
kullanıyoruz. 

Batı Sahrası'ndaki askeri du· 
rum şu anda nedir? 

SöylediRimiz gibi, şu andaki duru
mun Nızi işgall altındaki Avrupa'nın 
durumundan farkı yoktur. Fas ordusu 
ülkemizin birkaç önemli merkezini 
elinde tutmaktadır, buna karşılık halk 
kurtuluş ordusu topraklanmızın tümün
de faaliyet halindedir. Elimizde yetmiş 
kadar Fas'lı tutuklu var. ıspanyol $Ömür
geciHeine karşı savaşırken kUIJkusuz 

gerekir. 
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botaj operasyonlan 
çekleştirilemedi. 

Bu arada Batı Sahrası
yapmak isteyen çokuluslu 
uyardık. Kendilerine. 
nel gönderdikleri takdirde, 
lin hayatının tehlikeye 
bildirdik. Elbette kiş
tetmiş deeUiz ve tutuklular 
Cenevre konvansiyonlanna saygılıylZ. 
Bununla birlikte, yanlış 
vermemek için, söz 
fosfat yataklannın 
lann bugünkü koşullarda 
madıeını bildiriyoruz. bildiriyoruz. bildir

Sivil halk, bu 
nuçlanna katlanmak 
yor ... 

Gerçekte, diIonişle 
keri başansızlıklan 
meyen Fas ve Moritanya 
halka saldırarak, kadın 
lunduRu göçmen kamplanna 
intikam almaktadıriar. 

Bu koşuUar altında 
dayanışmadan beklediğiniz 

Dünyada, kendi 
kendi özgüllükleri için mücadele 
herzaman o halklann sırtında oImu,tur. 
Ancak, bu arada 
kardeşçe yardımını 
halklar da verdikleri 
bilmi,lerdir. Biz de 
bu dayanışmanın gelişmesinden 
yoruz. Halkımızın çok 
itaca, ölretim malzemesine 
var. Bu yüzden bu deslek 
degerli. Fakal dayanışma 
rın saglanması deRiidir. 
zamanda, durumumuz 

hakkındaki gerçeRi 
muoyunu aydınlatmak, 
dlCımız yerlere ulaşmaktır. 
gürlük ve ilerleme mücadelemlze 
olan yerel, ulusal, uluslarara
tik tüm kuruluşlann 
zın unutmayacagına 
eylemler ve tavır alışlar 



METIN ÇULHADeLU 

Bilimsel sosyalist düşünce yüz yılı aşkın bir geç
mişe sahip. Bugün yeryüzünde, bu düşünceye kapıia
nnı bütünüyle kapayabilen ülke yok. Kimi ülkeler 
Marksizmi erken tanıdılar. Kimilerinde de, nesnel ko
şullar nedeniyle bu tanışma oldukça geciktL Iç ko
şullann yanısıra. lL. Dünya Savaşı sonunda Dünya sos
yalist sisteminin ve ulusal kurtuluş savaşlannın güç-. 
lenmesi, geri bıraktınimış birçok Uzak Do�u ve Afrıka 
ülkesine de soktu Marksist düşünceyi. 

TüRKIYE VE MARKSIST DüŞüNCE 

Geçi,rdiei deneylere ve sınıfsal koşuliarın" kıyas
ıandı�ında, bilimsel sosyalist düşüncenin Türkiye'ye 
geç girdili söylenebilir. Burada, hemen bir hatırlatma 
yapmak gerekiyor. Hatırlatma, "bilimsel sosyalizm" 
ve "girme" kavramlarına ilişkin. Elbette, yüz yıl önce 
de Turkiye'de Marksistler vardı. Düşünce, 1960'lar· 
da mantar gibi yerden bitmedi. Ancak, radikal küçük 
burjuva ideoloji dışında, bilimsel sosyalist düşüncenin 
geniş bir aydın kesimini etkilernesi, en ciddi boyutları 
ile 1960 sonrasına rastlıyor. Gecikme, bu anlamda. 

Türkiye'de işçi sınıfının varlı�ı da, mücadele de· 
neyimi de eskiye dayanıyor. Türkiye 1905'de bir bur· 
juva demokratik devrim yaşadı. ı9ıO'Ierde ise kurtu· 
luş savaşı. Bütün bunlara karşılık, bilimsel sosyolul 
düşünce geniş aydın kesimini çok daha sonra etkiledi. 

Bunun nedenleri üzerinde çok duruldu. Açıkla· 
malann bir bölümü, "Türkiye'nin Batı'dakinden fark· 
lı olarak kendine özgü, çelişkisiz bir toplum oldu�u" 
ya da "toplumsal çelişkilerin yeterince gelişmedi�i" 
görüşlerine dayandınldı. Bu görüşler, bugün de, Mark· 
sizmin "Türk toplumuna yabancı oldueu" yolundaki 
inancın temelini oluşturuyor. 

BURJUVA DEMOKRATIK 
DEVRIMLERIN ÖNEMI 

Oysa gerçek, bu deeU. Gerçeei başka yerlerde 
aramak gerekiyor. En başta söylenmesi gereken şu: 
Topluma yabancı olduRu iddia edilen bir düşi.lnce, ni· 
çin ı96D'lardan sonra toplumu çok geniş bir ölçüde 
etkilesin? Elbette toplum 1960'Iardan itibaren, bir ım· 
da kıhk, yapı deRiştirmedi. Daha gerçekçi gerekçeler 
bulmak gerekiyor. 

Gerekçenin kaynaeı, Türkiye'de burjuva demok· 
ratik devrimin nitelik ve kapsamında aranmalı. Burju· 
va demokrasisi, düşünce planında, yalnızca kit.aplann 
serbestçe basılıp okunmasına ilişkin bir kolaylık de· 
Rii. Böyle görmemek gerekiyor. Burjuva demokratik 
devrimlerin, bilimsel sosyalist düşüncenin yayılması 
açısından taşıdı eı asıl önem b84ka yerde. Ve çok da· 
ha etkileyici bir kapsama sahip. 

Bu önemi, edebiyat alanına ilişkin bazı gözlem· 
lerle dile getirmek mümkün. Gözlem şu: Tolstoy, Go· 
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GERCEKLERI 

ÖGRENiRKEN ••• 

gol, Puşkin gibi Rus klao;iklerinin eserlerinden, Kus 
toplumunun gelişimini çözümlemede büyük yarar saR' 
ladıeını Lenin sık sık söylüyor. Başka deyişle, burjuva 
edebiyatı, sosyalist düşüncenin gelişmesinde belirli 
ölçülerde anahtar rolünü oynayabiliyor. 

Gözlem. başka ülkeler için de geçerli. Balzac, 
Dickens, Mann da, kişisel konumları ne olursa olsun, 
geçmişin ve yaşadıkları ça�ın kültür ve düşünce bo· 
yutlarını kat kat aşan başka bir düşünce ve uygulama· 
nın oluşturulmasında yararlı birer malzeme oluştur· 
dular. 

Bu gözlemler, söz konusu yazarlann kişisel yete· 
neklerinin ötesinde bir başka gerçele i�aret ediyor. 
Bu yazarların, toplumsal gerçekleri yansıtmaları , yal· 
nızca kişisel gözlem yeteneklerine baRIı de�iI. Kim 
için olursa olsun, gerçeRi çeşitli boyutları ile kavraya· 
bilmek yalnızca gözleme bal lı deRi!. Bunun dışında, 
gerçe�in, dolayısıyla çelişkilerin, bütün boyutları ile 
kendilerini ortaya koyması gerekiyor. 

Batı'nın burjuva demokratik devrimleri, gerçe�i 
en çıplak biçimiyle gözler önüne seren bir nitelik ta· 
şıyor. Bunun başlıca iki nedeni var: Birincisi. bu dev· 
rimlere çok geniş bir kitle katılımı söz konusu. Kap· 
samı ve getirdikleri farklı olmakla birlikte, Rusya'da· 
ki burjuva demokratik devrime de büyük kitleler ka· 
tılıyor. Kitlelerin katılımı, gerçeklerin dışa yansıma· 
sında başlıbaşına önemli bir olgu. 

İkincisi, Batı'nın burjııva demokratik devrimleri, 
Türkiye'dekinden farklı olarak, daha keskin dönüşüm· 
leri içeriyor. Batı'daki burjuva devrimlerinde, kimi Si' 
nıf ve tabakaların çöküp, kimilerinin yükselişi en kes· 
kin boyutlan ile gözlenebiliyor. Batı edebiyatının, 
kendisini aşan bir düşünceye yapı tu�ıası olabilmesi 
bir de bu gerçekleri yansıtabilmesine ba�lı. 

YA TüRKIYE'DE'! 

Türkiye'de burjuva demokratik devrimlerin daha 
rarklı bir biçimde gerçekleşti�i biliniyor. En başta, 
Türkiye'de burjuva demokratik devrimlere geniş kit· 
le katılımı söz konusu deRi!. 190B devrimi böyle. Kit· 
lelerin katılımındaki sınırlılık, bir yandan bu devrim· 
lerin kapsamını, öte yandan da bilimsel sosyalist dü· 
şüncenin gelişmesini sınırlıyor. 

Başta da de�indik. Sorun, toplumun çelişkiler· 
den yoksun olmasında yatmıyor. Türkiye toplumun· 
da çelişkiler yeterli boyutlara ulaşıyor. Ancak, yine 
Türkiye'nin özel koşulları nedeni ile kitlelerin yeterin· 
ce rol alamadı�ı çelişkiler, bilince de yeterince yan· 
sımıyor. Bu nedenle, 1908 devrimi sınırlı ve Batı'da· 
kinden farklı bir burjuva devrimi. Bu nedenle, Türki· 
ye'de 1908 devriminin romanı yazılmadı. 

İkinci bir nokta da devrimin sınıf ve tabakalar 
düzeyinde yarattıCı de�işikliklere ilişkin. Yapısı ge· 
reei, yüzyıllık bir zaman dilimine yayılan Türkiye 
burjuva demokratik devriminde, çok kesin dönemeç 
noktalan, çok kesin çöküşler yer almıyor. nirkiye'· 
de çöken ve tarihe karışan sınır ve tabakaların yerine, 
kıhk ve görünüm deRiştirtn sınıf ve t.abakalar var. Tür· 
kiye devriminde dünün t.:ıprak aRası bugünün ticaret 
erbabı ve yarının sanayi burjuvası oluyor. Sonuçta, 
edebiyat alanında da, Vehbi Koç'ların ve Adana'lı ha· 
cıaRaIann gelişme grafikleri roman biçiminde anlatı· 
lıyor. 

BüTüN BUNLARA KARŞı lıK 

Bütün bunlara karşılık, sorunları tek boyutlu ele 
almak, bir uçta direnip kalmak, çok yanıltıcı. 

Kısıtlı ve deRişik niteli�i yana, Türkiye'de ile· 
rici demokrat ve sosyalisl düşüncenin bır ölçüde filiz· 
lendiRi dönemler, yine burjuva demokratik devrim 
dönemleri. 1900'Ierin başı, işçi hareketi ile birlikte, 
demokrat düşüncenin ve bu arada bilimsel sosyalizmin 
özlerinin görülmeye başlandıeı bir dönem. Benzer 
şeyler, Kurtuluş Savaşı dJnemi için de söylenebilir. 
Kurtuluş savaşı. o güne kadar Türkiyc'de kitlelerin en 
genış ölçüde kalıldı�ı bır harcket. 1917 Devriminin 
güçlü etkisi de buna eklenince, Kurtuluş Savaşı dö· 

nemi, bilimsel ve bilimsel olmayan sosyalist dü.unce· 

nin 1960 öncesinde Türkiye'yi en çok etkiledili bir 

dönem olarak ortaya çıkıyor. 
Ama daha önce de�inilen sınırlar, zorlan .. da, 

geçerliUeini koruyor. 

1 960' LA RIN PATLAMAsı 

Türkiye'de burju-ıa demokratik devriınin son adı� 

mı, gerek kitle hareketi, gerekse düşünce planlnda 

yeni bir canlanma dönemi getirdi. Gerçekte, clftl .. � 

man ın da ötesinde bir patlama söz konusu. 1960-?O 

döneminin dUşünce planındaki patlamasını ele alırkea 

dikkatli olmak gerekiyor. Bu patlama, yalnızca 1961 

Anayasa'sının getirdiRi daha demokrati k  ortama baib 
de�il. Patlamanın asıl nedeni, kitle harekeUerinde &ö

rülen yaygınlık ve yo�unluk. Türkiye kapitalizminin 

196D'larda geldi�i noktada, başta işçi sınıfı, genit kit.

leler harekete geçti. Düşünce planındaki paUaman&n 
temelinde, kitle hareketlerinde görülen bu patlama 
yatıyor. 

Tekrarlayalım: Tü�kiye'de işçi sınıfı hareketi, SQ&O. 
yalist düşünce yerden bitmedi. Ancak bu bize, 1960 
sonrasının gerçekten de daha önce görülmemi, � 
yutlara ulaşan niteli�ini unutturmamalı. 1960 sonra
sının bu olumlu gelişmeleri, beraberinde doi:aI olarak 
bir çok tıkanıklıklan da getirdi. Asıl üzerinde durul� 
ması gereken nokla, burada. 

Tıkanıklık noktalarından biri, sosyalist dütünce
nin, yeterince köklü bir geçmişe ve deneyime sahip 
olmadan, kısa bir zaman diliminde çok sayıda dÜf
manla karşı karşıya kalmasında. Türkiye'de sosyalist 
düşünce ve hareket, bu nedenle en temel öRrenme te 
annma süreçlerini bir arada ve kısa bir zaman dilimi 
içinde yaşamak 7.orunda kaldı. 

BIR GÖSTERGE 
SOL YAYıNLAR 

Güçlükleri, çtşitli öfTIeklerle açıklamak mümkün. 
En çok su yüzüne çıkan verimli örneklpr yayıncılık 
alanında bulunabiliyor. 

Batı'da durum farklı. Işçi sınıfı hareketi, bir re
vi7.yonizme, Maoizm'e, Troçkizm'e. Man:usc'ye, Deb
ray'e ve diRer benzerlerine karşı yılların dü�nce ve 
örgüt birikimine dayanarak mücadele verdi. Bab'", 
bir Marighella. bir Marcuse, Bir Sweezy yayınlandı" 
zaman, ortalık birbirine girmiyor. Mücadele lçlnde 
saelam bir teorik ve pratik birikim kazanmış ÖJ1Ütler
de, böyle durumlar karşısında fire verme olastlılt çok 
az. 

Türkiye'nin ilerici demokrat aydını ise, bir ... da. 
doRrusu ve yanlışı, klasiei ve "ultramodemi" ile, pç
mişin ve çaRının renk renk "sol"lan ile kartı kaqıya 
geldi. Bu, öRrencilerin nicelik olarak önemli bir kell
mini oluşturduRu ilerici demokrat kesimi büyük ölçü
de etkiledi. Ilerici demokrat aydınlann, Mublst ay
dınlara dönüşmeleri sürecinde büyük tıkaruklıtı.'. 
yalpalamalar yarattı. 

1960'lann yayın patlamasından bir çok örnek 
bulmak mümkün. Sosyalizmle ilk kez tanı,mı duru
munda olan aydınlann karşısına b�lardl çıkan "n.r"
lerden biri Jules Moch'a ail. Okurlanna John RNd'ln 
aRzından 1917 devriminin coşkusunu duyuran bir 
yayınevi, "sosyalizmin bilimi" konusundı Wri .... 
MilIs ve Paul Ramadier'i çıkanyor aynı okurlann kar
şısına. Sosyalizmin klasiklerini basan bir başka yıyın
evinin okurlanna ilk tanıHıRı "sosyalist"lerden biri. 
John Strachey. Maocu Baby'r:ıin kitabı ile Lenin'in 
ünlü "Çocukluk Hastaheı" da aynı yayınevi tarafıa
dan çıkarıhyor. Ama, "karşıUar dizisi" ıdı altında de-
ei!. Başka türlü yanyana gelmesi düşünülemeyen Isim
ler, yayınevlerinin kataloglarında alt alta yan yana dl
zUeeek, Türkiye'nin aç ama köksüz, dent>ysiz aydınına 
sunuluyor. 

Aydın. bunların arasında el yordamı ile dolruyu 
bulmaya çalışıyor. Arada, düşenler, yınıış yola SAp"'
larla birlikte. 

ADeLU 

yalist düşünce yüz yılı aşkın bir geç
yeryüzünde, bu düşünceye kapıia

kapayabilen ülke yok. Kimi ülkeler 
tanıdılar. Kimilerinde de, nesnel ko
bu tanışma oldukça geciktL Iç ko
lL. Dünya Savaşı sonunda Dünya sos
ve ulusal kurtuluş savaşlannın güç-

bıraktınimış birçok Uzak Do�u ve Afrıka . Afrıka . 

Marksist düşünceyi. 

VE MARKSIST DüŞüNCE 

deneylere ve sınıfsal koşuliarın" kıyas
bilimsel sosyalist düşüncenin Türkiye'ye 

enebilir. Burada, hemen bir hatırlatma 
ekiyor. Hatırlatma, "bilimsel sosyalizm" 
kavramlarına ilişkin. Elbette, yüz yıl önce 

Turkiye'de Marksistler vardı. Düşünce, 1960'lar· 
yerden bitmedi. Ancak, radikal küçük 

dışında, bilimsel sosyalist düşüncenin 
kesimini etkilernesi, en ciddi boyutları 

rastlıyor. Gecikme, bu anlamda. 
işçi sınıfının varlı�ı da, mücadele de· 

dayanıyor. Türkiye 1905'de bir bur· 
devrim yaşadı. ı9ıO'Ierde ise kurtu· 

bunlara karşılık, bilimsel sosyolul 
aydın kesimini çok daha sonra etkiledi. 

nedenleri üzerinde çok duruldu. Açıkla· 
bölümü, "Türkiye'nin Batı'dakinden fark· 

özgü, çelişkisiz bir toplum oldu�u" 
çelişkilerin yeterince gelişmedi�i" 

ndınldı. Bu görüşler, bugün de, Mark· 
toplumuna yabancı oldueu" yolundaki 

oluşturuyor. 

BURJUVA DEMOKRATIK 
DEVRIMLERIN ÖNEMI 

bu deeU. Gerçeei başka yerlerde 
kiyor. En başta söylenmesi gereken şu: 

olduRu iddia edilen bir düşi.lnce, ni· 
sonra toplumu çok geniş bir ölçüde 

Elbette toplum 1960'Iardan itibaren, bir ım· 
deRiştirmedi. Daha gerçekçi gerçekçi ger gerekçeler 

kaynaeı, Türkiye'de burjuva demok· 
nitelik ve kapsamında aranmalı. Burju· 

düşünce planında, yalnızca kit.aplann 
okunmasına ilişkin bir kolaylık de· 

görmemek gerekiyor. Burjuva demokratik 
bilimsel sosyalist düşüncenin yayılması 

asıl önem b84ka yerde. Ve çok da· 

Batı'nın burjuva demokratik devrimleri, gerçe�i 
en çıplak biçimiyle gözler önüne seren bir nitelik ta· 
şıyor. Bunun başlıca iki nedeni var: Birincisi. bu dev· 
rimlere çok geniş bir kitle katılımı söz konusu. Kap· 
samı ve getirdikleri farklı olmakla birlikte, Rusya'da· 
ki burjuva demokratik devrime de büyük kitleler ka· 
tılıyor. Kitlelerin katılımı, gerçeklerin dışa yansıma· 
sında başlıbaşına önemli bir olgu. 

İkincisi, Batı'nın burjııva demokratik devrimleri, 
Türkiye'dekinden farklı olarak, daha keskin dönüşüm· 
leri içeriyor. Batı'daki burjuva devrimlerinde, kimi Si' 
nıf ve tabakaların çöküp, kimilerinin yükselişi en kes· 
kin boyutlan ile gözlenebiliyor. Batı edebiyatının, 
kendisini aşan bir düşünceye yapı tu�ıası olabilmesi 
bir de bu gerçekleri yansıtabilmesine ba�lı. 

YA TüRKIYE'DE'! 

Türkiye'de burjuva demokratik devrimlerin daha 
rarklı bir biçimde gerçekleşti�i biliniyor. En başta, 
Türkiye'de burjuva demokratik devrimlere geniş kit· 
le katılımı söz konusu deRi!. 190B devrimi böyle. Kit· 
lelerin katılımındaki sınırlılık, bir yandan bu devrim· 
lerin kapsamını, öte yandan da bilimsel sosyalist dü· 
şüncenin gelişmesini sınırlıyor. 

Başta da de�indik. Sorun, toplumun çelişkiler· 
den yoksun olmasında yatmıyor. Türkiye toplumun· 
da çelişkiler yeterli boyutlara ulaşıyor. Ancak, yine 
Türkiye'nin özel koşulları nedeni ile kitlelerin yeterin· 
ce rol alamadı�ı çelişkiler, bilince de yeterince yan· 
sımıyor. Bu nedenle, 1908 devrimi sınırlı ve Batı'da· 
kinden farklı bir burjuva devrimi. Bu nedenle, Türki· 
ye'de 1908 devriminin romanı yazılmadı. 

İkinci bir nokta da devrimin sınıf ve tabakalar 
düzeyinde yarattıCı de�işikliklere ilişkin. Yapısı ge· 
reei, yüzyıllık bir zaman dilimine yayılan Türkiye 
burjuva demokratik devriminde, çok kesin dönemeç 
noktalan, çok kesin çöküşler yer almıyor. nirkiye'· 
de çöken ve tarihe karışan sınır ve tabakaların yerine, 
kıhk ve görünüm deRiştirtn sınıf ve t.abakalar var. Tür· 
kiye devriminde dünün t.:ıprak aRası bugünün ticaret 
erbabı ve yarının sanayi burjuvası oluyor. Sonuçta, 
edebiyat alanında da, Vehbi Koç'ların ve Adana'lı ha· 
cıaRaIann gelişme grafikleri roman biçiminde anlatı· 
lıyor. 

BüTüN BUNLARA KARŞı lıK 

Bütün bunlara karşılık, sorunları tek boyutlu ele 
almak, bir uçta direnip kalmak, çok yanıltıcı. 

Kısıtlı ve deRişik niteli�i yana, Türkiye'de ile· 
rici demokrat ve sosyalisl düşüncenin bır ölçüde filiz· 
lendiRi dönemler, yine burjuva demokratik devrim 
dönemleri. 1900'Ierin başı, işçi hareketi ile birlikte, 
demokrat düşüncenin ve bu arada bilimsel sosyalizmin 
özlerinin görülmeye başlandıeı bir dönem. Benzer 
şeyler, Kurtuluş Savaşı dJnemi için de söylenebilir. 

leler harekete geçti. Düşünce 
temelinde, kitle hareketlerinde 
yatıyor. 

Tekrarlayalım: Tekrarlayalım: Tekrar Tü�kiye'de 
yalist düşünce yerden 
sonrasının gerçekten 
yutlara ulaşan niteli�ini unutturmamalı. 
sının bu olumlu gelişmeleri, 
bir çok tıkanıklıklan 
ması gereken nokla, burada. 

Tıkanıklık noktalarından 
nin, yeterince köklü 
olmadan, kısa bir zaman 
manla karşı karşıya kalmasında. 
düşünce ve hareket, bu 
annma süreçlerini süreçlerini sür bir arada 
içinde yaşamak 7.orunda kaldı. 

BIR 
SOL 

Güçlükleri, çtşitli 
En çok su yüzüne çıkan 
alanında bulunabiliyor. 

Batı'da durum farklı. 
vi7.yonizme, Maoizm'e, 
ray'e ve diRer benzerlerine 
örgüt birikimine dayanarak 
bir Marighella. bir Marcuse, 
zaman, ortalık birbirine 
saelam bir teorik ve pratik 
de, böyle durumlar karşısında 
az. 

Türkiye'nin ilerici 
doRrusu ve yanlışı, klasiei 
mişin ve çaRının renk 
geldi. Bu, öRrencilerin nicelik 
mini oluşturduRu ilerici 
de etkiledi. Ilerici demokrat 
dınlara dönüşmeleri 
yalpalamalar yarattı. 

1960'lann yayın 
bulmak mümkün. Sosyalizmle ilk 
munda olan aydınlann 
lerden biri Jules Moch'a 
aRzından 1917 devriminin 
yayınevi, "sosyalizmin 
MilIs ve Paul Ramadier'i 
şısına. Sosyalizmin klasiklerini 
evinin okurlanna ilk 
John Strachey. Maocu 
ünlü "Çocukluk Hastaheı" 
dan çıkarıhyor. Ama, 
ei!. Başka türlü yanyana 
ler, yayınevlerinin kataloglarında 
zUeeek, Türkiye'nin aç ama 
sunuluyor. 
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ÇEVIRI DERDI D E  CABA 

Çeviriler de başlı başına bir sorun oluyor. Ilginç 
örnekler verilebilir. 

Yıı 1967. Türkiye aydını temel Marksist klasikler
den biri ile karşıkarşıya: Kapitalizm öncesi Ekonomi 
Şekilleri. Okunması hem zorunlu. hem de güç bir ki· 
tap. Büyük dikkat' gerektiriyor. Okuyucu, kitabın 
139. sayfasında şu cümle ile karşılaşıyor: 

"Tanrnda bu (işbölümü) hüküm süren soygun sis
temi yüzünden zorlaşıyordu". 

Okuyoruz ve düşünüyoruz: Demek soygun (talan, 
sömürü her ne ise) işbölümünü güçleştitiyor. Tam bu 
sırada Selahattin Hilav'ın uyarısı ile karşılaşıyoruz: 
Eserin İngilizcesinde "strip system" kuııanılmış. Bu, 
topratın parçalara bölünmesi anlamına geliyor. Yani, 
gerçekte iş bölümünü engelleyen, toprae-ın küçük par
çalara bölünerek ayrı ayn işlenmesi. "Strip" kelimesi 
"strip-tease"de oldugu gibi "soyunma"yı hatırlalıyor. 
Çevinnen de "soyunma", "soygun" derken, bunlann 
yanında "system" kelimesini görünce "soygun siste· 
mi" deyip işin içinden çıkmış. 

Aynı temel klasikte "topraCın şiiriyeti" gibi daha 
çok Türk Dil Kurumunu ilgilendiren buluşlann yanı· 
sıra, okuyucu aşa�ıdaki tipte cümleleri de çözmek 7.0-
runda kaııyor: 

"Mülkiyetin ilkel biçimleri, zorunlu olarak, üreti
mi şartlandıran de�işjk objektif unsurlarla .mülkiyet 
arasındaki ilişki biçimine bürünüp; bu objektif unsur
lar ayrı ayrı komün biçimlerinin iktisadi temelidirler 
ve kendilerinin durumunu da şu ya da bu komün bi
çimi layin eder". (s: 1 1 1 )  

ÖNEMLI OLAN NIYET DECIL 

Gerek yayın alanındaki başıboşlufun, gerekse çe· 
viri alanındaki dikkatsizlik ya da yetersizlikJerin kay
nalını yaınızca "kötü niyette" aramamak gerekiyor. 
Bu, kısır bir çaba. Zaman zaman yayıncılıkta ve çevi
rilerde "art niyet" hakim oldu. Ancak asıl belirleyici 
olan bu deliL. 

Her iki aıanda da afır basan ve belirleyici olan, 
deney ve birikim eksiklili. Ne yayınevleri bilimsel sos. 
yaJizmi neyin temsil etti�inin bilincinde; ne de yaban
cı dil bilgisini yeterli Marksist külLürle birleştirebilen 
çevimenler var ortada. 

Söylenenler, 1960-70 dönemine ilişkin. ıçinde 
bulundugumuz dönem için yeni şeyler söylemek ge· 
rekiyor. Yeni dönemin getirdieı nicelik ve nitelik 
rarklan, etkisini yayıncılık alanında da

' 
duyuruyor. 

Netleşme ve kesin saflara ayrışma, yayıncılık alanın
da da gözlenebiliyor: Bilimsel sosyalizm çizgisindeki 
çeviri ve araştırmaıarla, sapkın yapıtları bugün ayrı 
ayn çizgiler, ayrı ayrı yayınevleri basıyor. Bir de ka. 
pitalizmin kaçınılına? sonucu olarak bu işin ticaretini 
yapanlar, yalnızca ticaret.e ilgi duyanlar var. Bunlar, 
küçük burjuva çevrelerde satıŞ olanalını artırmak, 
buna karşm yasaklanma olanalını azaltmak için, da
ha çok "sosyalizmi tamamen bilimsel ve objektif bir 
gözle inceleyen" ya da "çaRımızın delişen koşulların
da sosyalizmiyenileme" misyonu ile yola çıkan "eser"
leri yayınlıyorlar. 

''Tannlann arabalan" ve "Bermuda Şeytan Uç
geni"ni bitirip. bu türden bıkanlar, eksik kalan kültür. 
lerini tamamlamak için böyle yayınları alıp okuyor
lar. 

"BIZIM TIYATRO LARıMIZ" ADıYLA BIR 
SOREDIR DEVAM ETMEKTE OLAN DIZI
NIN SON BÖLOMO OLARAK DOSTLAR 
TIYATROSU ÇAlıŞANLARı ILE YAPI
LAN GÖRÜŞMEYI DERGIMIZIN GELE
CEK SAYıSıNDA BU LACAKSı Nız. 

KIYASIY� ELEŞTIRI 
ZORUNLULUCU 

Söylenenler, bir başka noktayı daha ön plana Çı
karıyor: fo:leştiri zorunlulu�u. Thrkiye'de şu ya da bu 
nitelikLc her türden yayın olacak. Bunda kuşku, te· 
reddüt yok. Hele sosyaıizmi "inceden inceye vurma" 
yönteminin Türkiye'de de giderek yaygınlaştığı bir 
dönemde. üstelik bu işin ticareti de tatlı oldu�u için 
bir çok yayın kaplayacak piyasayı. 

Soldaki netleşmenin ardından gelen bu yeni kar· 
gaşanın en etkili ilacı kıyasıya eleştiri. Bu, 1970 ön
cesi ortamında hemen hemen hiç yerine getirilme
yen bir zorunluluk. Yprine getirilmesi için yeterli 
nesnel birikim de yoktu. Ama bugün ko�ullar daha 
de�işik. Neyin ne oldu�u, neyi temsil ettiCi daha 
açık olarak biliniyor. Bu bilinci pratiıte de yansıt
mak gerekli. 

Eleştiri özgürlü�ü, yayın özgürlü�ünü engellerni· 
yor. Herşey yayımlanmalı. Ama herşey de gere�inde 
kıyasıya eleştirilmeli. Türkiye'de sosyalizmi, ama bi
limsel sosyalizmi ö�renmek isk>yen herkes belirli bir 
eleştiri süzgecine sahip olmalı. 

Türkiye sosyalbt hareketi, siyasal pratik içinde 
zaman zaman "ilerici"li�i geniş anlamında kullana
cak, kullanmak durumunda. Ancak ideolojik alan, 
ideolojik mücadele alanı daha farklı. Bu alanda, en 
uzlaşma? savaşlarla, en keskin eleştirileri yürütmek 
gerekiyor. Bilimsel sosyalizmin, ideolojik alanda ve
receAi hiç bir taviz yok. 

Dolayısıyla, gereken yapılmaıı. Sonunda "müs· 
lümanlıe-ı seçerek alkolden kurtııldu�unu" açıklayan 
bir "devrimci"nin, satış yapsın diye "Kır Gerillası" 
adıyla yayınlanan anılarını okuyanlar. artı k etkilen
meseler bile, verdikleri 10 TL 'ye yazık. 

SONUÇ 

1960'larda, bilimsel sosyalizm başlan keşfedilme 
durumunda deliIdi. Ama Türkiye aydını neredeyse 
sosyalizmi baştan keşfetme durumunda kaldı. Başta 
sözünü ettilimiz etkenler böyle bir durum yarattı. 
Ama işçi sınıfının, sosyalizmin gücü tıkanıklıklan, 
darbo�azlan aşacak, ersane ·ve tabuları yıkacak bir 
nitelie-e de sahip. 

Engels, Utopik ve Bilimsel Sosyalizm 'de şöyle 
diyordu: 

"Maddeci tarih görüşünü, ve artı de�er yoluyla 
kapitalist üretimin sırnnın çözümünü Marks'a borçlu
yuz. Sosyalizm, bu buluşlar!a bir bilim oldu. Bundan 
sonraki iş, onun bütün ayrıntılarını ve ilişkilerini iş
lemekli". 

Engels'den yıııar sonra Lenin, sorunu aynı biçim
de koyuyordu :  

"Marks'ın ö�retisindeki temel öge1 sosyalist top· 
lumun kurucusu olarak proleLaryanın tarihsel rolünü 
ortaya çıkarmasıdır." 

En can alıcı noktanın, Türkiye'de artık daha 
geniş ölçüde ve nitelikçe farklı boyullarda ö?ümlcn
mesi, sosyalist hareketin ve düşüncenin geli�imindc 
başlıbaşına bir aşııına. 

Bu aşamaya vnrılmasında, işçi kitlelerinin, I!üçlp
rini en kör gözlülcrin bile> yadsıyamayacaklnrı hir bi
ı.;imde ortnya koymalarının payı büyük. Düşünceyi 

daha da �eliştirif' !'!l.ygınlaşl1ra(!uk itici �üç, bu. Yalnız
ca �iyasal hMeket plnnında da Temeli, dayana�ı 
yıllardır tartışılan �:debiyat da gerçek ki�iIl�ini bu tr
mel üzerinde bulacak. 

Gelcc'ck şimdiden bu gt'li�iınin ürünlerine J!(lbe. 

fl.4i�er {f!/'fll fl01ıfl(2!;11 ? 

ıŞÇı KADıNLARıN ŞARKıSı 

Duvarlar çatırdıyor 
Sokağ'a çıkıyoruz sokala 
Kendi ahlakımızia silahlanmış 
Tepeden tımaea 

o duvarlann ardındaydı çocuklarımız 
Yalnızdılar küçük WL er açtılar 
Her şeyden kötü her şeyden kötü 
Birbirlerinden uzaktılar 

Bi? mutfak inceliklerini bilmiyoruz 
özenli yemekleri hiç tanımadık 
Kendi yemeklerimizi yiyeceeiz bir gün 
Ortak sofralarda 

Balımsızlıea do�ru yol alırken 
Bin kez öldük ülkeler gibi 
Oldürüldük 
Görünen görünmeyen silahlarla 

Duvarlar yıkılıyor 
Sokaga çıkıyoruz sokaıta 
Kendi ahlakımızia silahlanmış 
Tepeden tırna�a 
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Bulgarisıaıı'da Kapitalizmdeıı 
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nesnel birikim de yoktu. Ama bugün ko�ullar daha 
de�işik. Neyin ne oldu�u, neyi temsil ettiCi daha 
açık olarak biliniyor. Bu bilinci pratiıte de yansıt
mak gerekli. 

Eleştiri özgürlü�ü, yayın özgürlü�ünü engellerni· 
yor. Herşey yayımlanmalı. Ama herşey de gere�inde 
kıyasıya eleştirilmeli. Türkiye'de sosyalizmi, ama bi
limsel sosyalizmi ö�renmek isk>yen herkes belirli bir 
eleştiri süzgecine sahip olmalı. 

Türkiye sosyalbt hareketi, siyasal pratik içinde 
zaman zaman "ilerici"li�i geniş anlamında kullana
cak, kullanmak durumunda. Ancak ideolojik alan, 
ideolojik mücadele alanı daha farklı. Bu alanda, en 
uzlaşma? savaşlarla, en keskin eleştirileri yürütmek 
gerekiyor. gerekiyor. ger Bilimsel sosyalizmin, ideolojik alanda ve
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Dolayısıyla, gereken yapılmaıı. Sonunda "müs· 
lümanlıe-ı seçerek alkolden kurtııldu�unu" açıklayan 
bir "devrimci"nin, satış yapsın diye "Kır Gerillası" 
adıyla yayınlanan anılarını okuyanlar. artı k etkilen
meseler bile, verdikleri 10 TL 'ye yazık. 
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1960'larda, bilimsel sosyalizm başlan keşfedilme 
durumunda deliIdi. Ama Türkiye aydını neredeyse 
sosyalizmi baştan keşfetme durumunda kaldı. Başta 
sözünü ettilimiz etkenler böyle bir durum yarattı. 
Ama işçi sınıfının, sosyalizmin gücü tıkanıklıklan, 
darbo�azlan aşacak, ersane ·ve tabuları yıkacak bir 
nitelie-e de sahip. 

Engels, Utopik ve Bilimsel Sosyalizm 'de şöyle 
diyordu: 

"Maddeci tarih görüşünü, ve artı de�er yoluyla 
kapitalist üretimin sırnnın çözümünü Marks'a borçlu
yuz. Sosyalizm, bu buluşlar!a bir bilim oldu. Bundan 
sonraki iş, onun bütün ayrıntılarını ve ilişkilerini iş
lemekli". 

Engels'den yıııar sonra Lenin, sorunu aynı biçim
de koyuyordu :  

"Marks'ın ö�retisindeki temel öge1 sosyalist top· 
lumun kurucusu olarak proleLaryanın tarihsel rolünü 
ortaya çıkarmasıdır." sıdır." 

En can alıcı noktanın, Türkiye'de artık daha 
geniş ölçüde ve nitelikçe farklı boyullarda ö?ümlcn
mesi, sosyalist hareketin ve düşüncenin geli�imindc 
başlıbaşına bir aşııına. 

Bu aşamaya vnrılmasında, işçi kitlelerinin, I!üçlp
rini en kör gözlülcrin bile> yadsıyamayacaklnrı hir bi
ı.;imde ortnya koymalarının payı büyük. Düşünceyi 
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özenli yemekleri hiç tanımadık tanımadık 
Kendi yemeklerimizi yiyeceeiz yiyeceeiz 
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Bin kez öldük ülkeler ülkeler gibi 
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Görünen görünmeyen nmeyen silahlarla 
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e Siz yıllardan beri sazı ile devrimci hareke· 
tin içinde olan bir sanatçısınız, Sizce devrimci 
harekette müziğin yeri ne olmadır'! 

Halkın içindeki halk müziğinin yeri, bütün müzik· 
leril) yerini de belirler. Müzik, insanm olduğu yerde 
olan bir şeydir. Müzikçi nerede ise,�müzik de orada. 
dır. Bir araçtır müzik. Dolmuşlar, otobüsler gibi bir 
araçtır. Neyi yükJer, neyi bindirirsen onu alır götürür. 

Sanat ve devrim üzerindeki düşünce, buna benzer 
sorularla sık sık orlaya çıkıyor, gillikçe de yoğunlaşı. 
yor. Bazan sanatı, bazan da sanatçıyı tanımlıyor. Bu 
sorulara verilen yanıtlar ya gerçeğe uymadıemdan, 
inandıncı olmadığından çürüyüp gidiyor; ya da, akıl 
dunnayan bir nesne olduğundan bunlan yeniden ye. 
niden düşünmek gereğini duyuyor. Çok kereler de bu 
sorular bir yakınmayı dile getiriyor. Nedeni ne olur. 
sa olsun. Bence bu sorulann tümüne en inandırıcı ya. 
nıtı, iktidarların sanat ve ı:anatçı üzerindeki baskıları 
veriyor. Bu baskı belgeleri, sanalın ne olduıtunu da, 
nerede olduğunu da yeleri kadar anlatıyor sanırım. 
Vaktiyle bir dergide "15 . 20 yıl öncesine gelinceye 
kadar, bilim adamlarının yapması gere keni de yapa. 
rak, bütün baskılan, hapisleri, işkenceleri, sürgünleri, 
işinden kovulmaları, bizim ülkemizde sanatçılar gör. 
dü" demiştim. Sonradan bu düşüncemi doğrulayan 
bir de kitap çıktı. Devrim düşüncesinin bizim halkı. 
mız arasındaki bugünkü yaygınllRında sanatın böylesi. 
ne şereni bir yeri oldu. Sanat.çıyı biraz duygusal in. 
san bulsalar da, son elli yılın içinde bu olayın böyle 
geçliRine tanık oldum. Şiirinde de böyle, hikaye. 
sinde, romanında, resminde ve müziğinde de böyle. 

Yalnız şu "Sanat ve devrim" sözcükleri üzerinde 
sanalı da, devrimi de kendi kurallarından saptırma. 
dan, yozlaştırmadan tutarlı sa�lam bir düşüncııde bir. 
leşmeliyiz. Hangi türü olursa olsun sanat bir eylemdir. 
Başka bir işe benzeme1.. Sanatç,"ın düşüncesi de, sev. 
gisi de sanatında belli olur. Devrim sözcüğünden, uy. 
garlığa, özgijrlüğe ve insanca bir yaşama yönelik ça. 
baları anlıyorum. Ister hazırlayıcısı, istpr yansıtıcısı 
olsun, sanatın da hem bu çabaların içinde hem de bu 
çabalann bir sonucu olarak varolması gerekir. 

R U H I  S U ' N U N  Y Ü R ÜY Ü Ş ' !:.  ÖZI:.L OEMECI 

MüziK 
HALKıN 
ÖZLEMLERiNi 
DiLE 
GETiRMELiDiR 

Söz müzi�E' geldiği zaman rarklı düşünmemiıi 
gerektiren bir ö?elli/{i var müziğin. EdebiyaLLan, 
resimden ve yonlUdan rarklı bir durum bu. Sözdjkler 
kadar açıklayıcı de�ildir sesler. Marşıar, türküler. 
şarkılar gibi üzrrinde söz, ya da sözlü bir açıklama' 
bulunmayan bir müziğin, devrimci bir mü1.ik mi, 
tutucu bir müzik mi olduğunu anlamak hemen hemen 
olanaksızdır. Söz gelişi bir ilahi, yalnız sözlerinden 
dolayı iHihidir. Ezgisi eski bir türkü ezgisi de olabilir, 
bir şarkı da olabilir. 01.erine devrimci nitelikte bir söz 
konsun devrimci bir nitelik kazanır. Osman Paşa Mar. 
Şı, Osman Paşa'nın kE'ndisi için söylendiği 7,aman baş. 
ka bir anlamdaydı. Bir iki SÖ1.cügünün degişmesiyle 
27 Mayıs eylemi içinde büsbütün başka bir anlam ka· 
l.andl. Halbuki ikisinde de müzik aynı müzikti. Sö? 
müzigi böylece belirliyor diyelim. Ya üZerinde SÖZ bu. 
lunmayan bir müziğin devrimci nileligini belirleyen 
ne? Sesler arasındaki aralık mı? Ritim mi? Dramatik 
gelişim mi? Müziğin yapısıyla ilgili bütün bu ögeler 
Bach'da da B�thoven'da da var, Sostakoviç'de, Haça. 
turyan'da da var. öyleyse mÜ1.ikle ileriye dönük ol. 
manın, devrimci olmanın ölçüsü nedir? Herhalde hep 
marş söyleyecek degi1iz. Bu ölçü her toplumun içinde 
bulundu�u koşullara göre degişebilir. ürncğin bir 
batı toplumu için "devrimci müzik çok sesli müzi k. 
tir" diyemeyiz bugün. Çünkü müzi�i çok sesli olduğu 
halde kapitalist bir düzen içinde olan balı toplumları 
var. Ama bizim toplumumuz için "ttevrinıci müzik 
çok sesli müziktir" diyebiliriz. lIele gerçek. 
leştirmiş bir toplumun müziği muUaka çok sesl i mü. 
zik olacaklı r. Bir şeyi, çağımız içinde geldiği yerden 
başlatmak, devrimci düşünceye en uygun olanıdır. 
MÜ?ikte de ölçü bu biıim toplumumuz için. Bugün 
batıda Buch gibi Beethoven gibi yazmak nasıl bir ile. 
rili k sayılmazsa. hi?de de. Dcdc Erendi gibi. hatta 
Aşık Veys l gibi yazmak ve söylemek bir ilerilik sa. 
yılınaz. J\ma bütün bu söylediklerimi belirleyen. ge. 
ne de toplumıın içinde bulundu�u koşullardır. Halkın 

bulundu�u koşullar tüınü ilc de�işli�i zaman, 
dcltişen kc�;;ııar kl'ndiıw uygun olanı da getirir. Cum. 
huriYl't d('vriıııinden sonr:ıki müzigin, öncekinden 
rark lı oldu�u mf'ydRnda. Bu rarklılık bazı yararlı gt" 
lişimi içinde bilı' tutarlı VI' kilfilikli de�ilS4', bu , yapı. 
lan d" tUlilrlı v(' kişilikil olmadı�ını J!östf'rir. 

Burada yine başa dönerek. güncfOl devrimci hare. 
ket içinde mÜ1.i�imizin yprini şöylece özetleyebilirim: 
Ekmeklen aşka kadar halkın yaşamak isteyip de ya. 
şayamadıj!ının, ö1.1emini çekti�i şE'ylerin neşesini, 
yür(>klili�ini "erpcek, yaşama spvincini artıracak bir 
müzik olmalı �u. Sii1.lpri ile de böyle olmalı, çalgı. 
ları He de. 

e Yaptığınız ınüzikte halkııı ınü7.iğinden na. 
sil YMarlanıyorslInıız? Y.ıptığllııZ müziğin yeri 
nedir'? 

Okumuş, müzik p�itimi görmüş bir insan gibi 
türkü söylüyorum. Dünyaya bakmasını, insanları sev. 
mesini biliyorum. nerendiklerime sadık kalıyorJm. 
Yapııeım iş bundan ibaret. Bir iş sa�lam bir temele 
olurmuyorsa, o iş iyi yapılmıyor demektir. 

e Son yıllarda bazı halk ozanlarl devrimci 
müziği yaptıklarını söylüyorlar. Bunlar hak. 
kında ne dü�ünüyorsunıız? 

Devrimci müzik diye ayn bir müzik türü yok. 8pl. 
ki sÖ1.lprin içeri�inden dolayı böyle söylüyorlar. Halk 
ozanlan, genellikle SÖZün yaratıcılarıdır. Türkilerdeki 
ezgilpr yüzde doksan ortanın malıdır. Ypni bir pzgi 
getiren halk ozanına rasLlamadım diyebilirim. Yüzler. 
cc yıldan beri var olan bu e'l,gilf'rd('n yeni eilgi çeşiL. 
leri üreyebilirsf' de, bu bir yaratmadan çok, eski ezgi. 
nin yeni bir çeşidi sayılır. Bpstecilikle halk ()1.anlı�1 
özdeş de�ildir. Ama halk OjI',anından, Devlet Sanatçısı 
Adnan Suygul1'u kadar halkın uyanmasında ve gelişmf" 
�inde emı:'�i bulunan her insan makbul bir insandır. 
Rir df'\'rimcidir, Yunus fı:mre, Karl\cao�lıın, Pir Sul. 
tan Abdııl, 1,amnnlarının koşulları içindp insanın mut. 
lultl�unu arayan bi",r aydın kişiydiler. Bir düşUnet'nin 
ı!t'rçf'k "ylı'mdsi dt' olur, cyyamcısı da olur. Ort,:ıın 
uyl!u ı ı  i�1' şuhın, padişnhın bill' dÜ1.m('cl'si çıkıır orta. 
yu. 

beri sazı ile devrimci hareke· 
bir sanatçısınız, Sizce devrimci 

yeri ne olmadır'! 

halk müziğinin yeri, bütün müzik· 
belirler. Müzik, insanm olduğu yerde 

Müzikçi nerede ise,�müzik de orada. 
müzik. Dolmuşlar, otobüsler gibi bir 

neyi bindirirsen onu alır götürür. 
üzerindeki düşünce, buna benzer 

orlaya çıkıyor, gillikçe de yoğunlaşı. 
bazan da sanatçıyı tanımlıyor. Bu 

verilen yanıtlar ya gerçeğe uymadıemdan, 
olmadığından çürüyüp gidiyor; ya da, akıl 

olduğundan bunlan yeniden ye. 
eğini duyuyor. Çok kereler de bu 

yakınmayı dile getiriyor. Nedeni ne olur. 
sorulann tümüne en inandırıcı ya. 

sanat ve ı:anatçı üzerindeki baskıları 
baskı belgeleri, sanalın ne olduıtunu da, 

nerede olduğunu da yeleri kadar anlatıyor sanırım. 
dergide "15 . 20 yıl öncesine gelinceye 
adamlarının yapması gere keni de yapa. 

hapisleri, işkenceleri, sürgünleri, 
kovulmaları, bizim ülkemizde sanatçılar gör. 

demiştim. Sonradan bu düşüncemi doğrulayan 
Devrim düşüncesinin bizim halkı. 

bugünkü yaygınllRında sanatın böylesi. 
oldu. Sanat.çıyı biraz duygusal in. 

da, son elli yılın içinde bu olayın böyle 
oldum. Şiirinde de böyle, hikaye. 

sminde ve müziğinde de böyle. 
"Sanat ve devrim" sözcükleri üzerinde 

de kendi kurallarından saptırma. 
yozlaştırmadan tutarlı sa�lam bir düşüncııde bir. 

türü olursa olsun sanat bir eylemdir. 
benzeme1.. Sanatç,"ın düşüncesi de, sev. 

belli olur. Devrim sözcüğünden, uy. 
ve insanca bir yaşama yönelik ça. 
Ister hazırlayıcısı, istpr yansıtıcısı 
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resimden ve yonlUdan rarklı bir durum bu. Sözdjkler 
kadar açıklayıcı de�ildir sesler. Marşıar, türküler. 
şarkılar gibi üzrrinde söz, ya da sözlü bir açıklama' 
bulunmayan bir müziğin, devrimci bir mü1.ik mi, 
tutucu bir müzik mi olduğunu anlamak hemen hemen 
olanaksızdır. Söz gelişi bir ilahi, yalnız sözlerinden 
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