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Uzunca bır süre Halk Partisi, 12 Mart sıkıyönetim mahkemelerinde 
sanık olmamakta övündü. Adalet Partisi'ne karııı kendisini, hiç bir üyesinin 
sıkıyönetim mahkemelerinde mahkum olmadıRını söyleyerek savundu. Böy
le bir sawnma olmaz. Ostelik böyle bir savunma, savunma olmadılı gibi, 
sıkıyönetim mahkemelerinin uygulamalarını kabul etmek ve savunmak an· 
lamına geUr. Kendisine ilerici denilmesini Isteyen hiç bir kı" veya kuruluş. 
sıkıyönetim mahkemeleri önüne çıkmadlRıru bUdlrerek kendislni savunamaz. 

12 Mart döneminde her Halk Partilinin sıkıyönetim mahkemesi 
önüne çıkması mümkün delil. Çl.inkü 12 Mart döneminde, sıkıyönetim mah· 
kemelerlnin kurulmasına aracılık edenlerin, sıkıyönetim kadrolarına emir 
v.renloıln bır bölümü doArudan doAruya Halk Partls!'nin baRnndan çıktı. 
Nihat ErIm'er, Sadl Koça,lar,lıımall Arar'ar Halk Partısı etiketi Ile balyoz 
Iwoketllçlnd. y.rlerlni aldılar. 

Bu hatırlatmalar, sıkıyönetim uygulamalarına karşı çıkan, 12 Mart 
dönemlnJ sona erdlnnek ıçın çalışan, bu uRurda eıınden geleni yapan Halk 
Partisi üyelerinin ve yöneticilerinin hizmet ve katkılarını inkar anlamına 
gelmiyor. Bu hatırlatmalann bir tek amacı var: ClA ve MİT, Halk Partlsi'nl 
hiç .blr zaman Ihmal etmedi. Daima Halk Partısı ıçınde bır kol tuttu. Dün 
oldutu gıbı bugün de. 

Halk Partisi Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu tarafından ve 
Halk Partisi'nin en üst Merkez Yürütme Kurulu 'nun bazı üyelerinin katkı· 
Ianyla hazırlanan rapor, dÜD oldutu gıbı bugün de, CIA ve MİT'ln Halk Parti· 
si 'ni Ihmol etm.dllInl gösteriyor. Bu 38 sayfalık ve "Halk Partısı Gençlık 
Kollan Genel Merkezi" başlılım taşıyan rapor, tam bır provokasyon nite
llRinde. Bunun polls tarafından hazırlandılını düşünmek ıçın yeterli neden 
YU. Çlinkü raporun mantıtı lle 12 Mart döneminde sıkıyönetlm savcılarının 
Iddianamelerlyle açıla Çıkan MtT raporları arasında tam bir benzerlik var. Bu 
rapor, örnek bir provokasyon nltellRlnl taşıyan bir deli saçması. 

önce şunu bellrtmek gerek: Bu rapordan 1\irktye sosyalist hareketi· 
ne en ufak bir zarar gelmez. Böyle bır endişe yok. Bu. bir. tkincisi bu rapor, 
MIT i. ve MİT i. Halk Partısı lçlndeld uzantılannın Türldye sosyalist hareke· 
tindeki geUtrnelerin tam cahlli oldutunu gösteriyor. Dünyadan haberleri yok. 
12 Mart '!Ikıyönetim mahkemelertnde 1d1",leıml, IddWardan bır adım öteye 
gldememl,ler. Halk Partlsl'ne gerçekten çok yazık. Hill sosyalist harekete 

PROVOI{ASYON 
ve demokratik kitle örgütlerine bakış açıları, MIT 'in bakış açısından tarklı 

delil. Dünyanın ve Türkıye'nın cahlU, sosyal bilimlerin kötü, muhteris ukali· 
ların hazırladılı bir rapor. 

Bu rapor, örnek bır provokasyon niteliIini taşıyan bır deli saçmuı. 

Muhteris ukahUann hazırladıRı bu rapor anında elde edildI. Ama oyuna gel· 
memek için yayınlanmadı. Mustafa Ekmekçl bu raporu anında elde etti. Bir 
satır bile yazmadı. YURUYUŞ. bu raporu elde etti. Raporla ııgill bır satır 
yazmadı. Sadece geçen sayısında, Halk Partisi ile ilgili yazısımn sonunda, üstü 
npalı bir biçimde, Halk Partlsl'nl uyarmayı denedi. Şunlan yazdı: "Eyüp· 
oRlu·Topuz ekibi, bu sorulan cevaplandırmasa bile üzerinde düşünmek zorun· 
da. Eyüpallu·Topuz ekibinin üZerinde düşünmeleri gerekli batka "işler" de 
var" Ama delege oyunlanndan başka işlere vakit ayırarnayan Eyüpollu.Topuz 
eldbi, eRer bu ''\ıIerln'' ıçınde deRII", bu uyanyı anlayacak ıjıırumda deRII. 

Bu rapor örnek bır provokasyon nlteliRlnde. Bu raporu yayınlamak 
da bundan geri kalmıyor. Bu raporu yayınlamak, en hant deyimiyle. 12 Mart 
döneminde sıkıyönetim iddianamelerini çarşaf çarşaf tefrika etmekten tark· 
sız. V ATAN Gazetesi ve bu gazetenin tıkra yazan llhami Soysal, bu sorumsuz· 
luk ömeRini gösterdiler. 

Neden gösterdller'? Bu raporu tefrika etmek Için neden bu kadar 
arzu duydular? Deıt saçması rapora dayanarak bu soruya cevap aramak gerek· 
li deRil. Gelişen olaylar bu sorunun cevabını veriyor: BirGenel.lş Sendikası 
var. Bu sendika etrafında toplanan bir grup, iyi niyetli ve ilerici bır takım 
Halk Partisi mUletvekıııeriyle, niyetten yoksun bir başn takım Halk Partisi 
mUletvekillerini etrafında toplayarak "Demokratik SOL" grubunu oluşturdu· 
lar. Halk Partisi içinde "en sol biziz" diyerek tur atmaya başladılar. 
YURUYUŞ, fırsat çıktıkça bunlann maskesini Indirdi. Halk Partisi Içlnd. 
bunların atırhRı azalmaya başladı. Bu sırada Geneı.tş DtSK'e kapaRı atmaya 
çalışırken bu "en sol" demokratikler de, siyaset sahnesinde ölüme mahkum 
gruplann yapacaRı işi yaptı. Maoeularla cllveleşmeye başladı. Hem "en sol" 
demokratikler hem de VATAN Gazetesi üç buçuk maocuyla birleşerek güç. 
lerini artırmayı deniyorlar. Ve Halk Partisi içinde örnek bir provokasyon 
nitelilini taşıyan MİT raporu bunlara malzeme oluyor. Iş bu kadar basit. 

Bu basıt ııın gereRini yapmak da Halk Partisi 'ne düşüyor. Içlerindeki 
MİT koluyla beraber yaşayıp yaşamamak kendilerinin bileceli "ı,ıer" ua· 
sında. 

serinJetici vatan 
aesini ve derdini yanaıtan gerçek bir halk 
.gazetesi olarak, serinletici bir meyva ei· 
bi kendililinden yaydmakta, (Ün ıeç
tikçe daha çok aranmakta, daha çok 
okunmaktadır ... ·' 

i 12 Mart rejiminin karanlılında ,a· 
zete patromuluna dolru ilk adımlannı 
atan bir Bab·ı Ali erbabı, çıkardılı der
linin ilk. b .. yuı.ında amacmı ,öyle ta· 
ıumlanuttı : 

-H. Iddiamız ve emelimi�, bum dün. 
yamızda parmakla ... ytlacak kadar az ka· 
lan "dürüıt. .a"lere bır yeniaini ekleye· 
bilmektir ... " . 

Yeni pat.ron, "buın dünyamıza dü· 

riiat bir aes eklerken", kendi deyimiyle 
"yalanın, riyanın, üç kalıt.çılılın, pa· 
rendebazhlın. Bab·ı Ali varakparelerinin 
... ylalannda ıenelleşmemnden" duydu· 
Lu üzüntüyü de dile getirmişti. 

Dergi daha &onra gazete oldu ve 3.5 
yılda sahibine milyonlar salladı. Geçti· 
limiz 1 Mart günü la,isUere yüklü bir 
parayla satılan gazetenin, bir zamanlar 
"yalandan riyadan, üçkalıt.çıhktan ve 
parendebazlıktan" yakınan patronu, 
olayı, Divan Oteli 'nin Amerikan bannda 
,öyle anlatacaktı: 

". N'apayım kardeşim? Faşizm ol· 
madan gazete olmuyor!.." 

DoRrusu bu &Özler razlaca şaşkın· 
lık yaratmadı. Ii}reti bir etiket sahibinin 
yakasından yere düşmüş,altından"aslı gi· 
bidir" çıkmı,t.ı ... 

SAZINTELI 

Olay Bab·ı Ali'ye yeni bir deyim ka· 
zandırdı. Bu yeni patron türiine "Akba· 
ba·patron" deniyor ... 

GeçtiRimiz 12 Mart.'ta, "12 Mart'a 
kar,ı olanlann ,azetesi" olarak "sol" 
vadiler üzerinde kanat. b."la· 
yan VATAN, ıeçtiaimiz haftanın b."ın· 
da okurlarına şöyle aetlendi: 

" • ., nt:_", yüzyıllardan beri baR n 
yanı k yoluul halkımızın içinde, halkın 

Bu ve buna benzer sesleni,ler yem 
ve ilginç deliL. En inainden en ulalına 
tüm Bab·ı Ali patronları aazın bu telini 
eakittiler ... 

İlginç olan, "batn yanık yoluul 
halkımıza" gazeteyi "aerinletici bir mey· 
va gibi sunmak ! .. 

İstanbul'da Topkapı'daki "Elin İn· 
ternational GarIJ"1 dolduran TIR kam· 
yonu filosu ve bundan salladılı milyon· 
ların yanısıra bUln dalında katlanılan 
fedakarlık az şey delil!.. 

"Daralacında Oç Fidan" ile bir pat· 
ronun gerektilinde pekAla "keskin bir 
devrimci" olabilecelini kamUayan Nu· 
man Esin i1ginc;: bir örnek!.. Ancak. 
"Vehbi Koç hakkmda a1eyhte izlenimi 
yaratabilecek'1ıaberler dışında ,azetenin 
sola açık oldulu direktilini veren patro
nun, TIR kamyonlarıyla dı, ülkelere 
kimlerin mallarını taşıdıRı merak ko
nuau ... 

"Daralacmda Oç Fidan" diziline 
.ermaye bir ,ey demiyor ama, "Vehbi 
Koç hakkında a1eyhte izlenimi y .... ta· 
bilecek" bir haberin ihtimali bile orta
hlı kanştınyor. 

Diziyi, ate,U duyıular üzerinde ae
rinletİci olarak kUllanmaya evet! .. Ama 
Vehbi Koç'a soluk şakaya hayır!.. 

Ilginç ve ibret verici!.. Ancak ş .. ır
tıcı deliL. 
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Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu tarafından ve 

üst Merkez Yürütme Kurulu 'nun bazı üyelerinin katkı· 
rapor, dÜD oldutu gıbı bugün de, CIA ve MİT'ln Halk Parti· 

etm.dllInl gösteriyor. Bu 38 sayfalık ve "Halk Partısı Gençlık 
Merkezi" başlılım taşıyan rapor, tam bır provokasyon nite

polls tarafından hazırlandılını düşünmek ıçın yeterli neden 
mantıtı lle 12 Mart döneminde sıkıyönetlm savcılarının 

açıla Çıkan MtT raporları arasında tam bir benzerlik var. Bu 
provokasyon nltellRlnl taşıyan bir deli saçması. 

bellrtmek gerek: Bu rapordan 1\irktye sosyalist hareketi· 
zarar gelmez. Böyle bır endişe yok. Bu. bir. tkincisi bu rapor, 

Halk Partısı lçlndeld uzantılannın Türldye sosyalist hareke· 
tam cahlli oldutunu gösteriyor. Dünyadan haberleri yok. 
mahkemelertnde 1d1",leıml, IddWardan bır adım öteye 

Partlsl'ne gerçekten çok yazık. Hill sosyalist harekete 

duydular? 
li deRil. Gelişen olaylar bu sorunun cevabını veriyor: BirGenel.lş 
var. Bu sendika etrafında toplanan bir grup, iyi niyetli ve 
Halk Partisi mUletvekıııeriyle, niyetten yoksun bir başn 
mUletvekillerini etrafında toplayarak "Demokratik SOL" grubunu 
lar. Halk Partisi içinde "en sol biziz" diyerek tur atmaya 
YURUYUŞ, fırsat çıktıkça bunlann maskesini Indirdi. Halk 
bunların atırhRı azalmaya başladı. Bu sırada Geneı.tş DtSK'e 
çalışırken bu "en sol" demokratikler de, siyaset sahnesinde 
gruplann yapacaRı işi yaptı. Maoeularla cllveleşmeye başladı. 
demokratikler hem de VATAN Gazetesi üç buçuk maocuyla 
lerini artırmayı deniyorlar. Ve Halk Partisi içinde örnek 
nitelilini taşıyan MİT raporu bunlara malzeme oluyor. Iş bu 

Bu basıt ııın gereRini yapmak da da Halk Partisi 'ne düşüyor. 
MİT koluyla beraber yaşayıp yaşamamak kendilerinin bileceli yaşamamak kendilerinin bileceli 
sında. 

serinJetici serinJetici vatan vatan 
aesini ve derdini 
.gazetesi olarak, 
bi kendililinden 
tikçe daha çok 
okunmaktadır ... ·' 

karanlılında karanlılında ,a· 
dolru ilk adımlannı 

ı, çıkardılı der
amacmı ,öyle ta· 

-H. -H. Iddiamız ve emelimi��, bum dün. 
yamızda parmakla ... ytlacak kadar az ka· 
lan "dürüıt. .a"lere bır yeniaini ekleye· 
bilmektir ... " . 

Yeni pat.ron, pat.ron, "buın dünyamıza dünyamıza dü· 

riiat bir riiat bir rii aes eklerken", kendi deyimiyle 
"yalanın, riyanın, üç kalıt.çılılın, pa· 
rendebazhlın. Bab·ı Ali varakparelerinin 
... ylalannda ıenelleşmemnden" duydu· 
Lu üzüntüyü de dile getirmişti. 

Dergi daha &onra gazete oldu ve 3.5 
yılda sahibine milyonlar salladı. Geçti· 
limiz 1 Mart günü la,isUere yüklü bir 
parayla satılan gazetenin, bir zamanlar 
"yalandan riyadan, üçkalıt.çıhktan ve 
parendebazlıktan" yakınan patronu, 
olayı, Divan Oteli 'nin Amerikan bannda 
,öyle anlatacaktı: 

". N'apayım kardeşim? Faşizm ol· 
madan gazete olmuyor!.." 

DoRrusu bu &Özler razlaca şaşkın· 
lık yaratmadı. Ii}reti bir etiket sahibinin 
yakasından yere düşmüş,altından"aslı gi· 
bidir" çıkmı,t.ı bidir" çıkmı,t.ı .bidir" çıkmı,t.ı .bidir" çıkmı,t.ı .. 

SAZINTELI 

Olay Bab·ı Ali'ye yeni bir deyim ka· 
zandırdı. Bu yeni patron türiine "Akba· 
ba·patron" deniyor ... 

GeçtiRimiz 12 Mart.'ta, "12 Mart'a 
kar,ı olanlann ,azetesi" olarak "sol" 
vadiler üzerinde kanat. b."la· 
yan VATAN, ıeçtiaimiz haftanın b."ın· 
da okurlarına şöyle aetlendi: 

" • ., nt:_", nt:_", yüzyıllardan beri baR n 
yanı yanı k k yoluul yoluul halkımızın halkımızın içinde, içinde, halkın halkın 

Bu ve buna 
ve ilginç deliL. En 
tüm Bab·ı Ali patronları 
eakittiler ... 

İlginç olan, 
halkımıza" gazeteyi 
va gibi gibi sunmak ! .. ! .. 

İstanbul'da 
ternational GarIJ"1 
yonu filosu ve bundan 
ların yanısıra bUln 
fedakarlık az şey 

"Daralacında "Daralacında 
ronun gerektilinde 
devrimci" olabilecelini 
man Esin i1ginc;: 
"Vehbi Koç hakkmda 
yaratabilecek'1ıaberler 
sola açık oldulu 
nun, TIR kamyonlarıyla 
kimlerin mallarını 
nuau ... 

"Daralacmda 
.ermaye bir ,ey 
Koç hakkında a1eyhte 
bilecek" bir haberin 
hlı kanştınyor. 

Diziyi, ate,U 
rinletİci olarak kUllanmaya 
Vehbi Koç'a soluk 

Ilginç ve ibret 
tıcı deliL. 

Istanbul Hacı KANTHacı KANTHacı YıLLık 
ızmir Vedaı P EK El ILAN 



SERMAYEYE KARSI . -

iDEOLOJiK MÜCADELE 
YVRVYVŞ 

"Işverenler örgütlenmelidir. Kamuoyuna seslerini duyurmak ,için eğitici 
çalışmalar yapmalıdır", Bu sözler bir ölçüde yakınma niteliğini taşıyor. Sa· 
hibi,lstıınbul sermayesinin "Iiber.ıl'· etiketi i temsilcilerinden biri. 

"Işveren, bu grupların içinde uzun süredir sessiz kalan kesimdi. Iş haya· 
tı, fıbrika duvuları ile sınırlı idi. fabrikadan çıktıktan sonra ise "hayatın ta
dı" yaşanırdı .. Yani Dolçevita .. Sosyal ve siyasi gelişmeler, ülke problemleri
nin tartışılması, birlik bilincini yansıtan toplantılar, iş adamının cep defterin
de henüz yeni yeni sut bulabilmektedir. Olay çok yönlü dengeler rejimi de
mokr.ısimizde, eksikliği hissedilir bir ağırlığın kazanılması açısından yorum
Ianmalıdır .. Bir baskı grubu oluşmaktadır. Demokrasi için sağlık işaretidir." 
Bu sözler de ilynı nitelikte. üstelik de uyarıcı. Sahibi, sermaye basınının bü
yüklerinden biri. 

Iki alıntı yalnızca birer örnek. Özellikle son bir yıl içinde örnekler çoğal
dı. Sermilye, gerek doğrudan sözcüleriyle, gerekse yayın organları ile, sınıfı
nın üyelerini sürekli uyarıyor. Uyarmil zorunluluğunu duyuyor. Sermayenin 
önde gelen sözcüleri, olağan örgütlenme ve dayanışmaları dışında ve ötesin
de bir örgütlenme ve dayanışma gereksinimi duyuyorlar. 

Bu gereksinimin duyulması ve üzerine basılması, göründüğü kadar olağan 
değiL. Çünkü örgütlenme gerek ve zorunlulukları söz konusu olduğunda, ser
fNye ile işçi sınıfı arasında önemli fuklılıklar var. Farklıhkludan birincisi 
şu: Serrmye, egemen sınıf olarak topluma damgasını vurduğu andan itibaren 
örıüdü. Serrmyenin örgütlenişi, sermayenin egemenliğiyle birlikte doğuyor. 
Serrmyenin bu örgütü, devlet. Burjuva devleti, sermayenin ilk ve en olağan ör
gütlenme biçimi. 

Ikinci bir nokta daha var. Engels'in de değindiği gibi, işverenlerin işçilere 
kıyasla Silyıca az olmilları, aralarında sürekli sosYill ve ticari ilişkilerin bulun
rms., işçilerin tersine, dernekleri, sendikaları ilk elde zorunlu kılmıyor. Bun
wın bir zOfUnluluk olilrak ortaya çıkması başka gelişmelere bağlı. 

Bu gelişmeler, işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin ulaştığı boyutların 
ürünü. Işçi sınıfının ekonomik mücadelesi, gerek nicel, gerekse nitel açıdan iş
verenler için tehdit edici boyutlara ulaştığı anda, işveren örgütlenmelerinin 
nesnel dayanakları oluşuyor. Bu tür örgütlenmelere önceden gidilmiş olsa bi
le, daha Ust düzeyde örgütlenme ve dayanışma çağrıları birbirini izliyor. 

Türkiye sermayesinin, üst perdeden yükselen örgütlenme ve dayanışma 
çağınıarının gerekçesi, bu. 

Bu gerekçenin de ıerekçeleri vu. Devlet ve kurumları, sınıflı toplumlarda 
her zaman egemen sınıfın devleti ve kurumları. Bunda kuşku yok. Ancak dik
kJt edilmesi gereken başka noktalar da var: Sınıf mücadeleleri içinde yaşayan 
devlet, sınıf mücadelelerinden soyutlanmış ve bağımsız değiL. Egemen sınıf
lara karşı sürdürülen mUcadele, egemen Sllltfların devletinde de çeşitli gedik
ler açabiliyor. Demokratik kannımlar, sermayenin hareket alanını kısıtlayan 
yasalar ve önlemler, egemen sınıflilrın devletinde açılan gediklerden başka 
şeyler değiL. MUcadelede ileri adımlar atı Id ıkça bu tür gedikler çoğalıyor. 

Işçi sınıfının ve demokratik güçlerin açtığı gediklerin önemi ül
keye delişiyor. Çünkü ülkeden ülkeye, burjuvazinin gücü de delişiyor. Tür
kiye burjuvuisi, güçIU değiL. Bu nedenle, elindeki devlet mekanizmasını MC 
ıibi bir iktidilrla takviye gereğini duyuyor. MC'yi hızla tırmandırıyor. Bunun
la da yetinmeyip, yetinemeyip, ilyrıca örgütlenme ve dayanışma çağırılarında 
bulunuyor .

. 

Sermaye, bu kuşku ve çabalarında haksız deliL. Işçi sınıfının ekonomik 
mUcadelesinin ulaştılı boyu�lar haksız olmadlAınl gösteriyor. Işçi sınıfının 
ekonomik mücadelesi 1976 Türkiyesinde başlı başına bir önem taşıyor. Önem 

şurada: Sonuçta, sermaye sınıfına karşı politik bilinçlenmenin özünü taşıma
yan küçük ya da büyük hemen hemen tek bir grev yok. Sarı sendikalar için bi
le, işçi mücadelesini, ücret savaşı sınırları içinde tutma olanaklilrı artık son de� 
rece sınırlı. 

Bunun da nesnel dayanakları var. Çünkü, gerek tek tek işverenler, gerekse 
genel olarak Türkiye kapitalizmi, ekonomik mücadele karşısında hemen he
men hiç bir esnekliğe sahip değiL. 30 işçinin katıldığı mahalli bir grevde işçi
lerin karşısına çoğu kez devletin kolluk kuvvetleri çıkıyor. Işçiler, işverenle 
devletin bütünleşmesini, yani işin siyasi yönünü görüyor. 30 kişinin katıldığı 
küçük bir mahalli grevde bile işçiler başka patronların kendi piltronlarını so
nuna dek desteklediğini görüyor. işçiler, tüm patronların karşılarında örgütlü 
bir sınıf olduğunu, yani işin siyasi yönünü görüyor. 

Türkiye'de tek tek her ekonomik mücadelenin, sonunda kaçınılmaz ola
rak politik bir öze ulaşması, işverenlerin en büyük korku kaynağı. Bu korku
nun tedbirlerini, ne olağan işleyişine bırakarak, kendi örgütlenme biçimleri 
olan devletle, ne de onun başındaki MC iktidarı ile yeterince alabiliyorlar. Çı
kar yolu, kendi siyasal iktidarlarının dışında ve hatta onun ötesinde örgütlen
melerde ve bu örgülenmelerle oluşturacaklar! baskı gruplarında görüyorlar. 

Sermdye örgütlerinin ıaman zaman MC iktidarını da karşılarına almaları, 
MC iktidarının sınıfsal niteliğini hiç bir şekilde değiştirmiyor. MC, sermaye· 
nin en has iktidarı.Ancak, sermaye ve örgütleri, devlet mekanizmasında açı
lan ve MC iktidarının kapatamayacağı gedikleri kapatmııyı hedef alıyor. $er
maye, demokratik gelişme ve birikimin kaçınılmaz etkisini taşıyan kurum
ları nötratiıe edebilmek için, kendini siyasal iktidarın dışında ve ondan ha
ğımsıı gösterme durumunda. Bu sayede, AP'ni" bir zamanlar başbelnı Ana
yasa Mahkemesi daha sonra Türkiye Işçi Partisi'ni kapatma kararını rahat
lıkla verebildi. Bu sayede, bir başka "anayasa kuruluşu" referandum hakkını 
rahatlıkla reddedebiliyor. 

Sermaye, siyasi iktidarının köprüleri attığı kurumlar üzerindeki etkisini 
sürdürebilmek için ayrıca kendi ideolojisini yaygınlaştırmak zorunda. Bunu 
hergün yapıyor. Bir örneği, işçi ücretlerinin pahalılığın nedeni ve kaynağı 
olarak gösterilmesi. En klasik örneklerden biri. Bunun yan ve illit örnekleri, 
sermayenin günlük ideolojik mücadelesini süslüyor: Işçi ücretleri illrttıkça mal
larımız dış piyasalarda rekabet olanağını yitiriyor i ihracatımız anlıyor; g
nayi kesiminde maliyetlerin yüzde 6O'ını işçilik oluşturuyor; fiyatlar bundan 
artıyor, vb. Bunlar hergün tekrarlanıyor. 

Bunlar, sermayenin ideolojik mücadele ilIraçlillrı. Araçların hedefi ise, 
anayaSi kurumlarından orduya kadar, devlet mekanizmasının tümünde açılan 
ıedikleri kapamak. Ve daha da ileri giderek, bu kurumları, ideolojik plillnda da 
daha sağlam ve kopmaz bağlarla kendisine bağlamak. 

Ideolojik mücadele, yalnızca sosyalistlere özgür bir silah değiL. Burjuva 
ideolojisi demek, burjuvazinin ideolojik mücadelesi demek. Sosyalistlerin bu 
mücadeleyi de göğüslemeleri gerekiyor. Sosyalist harekette, ideolojik müca
dele yalnızca Sipmalan kapsamınil almıyor. Doğrudan doğruya burjuva ideo
lojisi de sosyalist mücadelenin kilpsamı içinde. Burjuva ideolojisine karşı mü
cadeleyi, yalnızca doğrudan doğruya işverenleri hedef alan bir eylem olarak 
da görmemek gerekiyor. Aynı zamanda, işçi sınıfı hareketinin ve işçi sınıfı 
ideolojisinin toplumun çeşitli kesimlerindeki etkinliğini artırıcı, inifakların 
nesnel temelini pekiştirici bir nitelik de taşıyor. 

Sermayeye karşı ideolojik mücadele diğer mücadele biçimleriyle birlikte 
etkinliğini artırdıkça burjuvazinin devletinde ve kitle tabanında açılan gedik
ler sermaye için kapanamaı hale gelecek. 

örgütlenmelidir. Kamuoyuna seslerini duyurmak ,için eğitici 
yapmalıdır", Bu sözler bir ölçüde yakınma niteliğini taşıyor. Sa· 

sermayesinin "Iiber.ıl'· etiketi i temsilcilerinden biri. 
grupların içinde uzun süredir sessiz kalan kesimdi. Iş haya· 

ile sınırlı idi. fabrikadan çıktıktan sonra ise "hayatın ta
Dolçevita .. Sosyal ve siyasi gelişmeler, ülke problemleri

bilincini yansıtan toplantılar, iş adamının cep defterin
sut bulabilmektedir. Olay çok yönlü dengeler rejimi de

eksikliği hissedilir bir ağırlığın kazanılması açısından yorum
grubu oluşmaktadır. Demokrasi için sağlık işaretidir." 

nitelikte. üstelik de uyarıcı. Sahibi, sermaye basınının bü

birer örnek. Özellikle son bir yıl içinde örnekler çoğal
doğrudan sözcüleriyle, gerekse yayın organları ile, sınıfı

uyarıyor. Uyarmil zorunluluğunu duyuyor. Sermayenin 
olağan örgütlenme ve dayanışmaları dışında ve ötesin

dayanışma gereksinimi duyuyorlar. 
duyulması ve üzerine basılması, göründüğü kadar olağan 

örgütlenme gerek ve zorunlulukları söz konusu olduğunda, ser
arasında önemli fuklılıklar var. Farklıhkludan birincisi 

sınıf olarak topluma damgasını vurduğu andan itibaren 
örgütlenişi, sermayenin egemenliğiyle birlikte doğuyor. 

örgütü, devlet. Burjuva devleti, sermayenin ilk ve en olağan ör

daha var. Engels'in de değindiği gibi, işverenlerin işçilere 
olmilları, aralarında sürekli sosYill ve ticari ilişkilerin bulun

tersine, dernekleri, sendikaları ilk elde zorunlu kılmıyor. Bun
olilrak ortaya çıkması başka gelişmelere bağlı. 
işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin ulaştığı boyutların 
ekonomik mücadelesi, gerek nicel, gerekse nitel açıdan iş
edici boyutlara ulaştığı anda, işveren örgütlenmelerinin 

dayanakları oluşuyor. Bu tür örgütlenmelere önceden gidilmiş olsa bi
örgütlenme ve dayanışma çağrıları birbirini izliyor. 

sermayesinin, üst perdeden yükselen örgütlenme ve dayanışma 
gerekçesi, bu. 

ıerekçeleri vu. Devlet ve kurumları, sınıflı toplumlarda 
sınıfın devleti ve kurumları. Bunda kuşku yok. Ancak dik

başka noktalar da var: Sınıf mücadeleleri içinde yaşayan 
mücadelelerinden soyutlanmış ve bağımsız değiL. Egemen sınıf

mUcadele, egemen Sllltfların devletinde de çeşitli gedik
Demokratik kannımlar, sermayenin hareket alanını kısıtlayan 

egemen sınıflilrın devletinde açılan gediklerden başka 
MUcadelede ileri adımlar atı Id ıkça bu tür gedikler çoğalıyor. 

demokratik güçlerin açtığı gediklerin önemi ül
Çünkü ülkeden ülkeye, burjuvazinin gücü de delişiyor. Tür
güçIU değiL. Bu nedenle, elindeki devlet mekanizmasını MC 
takviye gereğini duyuyor. MC'yi hızla tırmandırıyor. Bunun

yetinemeyip, ilyrıca örgütlenme ve dayanışma çağırılarında 

kuşku ve çabalarında haksız deliL. Işçi sınıfının ekonomik 
ulaştılı boyu�lar haksız olmadlAınl gösteriyor. Işçi sınıfının 

1976 Türkiyesinde başlı başına bir önem taşıyor. Önem 

şurada: Sonuçta, sermaye sınıfına karşı politik bilinçlenmenin 
yan küçük ya da büyük hemen hemen tek bir grev yok. Sarı sendikalar 
le, işçi mücadelesini, ücret savaşı sınırları içinde tutma olanaklilrı 
rece sınırlı. 

Bunun da nesnel dayanakları var. Çünkü, gerek tek tek işverenler, 
genel olarak Türkiye kapitalizmi, ekonomik mücadele karşısında 
men hiç bir esnekliğe sahip değiL. 30 işçinin katıldığı mahalli 
lerin karşısına çoğu kez devletin kolluk kuvvetleri çıkıyor. 
devletin bütünleşmesini, yani işin siyasi yönünü görüyor. 30 
küçük bir mahalli grevde bile işçiler başka patronların kendi 
nuna dek desteklediğini görüyor. işçiler, tüm patronların karşılarında 
bir sınıf olduğunu, yani işin siyasi yönünü görüyor. 

Türkiye'de tek tek her ekonomik mücadelenin, sonunda 
rak politik bir öze ulaşması, işverenlerin en büyük korku kaynağı. 
nun tedbirlerini, ne olağan işleyişine bırakarak, kendi örgütlenme 
olan devletle, ne de onun başındaki MC iktidarı ile yeterince 
kar yolu, kendi siyasal iktidarlarının dışında ve hatta onun ötesinde 
melerde ve bu örgülenmelerle oluşturacaklar! baskı gruplarında 

Sermdye örgütlerinin ıaman zaman MC iktidarını da karşılarına 
MC iktidarının sınıfsal niteliğini hiç bir şekilde değiştirmiyor. 
nin en has iktidarı.Ancak, sermaye ve örgütleri, devlet mekanizmasında 
lan ve MC iktidarının kapatamayacağı gedikleri kapatmııyı hedef 
maye, demokratik gelişme ve birikimin kaçınılmaz etkisini 
ları nötratiıe edebilmek için, kendini siyasal iktidarın dışında 
ğımsıı gösterme durumunda. Bu sayede, AP'ni" bir zamanlar 
yasa Mahkemesi daha sonra Türkiye Işçi Partisi'ni kapatma 
lıkla verebildi. Bu sayede, bir başka "anayasa kuruluşu" referandum 
rahatlıkla reddedebiliyor. 

Sermaye, siyasi iktidarının köprüleri attığı kurumlar üzerindeki 
sürdürebilmek için ayrıca kendi ideolojisini yaygınlaştırmak 
hergün yapıyor. Bir örneği, işçi ücretlerinin pahalılığın nedeni 
olarak gösterilmesi. En klasik örneklerden biri. Bunun yan 
sermayenin günlük ideolojik mücadelesini süslüyor: Işçi ücretleri 
larımız dış piyasalarda rekabet olanağını yitiriyor i ihracatımız 
nayi kesiminde maliyetlerin yüzde 6O'ını işçilik oluşturuyor; 
artıyor, vb. Bunlar hergün tekrarlanıyor. 

Bunlar, sermayenin ideolojik mücadele ilIraçlillrı. Araçların 
anayaSi kurumlarından orduya kadar, devlet mekanizmasının 
ıedikleri kapamak. Ve daha da ileri giderek, bu kurumları, ideolojik 
daha sağlam ve kopmaz bağlarla kendisine bağlamak. 

Ideolojik mücadele, yalnızca sosyalistlere özgür bir silah 
ideolojisi demek, burjuvazinin ideolojik mücadelesi demek. 
mücadeleyi de göğüslemeleri gerekiyor. Sosyalist harekette, 
dele yalnızca Sipmalan kapsamınil almıyor. Doğrudan doğruya 
lojisi de sosyalist mücadelenin kilpsamı içinde. Burjuva ideolojisine 
cadeleyi, yalnızca doğrudan doğruya işverenleri hedef alan 
da görmemek gerekiyor. Aynı zamanda, işçi sınıfı hareketinin 
ideolojisinin toplumun çeşitli kesimlerindeki etkinliğini artırıcı, 
nesnel temelini pekiştirici bir nitelik de taşıyor. 

Sermayeye karşı ideolojik mücadele diğer mücadele biçimleriyle 
etkinliğini artırdıkça burjuvazinin devletinde ve kitle tabanında 
ler sermaye için kapanamaı hale gelecek



federal almanya basbalmm türkiye- de 
ORTAK PAZAR- IN 
ccSAVAS SANAYii" OLTASI 

Cumhurbaşkanı Jo�ahri Korutürk, 19 
Mayıs günü Ankara'da kf'ndisine hazır
lanan kurt'lu - takunyalı cephe ş�lenin
den sonra, "27 Mayıs Hürriyet ve Ana
yasa Bayramı" dolayısıyla ycrdigi de
mcçtc, "19 Mayıs günü kullanan bay
ramdan alınacak derslrr oldugunu" be
lirtirken, o günün kendisinde yaratlı�ı 
so�uk duşun izlerini taşıyordu. 

Cephe organizasyonu ile 19 Mayıs' 
lann ne hallere getirildigi elbette ibret 
vericidir ama son bir yılı aşkın süredir 
Türkiye'de olup bitenlerin rarkında olan 
yıgınlar için hiç de şaşırtıcı degildir. 

Türkıye'de son 14 aydır ögrenciler. 
ögretmenler, işçiler öldürüıüyor. Me
murlar kıyılıyor. Çalışanların üzerindeki 
antidemokratik ve insanlık dışı baskı 
agırlaşlınlıyor, çalışma ve can güvenliği 
her gün ciddi ölçillerde hasara uğratılı· 
yor. 

Devlet aygıtı, işbirlikçi tekelci ser· 
mayenin çıkarlan doğrultusunda en ge· 
rici ve çağdışı yöntemlerle kuşatılıp tah· 
kim ediliyor. 

Yüksek Mahkeme kararlan ayaklar 
altı edilip, yargı gücünü itibarsız kılma 
çabalan yoğunluk kazanıyor. 

Büyük sermaye ve onun gerici des
tekleri bütün unsurlanyla karanlık bir 
yonetimi ola�an hale getirmeye çalışı· 
yor. 

suç ORTAKlıGINDA 
AYRıCAlıK 

Cu:nhurbaşkanı Korutürk ister is· 
temez bu göriinwnün desenlerini 19 Ma
YLS günü Ankara'da 19 Mayıs stadında 
gormek zorunda kalmışbr. Onun için
dir ki, 27 Mayıs mesajında şu ifadelere 
yer vennek zorunluluğunu duydu: 

". Türkiye Cumhuriyetinin genel 
siyasetinde mevcut olmayan bir (pantür· 
kizm) ve (panislamizm) göriinti.isünü ge· 
tinneye ve Cumhuriyet Türkiye'sinin 
genel tutumu ile çağdışı kalmış (Hilal· 
Haç) düşmanlığı imajını yaratacak ey· �:���,� girişmeye kimsenin hakkı yok-

Korutürli:'ün mesajında çizdiği he· 
dener konusunda kimsenin tereddütü 
yoktur: Cumhurbaşkanı açıkça MSP ve 

YURUYUŞ · i HAZIRAN 1976 .• 

MHP'den duyduğu endişE'yi dile getir· 
miştir. Ancak cephe miğferi altındaki 
dörtlü ortaklığı iki dilime ayırmak ve 
"yaramaz çocuklar" ile "uslu çocuklar" 
benzeri ayırımı yapmağa t;alışmak, suç 
ortaklığının belli bir dilimini görmezlik
ten gelme anlamındadır. 

Türkiye'ye ve demokrasiye karşı 
işlenen suçlarda belli oranlarda pay sa· 
hibi olan cephe ortaklannı birbirlerin· 
den soyutlamak mümkün değildir. 

ESKI ÇAMLAR 

19S5'Ierden bu yana kamplarda 
"devlete yardımcı güçler" namı altında 
silahlı komando yetiştirmenin suçu el
bette sadece MHP'ye ait değildir. MHP'
yi o yıllarda bu eylemlerinden dolayı 
suçlayan fakat hiç bir tedbir almayan 
Demirel şimdi onlarla omuz omuza de· 
mokrasiye karşı savaş vermektedir. 

MSP'yi 1973 seçimlerinden önce 
"muvazaalı parli" olarak suçlayıp bugün 
onlarla tespih şakırdalan da Demirer 
dir ... 

Demirel, suç ortaklarını cephe lev· 
hasına onlan suça iterek ve teşvik Pde· 
rek raptedebilmiştir. Suça itilen de, ilen 
kadar teşnedir elbette ... 

Bu kanlı oyun daha ne kadar süre· 
cektir? 

i MAYIS, i MAYIS 

Raşta işçi sınıfı olmak üzere demok
ratik güçlerin kararlı mücadele boyutlan 
1 Mayıs'La en çarpıcı biçimde görüldü. 
Büyük sermayenin antidemokratik histe· 
risine papuç bırakılmayaca�ı belli. 

Türkiye'de her kanlı taşın altından 
cephe ortaklı�ının çıktı�ı her ı.amankin
den daha açık bir biçimde gözlPr önün· 
de. Bunun pn çok farkında olan da Le· 
kelci sermaye. 1 Mayıs'tan bu yana özel 
toplantı ve sohbetlerde gündem tek 
madde: ı Mayıs günü ıstanbul'da gözle· 
nen ve bütün yurtta paylaşılan toplum· 
sal muhalefetin nilel ve nicel gücü .. 

"SA YAŞ KONSEYI" 

YOROYOŞ'ün baskıya hazırlandı�ı 
saatlerde Ankara'da önemli bir kongre 

toplanacaktır. Thrkiyc Sanayi Odaları, 
Ticaret Odalan ve Borsaları RirliCi'nin 
al. yıllık kongresine katılacak 1200 de· 
lege, sermaye sınıfının pn acil politik 
ve ekonomik taleplerini ve tedbirlerini 
dilp getireceklerdir. 

Ceçen yılki kongrede işçi sınıfına 
karşı bir "savaş konseyi" oluşturulması 
prensip olarak kabul edilmişti. Bu yılki 
kongrede herhalde savaşın "nükleer" 
özellikleri gözden geçirilecektir ... 

Kongreyi, YOROYUŞ'ün piyasaya 
çıktı�ı Pazartesi günü yapılacak di�er bir 
toplantı izleyecektir. 

Ankara 
'
Sanayi Odası'nda yapılacak 

toplantıya "sanayiciler" ile birlikte Ban· 
ka Genel Müdürleri de katılacaklardır. 
Toplantının amacı kendi dilleriyle 
"Ülkemizin kalkınması ile ilgili çabala· 
rın hızlı sanayileşme yoluna teksif e-dil
mesi! ... " 

Tabii evelene gevelene, kaynakların 
hızla sanayi serınayesine akıtılması gere· 
ği ifade edilmeye çalışılmaktadır. 

SA YAŞ SANA Yıl YE 
F. ALMANYA 

Geçti�imiz haftanın Perşembe günü 
Ankara'ya gelen Federal Almanya Baş
bakanı Helmut Schmidt Esenboğa hava· 
alanına inmiştir ... 

Içinde bulundueumuz Mayıs ayı 
başlarında Türkiye'ye gelen heyet'te 
Dışişleri, Ticaret ve Milli Savunma Ba· 
kanlıkları t.emsilcileri bulunmuştu. 10 . 
12 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da 
Dışişleri Bakanııeında yapılan tot)lan· 
lılarda özellil)le Türkiye Milli Savunma 
Bakanlıeı uzmanlarının çoklu�u dikkati 
çekmişti. 

Schmidt'in Türkiye'deki temasları, 
}-"'ederal Almanya'nın ve bu arada ortak 
pazarın Türkiye'ye ilişkin yeni hesap ve 
kuşatma planlannı yansıtmaktadır. 

Schmidt'in Sosyal Demokrat çatı 
altındaki arkadaşı Brandt ile önceki 
haftalarda "can-cie:er kuzu sarması" tab· 
losu çizen CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'in son gelişmeleri elbC'tte iyi de· 
�erlendirmesi gerekmektedir. 

Gerek iktidarı gerekse sosyal de
mokrat ana muhalefeti tam saha press 

yaparak bastıran ortakt)aıar sermayesi 
Türkiye'yi hem de "hassas" olunan "sa· 
vaş sanayii" konusunda Lam anlamıyla 
satmaya getirmekle meşguldür ... 

KAZ GELEN YERDEN .. .  

Uluslararası kapitalizmin, demokra· 
sinin "d" siyle alışvC'rişi kalmamıştır. 
Gelişmiş ka�italist ülke-It>rdt>ki işçi sını· 
fının ve eınekçi kitlelerin dayatması so
nucu demokratik tllatformları kabul et
mek zorunda kalan burjuvazinin bu nile
liklerini görmezlikten gelmek yanıltıcı 
ve kurulacak ilişkilerin yarataca�ı so
nuçlar itibariyle tarihi sorumlulukla" 
taşımaktadır ... 

Türkiye'den neler kopartılmaya ça· 
Iışıldı�ı hemen hemen bellidir. Nitekim 
kaz gelecek yerden tavueun esirgenme
yece�i de, Başbakan Schmidt'in Türki· 
ye'ye gelmesinden bir gün sonra açıkla· 
nıvermiştir. Federal Alman Sosyal De· 
mokrat Parti Milletvekili Klaus Richter 
"Iki üç ay sonra Türkiye'den yeniden 
işçi isteyebileceklerini" bildirmiştir. 

Richler yeni işçi talebine gerekçE" 
olarak "Alınan ekonomisinin kritik dev· 
reyi atlalta�ını" ileri sürmektedir. 

Sözü edilen "kritik devre"nin atla· 
tıldıeının '('ürkiye'nin savaş sanayiine 
katkı için h81.lrlıkların ilerledi4i bir ta· 
rihe ve de bu ıŞ için Başbakan Ht'lmut 
Schınidt'in Türkiye'de bulundu�u günle. 
re denk gelmesi bir hayli anlamlıdır! .. 

Türkiye kapitalizmi, g(>IE'Cf'�ini. 
emj>f'ryalizmin kanatları arasında \'l' ona 
daha çok ba�ıınlı saelama alma çabasın
dadır. 

EKONOMININ CICERLERI 

Ama hN'şC'ye ra�men cephC' iktida
rı gerek dışta gerekse içte büyük sonın. 

öldürüıüyor. 
Çalışanların üzerindeki 

insanlık dışı baskı 
ve can güvenliği 

hasara uğratılı· 

işbirlikçi tekelci ser· 
doğrultusunda en ge· 

yöntemlerle kuşatılıp tah· 

kararlan ayaklar 
itibarsız kılma 

kazanıyor. 
onun gerici des

unsurlanyla karanlık bir 
getirmeye çalışı· 

ORTAKlıGINDA 
CAlıK 

Korutürk ister is· 
desenlerini 19 Ma

Mayıs stadında 
kalmışbr. Onun için
mesajında şu ifadelere 

zorunluluğunu duydu: 

Cumhuriyetinin genel 
olmayan bir (pantür· 

göriinti.isünü ge· 
Türkiye'sinin 

kalmış (Hilal· 
yaratacak ey· 

kimsenin hakkı yok-

mesajında çizdiği he· 
kimsenin tereddütü 

açıkça MSP ve 

yardımcı 
silahlı komando yetiştirmenin suçu el
bette sadece MHP'ye ait değildir. MHP'
yi o yıllarda bu eylemlerinden dolayı 
suçlayan fakat hiç bir tedbir almayan 
Demirel şimdi onlarla omuz omuza de· 
mokrasiye karşı savaş vermektedir. 

MSP'yi 1973 seçimlerinden önce 
"muvazaalı parli" olarak suçlayıp bugün 
onlarla tespih şakırdalan da Demirer 
dir ... 

Demirel, suç ortaklarını cephe lev· 
hasına onlan suça iterek ve teşvik Pde· 
rek raptedebilmiştir. Suça itilen de, ilen 
kadar teşnedir elbette ... 

Bu kanlı oyun daha ne kadar süre· 
cektir? 

i MAYIS, i MAYIS 

Raşta işçi sınıfı olmak üzere demok
ratik güçlerin kararlı mücadele boyutlan 
1 Mayıs'La en çarpıcı biçimde görüldü. 
Büyük sermayenin antidemokratik histe· 
risine papuç bırakılmayaca�ı belli. 

Türkiye'de her kanlı taşın altından 
cephe ortaklı�ının çıktı�ı her ı.amankin
den daha açık bir biçimde gözlPr önün· 
de. Bunun pn çok farkında olan da Le· 
kelci sermaye. 1 Mayıs'tan bu yana özel 
toplantı ve sohbetlerde gündem tek 
madde: ı Mayıs günü ıstanbul'da gözle· 
nen ve bütün yurtta paylaşılan toplum· 
sal muhalefetin nilel ve nicel gücü .. 

"SA YAŞ KONSEYI" 

YOROYOŞ'ün baskıya hazırlandı�ı 
saatlerde Ankara'da önemli bir kongre 

ka Genel Müdürleri de katılacaklardır. 
Toplantının amacı kendi dilleriyle 
"Ülkemizin kalkınması ile ilgili çabala· 
rın hızlı sanayileşme yoluna teksif e-dil
mesi! ... " 

Tabii evelene gevelene, kaynakların 
hızla sanayi serınayesine akıtılması gere· 
ği ifade edilmeye çalışılmaktadır. 

SA YAŞ SANA Yıl YE 
F. ALMANYA 

Geçti�imiz haftanın Perşembe günü 
Ankara'ya gelen Federal Almanya Baş
bakanı Helmut Schmidt Esenboğa hava· 
alanına inmiştir ... 

Içinde bulundueumuz Mayıs ayı 
başlarında Türkiye'ye gelen heyet'te 
Dışişleri, Ticaret ve Milli Savunma Ba· 
kanlıkları t.emsilcileri bulunmuştu. 10 . 
12 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da 
Dışişleri Bakanııeında yapılan tot)lan· 
lılarda özellil)le Türkiye Milli Savunma 
Bakanlıeı uzmanlarının çoklu�u dikkati 
çekmişti. 

Schmidt'in Türkiye'deki temasları, 
}-"'ederal Almanya'nın ve bu arada ortak 
pazarın Türkiye'ye ilişkin yeni hesap ve 
kuşatma planlannı yansıtmaktadır. 

Schmidt'in Sosyal Demokrat çatı 
altındaki arkadaşı Brandt ile önceki 
haftalarda "can-cie:er kuzu sarması" tab· 
losu çizen CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'in son gelişmeleri elbC'tte iyi de· 
�erlendirmesi gerekmektedir. 

Gerek iktidarı gerekse sosyal de
mokrat ana muhalefeti tam saha press 
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Türkiye'yi hem 
vaş sanayii" 
satmaya getirmekle 
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lar ve engellerle karşı kar.jıyadır. 
Geçti�imiz hafta ilan edilen bu�day 

fiyatlan, büyük toprak sahiplerine nimet 
daRıtmak anlamındadır. 

İklim koşullan elverişli bir mahsul 
yılı yaratmıştır. Bu yıl Türkiye'de rekor 
düzeyde mahsul alınması beklenmekte· 
dir. Geçen yıl 14.5 milyon ton bu�day 
alınan Türkiye'de bu yıl bu rakkamın 
16 milyon tona ulaşaca�ı sanılmaktadır. 

Bu durumda küçük üretici verilen 
fiyatla maedur duruma itilirken, büyük 
toprak sahipleri bol mahsulden bol pa
ra kaldıracaktır. 

Dışanya ihraç edileceei açıklanan 
fazla bu�dayın ise kimlerin cebine mil· 
yonlar, milyarlar bırakaca�ı bellidir. 

Çimento ihraç edene vergi iadesi 
adı altında teşvik primleri veren sistem, 
daha sonra ithal külfetlerini halka yük
lemekle ve bu oyun gözler onünde bü· 
tün açıklıl_yla oynanmaktadır. 

Teknisyenler, cephe iktidarının, 
hem de bol mahsul beklenen bir yılda 
bulday tiyaUınnı 260 kuruş civannda 
tutmasını bir takım 'politik hesaplara 
dayamaktadırlar. 

Bir yoruma göre, AP, sonbaharda 
"erken seçim" çaensı yapabilecektir. 
Suni tenefrUs dönemine giren ekonomi
nin cilerleri en fazla sonbahara kadar 
dıyanabilecektir. Temel ihtiyaç madde· 
lerine ve hizmetlere yapılan zamlar bir· 
birini izlemeye başlamışbr. 

ERKEN SEÇIM Mi ? 

1976 bütçesi ile Türkiye'nin sırbna 
vurulan kambun bir yıl sonra çiftleşe
cektir. Teknisyenler, muhtemelen AP'· 
nin bu riske giremiyecelini iddia etmek· 
tedirler. 

Erken seçim olasılı�ı AP çevrele· 
rinde belirli bir "güven duygusu" ile ele 
alınır ve tebessümle karşılanırken, CHP 
"erken seçime" evet demiyece�ini belli 
etmektedir. 

Bu yorumlar teknik çerçevelerde 
şekillenmektedir. Elbette bu konuda po· 
litik zorunluluk ve tercihler rol oynaya
caklır. 

Siyasal çevrelere göre, Demirel'in 
sonbaharda bir erken seçim çaensı salt 
taktik bir sorunla ilgilidir. 

Geçen yıllarda CHP':ıin bu konu· 
daki "rest"lerini göremeyen AP, eskinin 
öcünü almak babında ateşi körökleye· 
bilir ancak cephe yangınını 1977'ye, se· 
çimlerin normal tarihine laşıyabilir ... 

KURDELA VE MAKASA Hız 

Bu arada bütün devlet dairelerine 
özellikle yatınmcı kuruluşlara eldeki 
bütün projelerin uygulanmasına girişil. 
mesi yolunda hükümetçe direktif verildi
�i bildirilmektedir. 

Bütçe olanaklan elversin veya ver· 
mesin bütün projelerin uygulama ÇalıŞ' 
malanna başlanılması istenmiştir. Bu-. 
nun anlamı açıktır. Cephe iktidan için 
yatınmın sonuçlanması önemli de�ildir. 
Çukur açılsın ve öbür çukura geçilsin. 
Bütün göstergeler bir çukur bir kordela, 
makas ve törene çıkmaktadır. 
. Hatta önümüzdeki haftalarda Erba. 
kan da "yılda 100 bin motor imal ede. 
cek fabrikanın" temelini atacaktır! .. 

ilIR FABRIKANıN ÖYKÜSÜ 

Bu arada Türkiye'de ilaç sanayiinin 
temel ürünlerini üretmek için kurulması 
kararlaştınlan Alkoloid Fabrikasının hi. 
k�yesl ve temel atma törenleri hatırlar. 
dadır. 

Uzunca bir süredir Afyon ile Bolva. 
din arasında pazarlık konusu olan fabri. 

kanın temeli Bolvadin'de atılabilmiştir. 
Fabrikanın kendi ilçe sınırlan için

de kurulması için dört-beş ilçe seferber 
olmuş ama başanyı Bolvadin kazanmış· 
tır. 

Teknik raporlara göre fabrikanın 
Afyon yakınlannda kurulması gerek
mekteydi. Nitekim Afyon 'dan gelen bir 
hey 'ete Necmettin Erbakan bunu hatır· 
tatmış "ilçe kardeşlere birer elma şeke· 
ri bulunacalını" bildirmiştir. 

Erbakan'ın bu beyanlan üzerine he· 
yet Afyon'a dönmüştür. 

Herkes fabrika temelinin Afyon 'a 
atılaca�ını beklerken, Erbakan aniden 
bir karar de�işikli�i yapmış ve bakan ar
kadaşlanyla birlikte temeli 23 Nisan gü
nü Bolvadin 'de atmıştı. 

Erbakan bu arada yaptıeı konuşma· 
da 25 yıl önce Said·i Nursi'yi Bolvadin '. 
de ziyaret ettielni hatırlatarak şunlan 
söylemişti: 

". 25 yıl önce burada şeyhimin eli· 
ni öperek duasını almıştım. Bana, eline 
fırsat geçince Bolvadin'e hizmet etmeni 
isterim diye emir vermişti. Bu emri bu· 

-gün yerine getiriyorum ... " 
Bolvadin'e temeli atılan alkoloid 

fabrikasının öyküsü budur. Cephe ıüga· 
tında temel atma olayı bazı farklarla 
aynı yalan dolan yöntemleriyle sürdürül
rnekledir. 

CEPHE'NIN 
"EGITIM YUVALARI" 

Olkenin her yanı cephenin karanlık 
oyunlannın çevrildiRi, sai}neden görün· 
tüler vermektedir. 

Konya'ya bal" Çumra ilçesinde 
"Dikiş Nakış Kursu" adı altında bir ta· 
belanın ardındakiler ilginçtir. Çumra'nın 
Ba�lık mahallesinden bir kaç kişi kay· 
makamlıRa başvurarak "Dikiş Nakış 
Kursu" açmak istediklerini beyan etmiş· 
lerdir. Amaçlannın genç kızlara dikiş, 
nakış ö�rctmek ve onlan ev kadını ola· 
rak yetiştirmek oldueunu söyleyen ö�· 
retmek ve onlan ev kadını olarak yetiş· 
tirmek olduRunu söyleyen kişilere kay· 
makamlık olumlu cevap vermiştir. 

"Dikiş Nakış Kursu"nun faaliyete 
geçmesinden bir süre sonra halkın içer· 
de neler olup bittieini merak etmesi üze· 
rine kaymakam bizzat "kursa" ve 
gerçek yüzünü tanımıştır. 

Dikiş ve nakışa ilişkin hiç bir Şf" 
yin bulunmadı�ı binada 25 kadar gf'n� 
kız, başlarında iki imam olduıl:u halde 
kuran tedrisi görmckteydilcr. 

Kaymakamın hayret dolu sorularına 
canı sıkılan İmam Kadir Hoca şu cl!vap· 
ları vermiştir: 

"Scn bizc karışama?�'Im. 
herşeyi yapanz. Isterr.ek y3rım saat son
ra Çumra'nın altmı Uslüne gf'tiriri?. Va· 
ii arkamızda, hükümf't arkamı?dıı .. ." 

Kaymakam "efitim yuvasında" 
yaptı�ı incelemede, "kursta" yatakhane 
ve yemekhane oldu�unu da gördü ... An
cak ilgili merciler önünde yaptı�ı başvu· 
rular sonuçsuz kaldı .. 

BIR YATIRIM OYUNU 

öte yandan Çumra'ya ve Konya'ya 
oynanan bir yatınm oyunu da dill(!rde· 
dir. 

Süleyman Demirel'in okul arkadaşı 
Emin Hattat'ın sahibi bulunduğu Berna 
şirketi ve Dişli fabrikası öyküsü Konya· 
da anlatılmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatınca sanayi 
yönünden teşviki öngörülen Konya'nın 
Çumra kazasına Dişli fabrikası kurul
ması için Berna Anonim şirketi hareke· 
te geçmiş ve Çumra belediyesinden 
ucuz arsa talep etmişti. Ortakları arasın
da hal�n Ulaştırma Bakanlı�ı müsteşar-
1ı�1 yapan Ahmet Sarp'ın bulunduğu 
Berna şirketi Çumra belediyesinden 1 
milyon metrekare toprak istemişti. 
Çumra belediyesi Hema şirketinin tale· 
ni olumlu karşılamış ama tapuya "inşa· 
ata 1976 yılı içinde başlanılması" yo
lunda şf'rh konulmasını önermişti. 

tki yıl önce yapılan karşılıklı görüş· 

melerde Hema şirketi bu öneriyi uy�un 
bulmamış ve bu defa Konya belediyesin· 
den toprak talebinde bulunmuştu. 

Konya belediyesi şirketin yaptıeı 
teklifi gözden geçinniş ve şirkete şehrin 
kuzey batısında 350 bin metrekare a�zi 
satılmasını kabul etmişti. Metrekaresi 40 
ila 50 lira olan arazi şirkete 8 ila 10 li
ra arasında satıldı. Büyük bir arazi parça· 
sını beşte bir eksik fiyatla Konya beledi· 
yesinden satın alan şirket daha sonra 
Konya'da fabrika yapımından vaz�ç· 
mişti. 

Yok pahasın.lıi Konya Belediyesin· 
den 350 bin metre kare satın alan şirket 
bu ar81.iyi ipotek göstererek gerçek de· 
�eri üzerinden kredi almış ve bu defa da 
Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlannda 
arazi kapatmaya başlamıştı. 

Şirket, dişli (abrikasını Polatlı'ya 
kuraca�ını belirtmektedir. 

Şirketin sahibi Emin Baltat tüm 
devlet olanaklanndan rahatça yararlan· 
makta, şirketin ortaklan arasında bulu· 
nan Ulaştırma Bakanlıeı müsteşan Ah· 
met Sarp bu yolda kendisine büyük des· 
tek sağlamaktadır. 

Dişli fabrikası olayı, arazi alıp ka· 
palmalar bu yolla büyük kredi saA:lama
lar bu düzenin çarklanmn kayışlandır 
ve elbette halk yararına dönmemektedir. 

22 Mayıı'da, çocuklarının yardımıyla Aııkara Zafer Meydanına gelen kör· 
ler, siiresiz açlık grevine başladılar. Yıllardan beri hendilerinin 'kader' kurbGnı 
ularall gösterilmek istendiMerini, ancak. sakallara ve körlere hiçbir if ve .os
yal giivenlik hakhı sağlamayan diitenin kurbaııları olduklarını belirıen körler, 
sadece duygıısal .ömiirüye dayanan, başka hiçbir somut çalışmada bulunma
yan körler demeklerin; yerdi/cr. Açlık grevinifı sürdiirüldiilii yerdeki pankart· 
lardan biri, bugün körlerin içinde bulundukları durumu en çarpıcı biçimde 
açıklamaktaydı: 

"Hakim "nı(lar elinde gericitiRin, tevehkiiliin vc kadereili;iıı yullurul· 
duğu bir araç olmayacaRız. " 
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tki yıl önce yapılan karşılıklı görüş· 

kuzey batısında 
satılmasını kabul 
ila 50 lira olan 
ra arasında satıldı. 
sını beşte bir eksik 
yesinden satın 
Konya'da fabrika 
mişti. 

Yok pahasın.lıi 
den 350 bin metre 
bu ar81.iyi ipotek 
�eri üzerinden kredi 
Ankara'nın Polatlı 
arazi kapatmaya 

Şirket, dişli 
kuraca�ını belirtmektedir. 

Şirketin sahibi 
devlet olanaklanndan 
makta, şirketin 
nan Ulaştırma Bakanlıeı 
met Sarp bu yolda 
tek sağlamaktadır. 

Dişli fabrikası 
palmalar bu yolla 
lar bu düzenin 
ve elbette halk yararına 

22 Mayıı'da, çocuklarının yardımıyla Aııkara Zafer Meydanına 
ler, siiresiz açlık grevine başladılar. Yıllardan beri hendilerinin 
ularall gösterilmek istendiMerini, ancak. sakallara ve körlere 
yal giivenlik hakhı sağlamayan diitenin kurbaııları olduklarını 
sadece duygıısal .ömiirüye dayanan, başka hiçbir somut çalışmada 
yan körler demeklerin; yerdi/cr. Açlık grevinifı sürdiirüldiilii 
lardan biri, bugün körlerin içinde bulundukları durumu 
açıklamaktaydı: 

"Hakim "nı(lar elinde gericitiRin, tevehkiiliin vc kadereili;iıı 
duğu bir araç olmayacaRız. " 



iKi YilDA Bın OYNANAN KOMEDi 
ASGARi UCRET 

Türkiye'de çalışan· çalıştıran ilişki

leri 1967 yılına kadar 1936 yılında çıka

nlmış olan 3008 sayılı Iş yasası ile dü· 
zenlenmiştir. Bu temel yasa zaman içe
risinde günün şartlarına göre küçük deRi
şikliklere uRramışsa da özde aynı kal· 
mıştır. ış yasasının özü, çıkanldıeı dö· 
nemin hükümet görüşünü yansıtmakta· 
dır. Bu öz, devlet koruyuculueunda sö· 
müıüyü en genış sırurlara ulaşbrarak, 
sennaye birikimini saelamaktır. Bu öz, 
yasarun ana başlıklanna şöyle yansa· 

. maktadır: 
. I, ihtilafiannm hıllinde tahkim 

usulü 
• Tahkimde belirleyici unsurun dev· 

letin görevlileri oldueu. 

Bu öz, 1961 Anayasasında yer alan 
bir hüküm1e sarsılmıştır. Bu hüküm, işçi· 
lerin grevii toplu sözleşmeli örgüUenme 
hakkıdır. Bu hakka paralel olarak 1963 
yılındi çıkanlan 274 ve 275 sayılı yasa· 
lann meclislerden çıkmasından sonra 
3008 sayılı iş Yl.S8Slnın yerine, yeni şart· 
lan yansıtabilecek yeni iş yasası çıkartıl· 
ması hazırlteı başlabldı. Bu hazırlıklar 
1967 yılında sonuçlandı ve 12.8.1967 
tarihinde 931 sayı ile yeni iş yasası yü· 
ıürtüRe girdi. Eski yasadan farklı olarak 
biçimsel düzenlemeler getirilmekle bir· 
likte, işçi yaranna yenilikler taşımayan 
iş yasası, sennaye sınıfı yaranna hüküm· 

YOROYOŞ· / HAZIRAN /976· & 

leri muhafaza ediyordu. Bunlann başın· 
da da çalışma güvenli�ini yok eden, baş· 
ka bir deyişle, işverenlere sınırsız işlen 
çıkarma yetkisi tanıyan hükümler gel· 
mektedir. 

Iş yasasının çıktı�ı dönemlerde sık 
görülen olgu, bu yasa için de geçerli ol· 
muş ve Anayasa Mahkemesi bu yasayı 
iptal etmiştir. Bunun yerine geçen ve 
hemen hemen aynı hükümleri taşıyan iş 
yasası ise ancak 1971 yılında çıkanla· 
bilmiştir. Dört yıllık dönemde meyda· 
na gelen boşluklan işverenler alabildi· 
ei ne yararlanmışlardır. Halen yürürlükte 
olan bu yasa 1475 sayılıdır. 

Bu yasanın getirdiei bir yenilik de 
asgari ücretlir. 

ASGARI ÜCRET TANıMı 

Yeni yasa ile ücret konusunda geti· 
rilen yeniliee göre, asgari ücretler bir ko· 
misyon marifetiyle en geç iki senede bir 
tesbit edilecektir. Komisyonun toplan· 
ma ve çalışma şekli ise 1972 yılında Çı· 
kanlan bir yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Bu yönetmelikte asgari ücret şöyle 
tanımlanmaktadır: Işçilere normal bir 
çalışma günü karşılıeı olarak ödenen ve 
işçinin gıda · konut · giyim · saelık . ula· 
ı,ım . ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlan· 
nii. günün fiyatlan üzerinden asgari dü· 
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zeyde karşılamaya yetecek ücrettir. 
Bu tanımın işveren kesimince yo· 

rumu ise farklı. Farklılık, 1974 yılında 
komisyonun 40.· TL olarak karar altı· 
na aldı�ı asgari ücrete ilişkin kararda iş· 
veren kesiminin karşı oy yazısında ifa· 
desini buluyor. Karşı oy yazısında iş· 
veren kesimi tanımı kısaltıyor ve diyor 
ki: Asgari ücret, asgari ihtiyaçlann gü· 
nün fiyatları üzerinden karşılanmasıdır. 

Kısaltılarak yapılan bu tanıma göre, 
işveren kesimi gıda · konut · giyim · sae· 
lık . ulaşım · kültür gibi zorunlu ihtiyaç· 
lardan bir kısmını zorunlu ihtiyaçlar Iis. 

tesinden çıkartmış olmaktadır . 

Bu görüşün yansıması, asgari ücret 

tesbit komisyonunun, asgari ücreti 40.

TL olarak tesbit eden karannda ifadesi· 

ni yer yer buluyor. Karann gerekçesin

de şu ilkelerin saptandıe. belirtilmiş: 

Taban ücretin, 
. Objektif bir yöntem ve güvenilir 

verilerle saptanaca�ı. 
- Yüksek gelir grupları ile düşük ge

lir gruplan arasındaki dengesizliei gide
rici bir özemei bulunması. 

Komisyonda böyle ifadesini bulan 

ilkelere karşı. işveren kesiminin karşı oy 

yazısında yer verilen şu ifadeyi okumak 

yeterlidtr: 

ASGARi 
VE SALDıRAN 

Sermaye, �eriat ve·komandobqı sa· BUlfÜne dek çe,iUi olaylarda, Tür· 
cayaklarının biraraya gelerek oluşturdu· kiye işçi sınıfına ibanetini ... yısız belıe· 
Itu, "miııiyetçi cephe" iktidarı, Türkiye· lerle ortaya koymuş olan Tiirk·l, yöne-
işçi sınıfının gasbedilen haklarının ijze· tici ekibi ile işveren takımı, i,çilerin bu 
rine çöreklenmeye, burjuvazinin (kendi) en önemli sorunlarından biri olan ..... 
yaaalarını dahi çiA:nemeye alabildiline ri ücret çaJı,maJarıyla ilgili olarak yap· 
devam etmesine karşın her geçen gün tıklan açıklamalarda, bir talum ,ölter· 
ekonomik baLalta gömülmeklen kurtula· melik çıkışlarla birlikte birbirlerine ilti· 
mıyor. Mukadder batışı geciktirme ça· fatlar sun!Jyor. 
baları, bunun için aranan ve bulunan Türk·lş, aklanmayan Genel Kurul 
yöntemler biçimde farklılıklar gösterse arifesinde yaptılı ilk yönetim kurulu 
de özde aynı; gene tek saldırı hedefi işçi toplantısından sonra kamuoyuna yaptı· 
sınıfı. Amaç gene kar .. daha fazla kar. �I geniş açıklamada, ölrcnci olaylarını 

Sermaye hükümetinin 1976'lar Tür· anarşiyi bahane ederek, asgari ücret so
kiyesinde çizdilti ekonomik ve siyasal rununu bir iki cümle ile ı;ı:eçiştirdi. "As· 
tablo ortada. Son bir yıllık süre içinde gari ücret konusunda sistem bakımın· 
geniş halk kitlelerinin kullandıitı temel dan, belirli bir düzeye gelindiitini, i,· 
gıda maddeleri fiyatlarında yüzde 120'· verenlerle yöntemlerde fazla aynnbya 
yi aşkın artış meydana gelmiştir. Iş ve girmeye, dolayısıyla fazla vakit kaybet· 
Işçi Bulma Kurumu'ndan iş isteyen iş· meye gerek olmadılını" büyük bir ce ... · 
sizlerin sayısı resmi rakamlara göre 200 reUe ilan ediverdi. 
bini aşkın. Bu işsizler ordusuna her ay 
orLalama 65 bin yeni işsiz katılmakta. 
1976'nın ilk üç ayında dış Licaret açıitı 
işverenlerin en iyimser rakamlarına gö· 
re 600 milyon doları aşmış bulunuyor. 
Yurt dışına hükümet kanalıyla işçi ııön· 
derimi yok denecek kadar azalmış. Ken· 
di olanaklarıyla dış ülkelerde iş bulanlar 
akın akın yurdu terketmekte. İşçi dö· 
vizleri büyük düşüş göstermekte, altın 
ve döviz rezervleri tükenmekte. 

SEFALET ÜCRETLERI 
SAPTANıYOR 

Bu biriken sorunların üstesinden ge· 
lemeyecek duruma gelen Türkiye serma· 

. yesi ve bunun cephe hükümeti kurtuluş 
yolunu işçi ücretlerine yüklenmekde, 
devlet kurumlarını faşistleştirmede arı· 
yor. 

Ve bu koşullar altında Türkiye'nin 
başkentind.e kapalı kapılar ardında "iş. 
çilerin aileleriyle birlikte en alt düzey· 
de yaşamını sürdürebilmesi için öden. 
mesi zorunlu olan" asgari ücret saptama 
çalışmaları sürüyor� . 

Oç milyonu aşkın işçiyi kapsaya. 
cak olan asgari ücretÇall,�alarınaişve. 
renler (türkiye işveren sendikaları kon. 
federasyonu) ve MC'nin görevlendirdiRi 
DPT, DIE,Çalışmave Ticaret Bakanlık. 
ları temsilcileri ile işçiler adına i,çileri L"nnjl ettiRln! idciia eden Türk.t,'ten 
bir heyet katılıyrn. 

SERMAYE PA�YI NASIL 
KURTARACAK ? 

Anlaşılıyor ki Türk·lş yöneticileri 
"katı"davranarak iyi geçindikleri. i, 
renleri gereksiz yere küstürmeye, bir an 
önce · alınacak sonucu önemsemeden · 
işi bitirmeye karar vermiş bulunuyor. 

Işverenler ise işçi sınıfına saldın flf"" 
satını delerlendirmek için var gücünü 
sarfetmeye kararlı. Genel asgari ücret 
yerine bölgesel tespitte ısrar edip böl,e· 
sel ekonomik farklılıklardan alabildiline 
yararlanarak, asgari ücret düzeyini 
birçok bölgede aynı tutmanın, dilter 
bölgelerde de 8 . 10 liralık bir artışı ıer
çekleştirmenin yollarını arıyorlar. öte 
yandan işverenler, ücret tesbitinde tüke· 
tici fiyatları ele alınırken temel ölçüt 
olarak toptan eşya fiyatları endeksinin 
dikkate alınmasını istemekte. Ocret i�ir, 
işçinin giderleri hesaplanırken, eti, 'leke· 
ri, çayı, solanı, giysiyi işçinin toptan, 
ton hesabıyla aldılı varsayılıyor. Ve de 
işçi tek başına yaşayan, karısı, çocuk· 
ları olmayan bir varlık olarak dikkate 
alınmak isteniyor. 

Bu saldırgan puarlık karşısında 
Türk·ı, yetkilileri belirli ve tutarlı bir 
görüş dahi 8\1namıyor. Türk-Iş yetkili. 
leri altababalarına sadakatte kusur etmi 
yor. Asgari ücret konusunu, kendi ıü. 
ciiyle işçi lehine çözümlemekten çolı' 

paralel olarak 1963 
275 sayılı yasa· 

çıkmasından sonra 
yerine, yeni şart· 
iş yasası çıkartıl· 

başlabldı. Bu hazırlıklar 
sonuçlandı ve 12.8.1967 

yeni iş yasası yü· 
yasadan farklı olarak 

düzenlemeler getirilmekle bir· 
yenilikler taşımayan 

yaranna hüküm· 

Yeni yasa ile ücret konusunda geti· 
rilen yeniliee göre, asgari ücretler bir ko· 
misyon marifetiyle en geç iki senede bir 
tesbit edilecektir. Komisyonun toplan· 
ma ve çalışma şekli ise 1972 yılında Çı· 
kanlan bir yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Bu yönetmelikte asgari ücret şöyle 
tanımlanmaktadır: Işçilere normal bir 
çalışma günü karşılıeı olarak ödenen ve 
işçinin gıda · konut · giyim · saelık . ula· 
ı,ım . ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlan· 
nii. günün fiyatlan üzerinden asgari dü· 

\. ·''flIZI. 
SÖfff SÖXE 

·''flIZI. 
SÖXE 

·''flIZI. 

tiL ReRBll 
'/'1rl/'1rl/ 5," 

ASGARi 
VE SALDıRAN 

Sermaye, �eriat ve·komandobqı sa· BUlfÜne 
cayaklarının biraraya gelerek oluşturdu· kiye işçi sınıfına 
Itu, "miııiyetçi cephe" iktidarı, Türkiye· lerle ortaya 
işçi sınıfının gasbedilen haklarının ijze· tici ekibi ile 
rine çöreklenmeye, burjuvazinin (kendi) en önemli 
yaaalarını dahi çiA:nemeye alabildiline ri ücret çaJı,maJarıyla 
devam etmesine karşın her geçen gün tıklan açıklamalarda, 
ekonomik baLalta gömülmeklen kurtula· melik çıkışlarla 
mıyor. Mukadder batışı geciktirme ça· fatlar sun!Jyor. 
baları, bunun için aranan ve bulunan Türk·lş, 
yöntemler biçimde farklılıklar gösterse arifesinde 
de özde aynı; gene tek saldırı hedefi işçi toplantısından 
sınıfı. Amaç gene kar .. daha fazla kar. �I geniş açıklamada, 

Sermaye hükümetinin 1976'lar Tür· anarşiyi bahane 
kiyesinde çizdilti ekonomik ve siyasal rununu bir 
tablo ortada. Son bir yıllık süre içinde gari ücret 
geniş halk kitlelerinin kullandıitı temel dan, belirli 
gıda maddeleri fiyatlarında yüzde 120'· verenlerle yöntemlerde 
yi aşkın artış meydana gelmiştir. Iş ve girmeye, dolayısıyla 
Işçi Bulma Kurumu'ndan iş isteyen iş· meye gerek 
sizlerin sayısı resmi rakamlara göre 200 reUe ilan ediverdi. 
bini aşkın. Bu işsizler ordusuna her ay 
orLalama 65 bin yeni işsiz katılmakta. 
1976'nın ilk üç ayında dış Licaret açıitı 
işverenlerin en iyimser rakamlarına gö· 
re 600 milyon doları aşmış bulunuyor. 
Yurt dışına hükümet kanalıyla işçi ııön· 
derimi yok denecek kadar azalmış. Ken· 
di olanaklarıyla dış ülkelerde iş bulanlar 
akın akın yurdu terketmekte. İşçi dö· 
vizleri büyük düşüş göstermekte, altın 
ve döviz rezervleri tükenmekte. 

SEFALET ÜCRETLERI 
SAPTANıYOR 

Bu biriken sorunların üstesinden ge· 
lemeyecek duruma gelen Türkiye serma· 

. yesi ve bunun cephe hükümeti kurtuluş 
yolunu işçi ücretlerine yüklenmekde, 
devlet kurumlarını faşistleştirmede arı· 
yor. 

Ve bu koşullar altında Türkiye'nin 
başkentind.e kapalı kapılar ardında "iş. 
çilerin aileleriyle birlikte en alt düzey· 
de yaşamını sürdürebilmesi için öden. 
mesi zorunlu olan" asgari ücret saptama 
çalışmaları sürüyor� . 

Oç milyonu aşkın işçiyi kapsaya. 
cak olan asgari ücretÇall,�alarınaişve. 
renler (türkiye işveren sendikaları kon. 
federasyonu) ve MC'nin görevlendirdiRi 

SERMAYE 
KURTARAC

Anlaşılıyor 
"katı"davranarak 
renleri gereksiz 
önce · alınacak 
işi bitirmeye 

Işverenler 
satını delerlendirmek 
sarfetmeye 
yerine bölgesel 
sel ekonomik 
yararlanarak, 
birçok bölgede 
bölgelerde 
çekleştirmenin 
yandan işverenler, 
tici fiyatları 
olarak toptan 
dikkate alınmasını 
işçinin giderleri 
ri, çayı, solanı, 
ton hesabıyla 
işçi tek başına 
ları olmayan 
alınmak isteniyor

Bu saldırgan 
Türk·ı, yetkilileri 
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TESBITI 
"Yeni asgari ücretler mevcut ücret 

bünyesini de etkileyecek, cari ücretleri 
de kademe kademe yukanya iteeeRin
den ülkemizdeki ennasyonisl gidiş sürat· 
leoecek ve dolacak hayat pahalılıA'ının 
yükünü işçilerle birlikte bütün tüketici 
kitle çekecektir." 

Asgari ücretin yasal tanımı, bunun 
karşısında işveren kesiminin yorumun
dan sonra komisyonun nasıl oluştuluna 
da bakmak gerekiyor. 

KOMISYONUN OLUŞUMU 

1475 sayılı Iş yasasının 33 ncü mad· 

DeRETLER 
SERMAYE 
Me'nin, dolayısıyla işverenlerin anlayı, 
ye merhametine bırakmış bulunuyor. 

öte yandan işçi "nıfının gerçek 
tenuilciai 400 bin üyeli Devrimci L;çi 
Sendikaları Konfederasyonu, Türk-ı,'in 
de i.ternIeriyle komisyon görüşmelerine 
8Oku1muyor. Görüşü dahi alınmıyor. 

Bu kOfullar ve danışıklı ilişkiler 
kaqwnda uzlqılacak olan en iyimser 
rakam 60 lirayı zor bulacaktır. 

RAKAMLARıN DILI 

OY" Devlet ı.tatistik Enstitüsü'nün 
rakamları ıon yılların fiyat artışlarını 
daha batka Iıef1iliyor. 1966'den b14laya
rak ifçilerin ücretlerine ve ıonra da geli
ten fiyatlara bakalım: 

ltçi, işveren ve hükUmet temsilcile
rinden olu,an ..,ari ücret komisyonu
nun 1969'da 19 Lira 60 kuruş, 1972'de 
26 lira ve 1974 yılında 40 lira olarak 
aptadılı yual UCari ücretler, hızla ar
tan fiyatlar karfLlında y .. am koşulları
nın çekilmez hale ıeldilini belgelemek
ten b .. ka bir yarar .. Ilamıyor. 1965 
yalında üç çocuklu be, nüluılu bir işçi 
�Ietine UCari ücret tanımına IJiren bes
lenme, barınma, giyinme ve diler zorun· 
lu Ihtiyaçların kar,ılanmuı için cari 
piy ... fiyatlarına göre 44 Lir. 6 kuruş 
,ereklıken, aynı yal cari ücret 21 Lira 61 
kuruf olmuftur. Ocretliler aleyhine ara
daki rark 22 lira 46 kuru,tur. Yani bir 
ifÇ! ail", (iinlük zorunJu 22 Lira 46 ku
rufluk ihtiyacından '1azıeçmek duru
munda k.aJm14tlr. 

Aynı ,ekilde, 1969 yılında Ulari 
iicret 19.60 lira töbit ederken cari pi
y ... fiyatlanna ,öre zorunlu ihtiyaçla
nn kar,ılanmaaa için ,erekli olan para 
68.80 lira olmuştur. Aradaki 38.68 ·Ii

ralık rark ihtiyaçlardan kıaılarak kar,ı
lanmı,tu. 

1972 yılında Ulari ücret 26 lira ola
rak telbit edilirken, öderımesi gerekli üc
ret miktarı 93 Ura 78 kuruf olarak .. p_ 
1anmlftlr. Aradaki rark daha da yübel
nıI.f 68.78 lira olmuştur. Aynı yal orta
lama cari ücretler i .. ancak 43 lira 88 
kuru,. çlkmlftıi. 

FARK BÜYÜYOR 

1974 ve 1975 yıllarında da aynı du
rum göıleniyor. Ueretle, bedenme, ba. 

desinde belirlenen hükme göre, asgari 
ücret tesbit komisyonu Uç kesimin tem
silcilerinden oluşmakta ve her kesimden 
5 temsilci bulunmakta. Bu kesimler: 

• Hükümet kesimi 
· İşveren kesimi 
· İşçi kesimidir. 
Hükümet kesiminden kimlerin katı

Iıcalı da yasada belirtilmiş. Buna göre: 
· Çalışma genel müdürü veya yar-

dımcısı, . 

· Işçi saelıeı genel müdürü veya yar
dımcısı, 

- Devlet İstatistik Enstitüsü ekono
mik istatistikler daire başkanı, 

nnma ve diler zorunlu gereksinmelerin 
fiyatları arasındaki farkın hızla büyüdü
Rü açıkça ortada. 40 lirada kalan asga
ri ücret, işçilerin beslenmesine olanak 
tanımıyor. 

1974'de ortalama cari ücret 61.20 
lirada kahrken, ödenmesi gerekli ücret. 
119.50 lira olarak saptanmaktadır. 1976 
yılında ise asgari ücret gene 40 lirada ka
lırken ortalama cari ücret 79.74 lirada 
kalmış, ödenmesi gerekli ücret mikt.a
n da 161 lira 20 kuruş olmuştur. 

1965 yılından 1975 başlarına ka
dar orta1ama cari ücretler 21.60 liradan 
68.26 liraya yükselmi,tir. On yıllık süre 
içinde ücret farkı sadece 46.65 lira art
mıştır. 

Bu ücret artışının sürekli artan gıda 
maddeleri fiyatları karşııında aslında bir 
gerilerneyi ifade etıili, işçilerin yaşam 
koşullarında hiçbir düzeitme yaratma
dıRı, gıda maddelerinin fiyatlarındaki 
yükselme incelendiRinde ortaya çıkmak
tadır. 

Devlet Istatistik Enstitüsü raporla
nnda belirtiidiRi üzere 1966 yılında ek· 
meRin kilosu 109 kuru, iken 1974'de 
24Q, 1976'da 4 liraya yükselmiştir. ışçi 
�siminin hiç kullanmadıRı ya da çok 
az kullanabiidiRi etin kilosu 1965'de 
8.61 lira iken 1974 ıonunda 26.11 lira 
olmu" 1976'Iarda ise işçinin günlük as· 
eari ücreti olan 40 liraya bulunmaz ol
muştur. 1965'de pirinçin kilosu 606 ku
ru, iken 1974 ıonunda 12.8 lira olmu, 
bugünlerde ise 16 liraya .. tılmaktadır. 
Aynı ıiire içinde bulıurun kilosu 185 
kuruftan 7.60 liraya YÜkaelmi,tir. 

Y_ÜZDE 300'LtlK ARTıŞLAR 

ışçi kesiminin en çok kullandıRı 
maddeler aruında bulunan kuru fuulye 
fiyatlarında on yıllık lüre içinde yüzde 
300'ü .. kın artı, kaydediimi,tir. 1966'
te kiloıu 3.46 lira olan fasulye 1976'lar
da 16 liraya .. tılmakta. Gene 1966'de 
kiloıu 306 kuru, olan ııeker bu(Ün 9.60 
liraya. yükselmi" çay 40 liradan 70 lira
ya y:.1kselmi, bulunuyor. 

Bütün bu gerçekler karşısında i,çi
lerin 40 lira olan ueari ücretleri i,veren
ler ve işçi te,ekkülü olan Türk-I, yetkili
lerince 60 liraya yükteltUmek isteniyor. 
Kapalı kapılar ardında aaldıran sermaye
ye, I,çiler adına Türk-ı, tararından ıös
terilen kolaylık, bu .. 

fHfG iMiZ jCl� TEK 
HRlANA HAVRR 0 • •  z 
. DiRENfCEGI • 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlllı Kon
jonktürve Yayın Oairesi Müdürü, 

- Devlet Planlama Teşkilatından 
konu ile ilgili daire başkanı. 

Yönetmelikte ise, komisyon başka
nının çalışma bakanlıeınca tesbit edile
ce�i hükmü var. Komisyonda kararlar 
oy çoklu�u ile alınıyor. Qylann eşitlıei 
halinde ise başkanın iki oyu var. Bu açı
dan komisyon başkanlıeı önemli. 

Yasa, işveren kesiminden katılacak 
5 üye için şu kıstası getirmiş: Bünyesin
de en çok işvereni bulunduran en üst 
işveren teşekkülü. Uygulamada bu te
şekkül başkanlıeını Halit Narin'in yaptı
eı Türkiye Işveren Sendikalan Konfe
derasyonu, TıSK'dir. 

İşçi kesiminden komisyona katıla
cak üyeler için de belirleyici kural yasa
da yer almış. Bu kural işveren kesimi 
için getirilenin aynısı. Bu anlamda eşit
lik gibi görünüyor. Bu kural "bünyesinde 
en çok işçiyi bulunduran en üst işçi te
şekkülünden" şeklinde. Bu kuraim anla
mını açmak gerekli. Yasanın kabul edil
di�i 1971 yılının şartlan hatırlanınca ge· 
reklilik netleşiyor. Bu yıllarda işçilerin 
ekonomik-demokratik ve politik müca
deleleri yükselmiş, DıSK olgusu egemen 
çevrelerin korkulu rüyası haline gelmiş, 
yasal düzenlemelerle OİSK'in ortadan 
kaldınlması uygulamaya sokulmak iste
nilmiş, işçilerin buna karşı taVlrlan 15 • 
16 Haziran olayında netleşmiş, bu geliş
melerden sonra 12 Mart gerçekleşmiştir. 
ışte iş yasası 12 Mart'tan sonra, 1971 
yılının 25 A�ustosunda kabul edilerek 
yürürlü�e girmiştir. 

"İşçilerin yönetime katılmaları" 
şeklinde savunulup, yukandaki biçimde 
uygulamaya yansıtılan ve bir ömeei de 
"asgari ücret komisyonunun teşekkülün· 
de" görülen bu yöntem elbette Işçilerin 
yönetime katıldıklan anlamına gelmi· 
yor. Yani görünüşte Işçilerin yönetime 
katıldıklan yansıtılıyor. Özünde Ise işçi
lerin yönetime katılmalan engelleniyor. 
Bu yöntem her konuda geçerli. Toplu 
sözleşme ve grev yasalannda da böyle. 
Bu yasalarda toplu sözleşme ve grev 
hakkı düzenlenmiş deeil, en genış bı· 
çimde kısıtlanmışlır. 

KOMISYONUN ÇALI ŞMASI 

Böylece görünüşte üç ayrı kesim
den 5'er kışı, toplam 1� kışı bir araya 
gelerek, yukanda tanımı yapılan asgari 

ücretın tesbıt ıçın çalışacaklardır. 
Asgari ücret komisyonu yönetmeli-

�inde şöyle bir hüküm nı: "Komisyon
daki görüşmeler ve alınan kararlar, as
gari ücreti n tesbitine ili4kin karar resmi 
gazetede yayımlanınClya kadar gizlidir" 

Bu hüküm de üzerinde durulması ge
rekli konulardan biri. Sonuçta ortaya 
bir karar çıkacak, bu karara muhaJeret 
şerhleri konulacak, kararlann gerekçele
ri belirtilecek, ama pazarlıeın nasıl yü· 
rütü1düöü, toplantıya katılanlann dışın
dakiler tarafından, hele hele işçiler ta
rafından bilinmeyecek. Belirtilen gizlili
ein anlamı bu. 

Uygulamada ise, yaygın biçimde bi
linmeyen gizlilik ilkesine ters gibi gelen 
görünüm var. Daha önce görüldüeü gibi, 
bugünlerde de çalışmalannı yürüten 
asgari ücret tesbit komisyonundan bası
na yansıyan bilgiler var. Basından izlen
diei kadanyla kamuoyunu oluştunnaya 
yönelik. ışçi ve işveren kesiminin ayn 
ayn düşündüeünün yayılmık istenilmesi 
ile ilgili. Başka bir ifade ile işçi ve işve
ren kesimlerinin, kendi çıkarlarını konır 
yönde çaba harcadıklannın yaylll1l.Ul ile 
ilgili. Oysa özünde, asgari ücret görüşme
lerine katılan Türk-İ, yetkililerinin, iş
verenlerle dostlar alışveri,te görsün tabi
linden kayıkçı dölüşü yapbk:lan bilini
yor. 

Asgari ücret tesbit komisyonunun 
bundan önceki çall,mallnDl ve tesbit 
sonuçlanmadan evvelki, eerek '!Urk.ı, 
temsilcilerinin, gerekse I,veren tenuUcI· 
lerinin birbirlerine peşrevleri, elenseIeri
ni habrlarsak bunun anlamı dahı bir 
açıklıla kavuşur. 

O kadar ki, 'lUrkoI, temsilcileri ko
misyon çalışmalan IırMlnda mualan 
yumruldayarak toptanby. te,kedebUlrle, 
ve tarafsız ( ! )  hükümet kanadı arabulu
culuk yapar ve sonuçta komisyon, Idi! 
asgari bir ücret düzeyinde anıqmı, olur. 

öteyandan bilimsel verilerin 1,1110-
da ve yaşadılımız ortamda işçinin alma
sı gerekli asgari ücretin düzeyi konulUn
da araşlırmalar yapan bilim kurunannın 
ve bilim adamlannın ne dediklerinin hiç 
önemi yoktur. Bu tür bilimsel araştırma. 
lar ve sonuçlan, tesbıt komisyonunun 
ver-kaçlanyla giime getirilir, kamuoyu 
bu danışıkh oyunları. avutulmaya Çalı
şıhr. 

Sonuçta sermaye IÖZcülerinin, Iş_ 
adamlannın düşündükleri ya da kabul et
tikleri, iktidann adil çözüm bulmada 
arabuluculuk yaptı eı ve de '''I\irk-tş'in 
söke söke" ancak bu düzeye getirdiRi as
gari ücretin tesbiti yapılmış olur. 

Iste asgari ücret ve "tesbiti", budur. 
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işverenlerin anlayı, 
bulunuyor. 

"nıfının gerçek 
Devrimci L;çi 

yonu, Türk-ı,'in 
görüşmelerine 

alınmıyor. 

danışıklı ilişkiler 
olan en iyimser 

bulacaktır. 

DILI 

Enstitüsü'nün 
fiyat artışlarını 

1966'den b14laya
ıonra da geli

hükUmet temsilcile
komisyonu

kuruş, 1972'de 
40 lira olarak 
tler, hızla ar
am koşulları

ilini belgelemek
Ilamıyor. 1965 
nüluılu bir işçi 

tanımına IJiren bes
diler zorun· 

kar,ılanmuı için cari 
Lir. 6 kuruş 

ücret 21 Lira 61 
aleyhine ara

kuru,tur. Yani bir 
22 Lira 46 ku

'1azıeçmek duru

1969 yılında Ulari 
ederken cari pi

zorunlu ihtiyaçla
,erekli olan para 
Aradaki 38.68 ·Ii

kıaılarak kar,ı

ücret 26 lira ola
öderımesi gerekli üc

kuruf olarak .. p_ 
daha da yübel

Aynı yal orta
ancak 43 lira 88 

BÜYÜYOR 

nnma ve diler zorunlu gereksinmelerin erin er
fiyatları arasındaki farkın hızla büyüdü
Rü açıkça ortada. 40 lirada kalan asga
ri ücret, işçilerin beslenmesine olanak 
tanımıyor. 

1974'de ortalama cari ücret 61.20 
lirada kahrken, ödenmesi gerekli ücret. 
119.50 lira olarak saptanmaktadır. 1976 
yılında ise asgari ücret gene 40 lirada ka
lırken ortalama cari ücret 79.74 lirada 
kalmış, ödenmesi gerekli ücret mikt.a
n da 161 lira 20 kuruş olmuştur. 

1965 yılından 1975 başlarına ka
dar orta1ama cari ücretler 21.60 liradan 
68.26 liraya yükselmi,tir. On yıllık süre 
içinde ücret farkı sadece 46.65 lira art
mıştır. 

Bu ücret artışının sürekli artan gıda 
maddeleri fiyatları karşııında aslında bir 
gerilerneyi ifade etıili, işçilerin yaşam 
koşullarında hiçbir düzeitme yaratma
dıRı, gıda maddelerinin maddelerinin maddeler fiyatlarındaki 
yükselme incelendiRinde ortaya çıkmak
tadır. 

Devlet Istatistik Enstitüsü raporla
nnda belirtiidiRi üzere 1966 yılında ek· 
meRin kilosu 109 kuru, iken 1974'de 
24Q, 1976'da 4 liraya yükselmiştir. ışçi 
�siminin hiç kullanmadıRı ya da çok 
az kullanabiidiRi etin kilosu 1965'de 
8.61 lira iken 1974 ıonunda 26.11 lira 
olmu" 1976'Iarda ise işçinin günlük as· 
eari ücreti olan 40 liraya bulunmaz ol
muştur. 1965'de pirinçin kilosu 606 ku
ru, iken 1974 ıonunda 12.8 lira olmu, 
bugünlerde ise 16 liraya .. tılmaktadır. liraya .. tılmaktadır. liraya .. 
Aynı ıiire içinde bulıurun kilosu 185 
kuruftan 7.60 liraya YÜkaelmi,tir. 

Y_ÜZDE Y_ÜZDE Y_ 300'LtlK ARTıŞLAR 

ışçi kesiminin en çok kullandıRı 
maddeler aruında bulunan kuru fuulye 
fiyatlarında on yıllık lüre içinde yüzde 
300'ü .. kın artı, kaydediimi,tir. 1966'
te kiloıu 3.46 lira olan fasulye 1976'lar
da 16 liraya .. tılmakta. .. tılmakta. .. Gene 1966'de 
kiloıu 306 kuru, olan ııeker bu(Ün 9.60 
liraya. yükselmi" çay 40 liradan 70 lira
ya y:.1kselmi, bulunuyor. 

Bütün bu gerçekler karşısında i,çi
lerin 40 lira olan ueari ücretleri i,veren
ler ve işçi te,ekkülü olan Türk-I, yetkili
lerince 60 liraya yükteltUmek isteniyor. 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlllı Kon
jonktürve Yayın Oairesi Müdürü, 

- Devlet Planlama Teşkilatından 
konu ile ilgili daire başkanı. 

Yönetmelikte ise, komisyon başka
nının çalışma bakanlıeınca tesbit edile
ce�i hükmü var. Komisyonda kararlar 
oy çoklu�u ile alınıyor. Qylann eşitlıei 
halinde ise başkanın iki oyu var. Bu açı
dan komisyon başkanlıeı önemli. 

Yasa, işveren kesiminden katılacak 
5 üye için şu kıstası getirmiş: Bünyesin
de en çok işvereni bulunduran en üst 
işveren teşekkülü. Uygulamada bu te
şekkül başkanlıeını Halit Narin'in yaptı
eı Türkiye Işveren Sendikalan Konfe
derasyonu, TıSK'dir. 

İşçi kesiminden komisyona katıla
cak üyeler için de belirleyici kural yasa
da yer almış. Bu kural işveren kesimi 
için getirilenin aynısı. Bu anlamda eşit
lik gibi görünüyor. Bu kural "bünyesinde 
en çok işçiyi bulunduran en üst işçi te
şekkülünden" şeklinde. Bu kuraim anla
mını açmak gerekli. Yasanın kabul edil
di�i 1971 yılının şartlan hatırlanınca ge· 
reklilik netleşiyor. Bu yıllarda işçilerin 
ekonomik-demokratik ve politik müca
deleleri yükselmiş, DıSK olgusu egemen 
çevrelerin korkulu rüyası haline gelmiş, 
yasal düzenlemelerle OİSK'in ortadan 
kaldınlması uygulamaya sokulmak iste
nilmiş, işçilerin buna karşı taVlrlan 15 • 
16 Haziran olayında netleşmiş, bu geliş
melerden sonra 12 Mart gerçekleşmiştir. 
ışte iş yasası 12 Mart'tan sonra, 1971 
yılının 25 A�ustosunda kabul edilerek 
yürürlü�e girmiştir. 

"İşçilerin yönetime katılmaları" 
şeklinde savunulup, yukandaki yukandaki yukandak biçimde 
uygulamaya yansıtılan ve bir ömeei de 
"asgari ücret komisyonunun teşekkülün· 
de" görülen bu yöntem elbette Işçilerin 
yönetime katıldıklan anlamına gelmi· 
yor. Yani görünüşte Işçilerin yönetime 
katıldıklan yansıtılıyor. Özünde Ise işçi
lerin yönetime katılmalan engelleniyor. 
Bu yöntem her konuda geçerli. Toplu 
sözleşme ve grev yasalannda da böyle. 
Bu yasalarda toplu sözleşme ve grev 
hakkı düzenlenmiş deeil, en genış bı· 
çimde kısıtlanmışlır. 

KOMISYONUN ÇALI ŞMASI 

Böylece görünüşte üç ayrı kesim

�inde şöyle bir 
daki görüşmeler 
gari ücreti n tesbitine 
gazetede yayımlanınClya 

Bu hüküm 
rekli konulardan biri. 
bir karar çıkacak, 
şerhleri konulacak, 
ri belirtilecek, 
rütü1düöü, toplantıya katılanlann 
dakiler tarafından, 
rafından bilinmeyecek. Belirtilen 
ein anlamı bu. 

Uygulamada 
linmeyen gizlilik 
görünüm var. Daha 
bugünlerde de 
asgari ücret tesbit 
na yansıyan bilgiler 
diei kadanyla 
yönelik. ışçi 
ayn düşündüeünün 
ile ilgili. ilgili. ilg Başka 
ren kesimlerinin, 
yönde çaba harc
ilgili. Oysa özünde, 
lerine katılan 
verenlerle dostlar 
linden kayıkçı 
yor. 

Asgari ücret 
bundan önceki 
sonuçlanmadan 
temsilcilerinin, 
lerinin birbirlerine peşrevleri, 
ni habrlarsak 
açıklıla kavuşur. 

O kadar ki, 
misyon çalışmalan 
yumruldayarak toptanby. 
ve tarafsız ( ! )  
culuk yapar ve 
asgari bir ücret 

öteyandan 
da ve yaşadılımız 
sı gerekli asgari 
da araşlırmalar 
ve bilim adamlannın 
önemi yoktur. 
lar ve sonuçlan, 
ver-kaçlanyla giime 
bu danışıkh oyunları. 
şıhr. 

Sonuçta 
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tikleri, iktidann 



TUm Iktisa'çıı.r Birliji 22 M.yıodo M.kl"" 
Mühendisleri <>duı Sılonundı "1976 &hiırındı TUrk 
Ekonomisinin Göriloümü" .. diı bir açık oıurum dUzen
ledi. Katılın konuşrn.aclLı.rın birleştili belirli nokta
lardın birisi, ekonominin bUlÜnkU egemen sınıflar 
ve onlu," organı iktidarlar elinde onırılnın yaralar 
almaktı oldulu. Gerçekten, oturum başQnı Gürel 
TUzUnUn özet olarak verdili bilgilerden, bundan 
başka sonuç çıkmıyor. Konuşmacılarda" Erol Çevik· 
ce'nin Türk ekonomisinin bir konjonktUre sahip 
olmadı!ın. ve sürekli olarak darbolnlar içinde oldu· 
tunu vu'1ulamasl da aynı dolrultuda. lcen Börtü· 
cene, ekonomik durumun rakam kullanmaya gerek 
kalmayıcak kadar. açıkca görülebilecek bir şekilde 
körülediline dikbt çekti. Bu sayfalarda t3rafımızdan 
sunuı .. " bildirini" bir özetini bulacaksınız. Oaha önce, 
toplantıda hem sunulan bildiriler aracılılıyla hem de 
glonu dolduran dinleyiciler tarafından yöneltilen 
sorulara verilen yanıtlardan çıkoın önemli bir sonuca 
delinmek gerekli. O da şu : Ekonominin içinde bulun· 
duiu sürekli darbolazlardan kurtulmanın tek yolu 
Işçi sınıfı egemenlilidir. 

TASARRUF ECILlMI DÜŞÜYOR 

Ilk�hardaki verilere dayanarak söylenebilir ki, 
1976 Turkiye ekonomisi, bUyük bir bunalımın 

göstergeleri sıralıyalım: Döviz olanakları 
danlrmkudır. Buna baill olarak ithalatta kısıntılar 
yapmak gerekmektedir. Sanayi mallarının fiyatla
rındaki Ekim'den Nign'a koıdar olan artış 1974 ve 
1975 yıllarındaki aynı devrelerdeki artışları geride 
bırakıyor. Mevd�t ve hisse senetleri ile tahv;1 satışları 
aerilemekte. Özel yatırım eliliminde bir yavaşlama 
var. Bütçeye kamu yatırımları için konan ödeneklerin 
çok küçük bir bölümü harcanıyor. Kamu iktisadi 
teşekküllerinin açıkları artıyor, bununla ilgili olarak 
Merkez Bankası 'nın fonları açıkları bpamak için 
ıiderek aşırı ölçülerde zorlanıyor. Bu durum, kamu 
iktisadi teşekküllerini" özel kesime ucuz ara malı 
sailayıcı işlevleri yüzünden, özel sektöre doirudan 
açılan kredilere, dolaylı olarak ekler yaratmış oluyor. 
Göstergelerin etlenuli bir şekilde basına yansıması 
önlenemiyor: "Çimento kiloyla satılıyor". Karaborsa 
ve stokçuluk büyük boyutlara ulaşıyor. Liste uzatıla
bilir, fakat gereksiz. Çünkü bu kadar gösterge so· 
nuçlar çıkartabilmek için yeterli. Yapılması gereken 
bu sonuçları kullanarak 1976'nın bundan sonraki 
dönemine bakmak. 

Yılın geri kalan döneminde bunalım artacak. 
Yaptılımız kestirimler, toptan eşya fiyatlarının 
1976·da % 22 oranında artacaiını gösteriyor. On· 
cekl yıllarda fiyat anışla.rının kestirimiyle ilgili 
kullandığımız ve güvenilir sonuçlar aldılımız bir 
yöntem izlendiğinde % 25 oranına varan fiyat artış· 
ları ıörmekteyiz. Belirtmek gerekir ki fiyatlarla ilgili 
kullanılan veriler resmi kaynaklardandır; bu da ger· 
çekıerden düşük sonuçlar elde etmek demek oluyor. 
% 2Sı aşan fiyat artışlarına şaşmamak gerek. 

TABLO · 1  

Toplam Imalat sanayUnde girdilerin. karın ve 
üereUetin paylan 

Yıllar GlrdUer KAr Ocretler 

1963 % 66 % 23 % 11 
1964 65 24 II 
1965 60 30 1.0 
1966 61 28 II 
1967 67 33 10 
1968 56 33 II 
1969 (x) 
1970 55 33 12 
1971 (x) 
1972 60 29 II 
1973 ŞI 28 II 
(x) Bu iki yılın uyunlan henUz buılmamlftır. 
VCRETLER MALlYETLERIN YALNıZ ONDA 
BIRINI OLUŞTUR URKEN. KARıN PAYı SVREK· 
LI OLARAK ARTMAKTA. 

- - - -

TURKIVE KAP 
FivAT VE KAR 

Ithalatın 5,S milyar dolarda gerçekleşeceli 
varsayımı kullanılarak yapılan bir hesaplama 1976 
yılında dış ticaret açılının 2 milyar, cari işlemler 
dengesinin 2,4 milyar ve ödemeler dengesinin ise 
2 milyar dolar açık verecelini göstermiştir. Brüt 
döviz rezervleri şu anda 800 milyon dolardır. Net 
rezervler ise bir süredir eski düzeydedir. Bu iki bulgu 

YALÇiN KVÇVK 

sek fiyatlardan çözUlmesine neden olaQlktır. Bu 
süreç başlamıştır. Karaborsacılıiın yaygınlaşması, bu 
süreci göstermektedir. Diier yandan ithalatın devam
Iılığı için başvurulan yüksek maliyetli döviz temini 
yöntemi nedeniyle, ithal edilen mallardaki fty .. , 
anışiarının iç piyasaya yansıtılması kaçınılmazdır. 

bir ariilya getirildilinde ithalatın 5,5 milyar dolar 
dolayında gerçekleşe�eii varsayımının olanak dışı 

Bin oldulu görülür. Diier bir deyişle bu seviyede bir 
TL. 

ithalat gerçekleştirilemez. Bu ise ithalatın kısılması 
ile ilıili olarak onaya çıkan sıkıntıların artması 
demektir. 

EMlSYON HAcMI GENIŞlıYOR 

Yaptılımız diler bir kestirim emisyon hacminin 
1976 yılı sonunda 53 milyar lira çevresinde olacaiı· 

30 fiyat vr vmmlilik 
arıışbnmn 
gerektirdili 
_ıı.. 

dır. Bunun yanında DÇM gelişlerindeki yavaşlama 
devam ederse bu rakoımın daha da yükselmesi beklen· 
melidir. Çünkü böyle bir durumda şu anda Merkez 
Bankası ile i.lişkilerini geçen yılın altına düşürmüş ıo 
olan özel kesim, elindeki stokları finanse edebil· 
mek için reeskont y'oluyla Banka'dan finansman sal· 
lamak istiyecektir. 

Kredi politikası 1976 yılında gösterdiii yal· 
nızca günlük gereksinimlerin karşılanmasına dönük 
niteliğini korumak eğilimindedir. Bu politika kalkın· 
manın gereklerine ters düşmenin ötesinde büyük 
oranda spekülatif mal piyasasının devamı sonucu· 
nu da doğurmaktadır. 10 

Mevduatlardaki gerilemelere delinmi�tik. Ban· 
kalardaki tasarruf mevduatının % 80'inin, mu dile· 
rin % 10'unun elinde bulunduğu göz önünde tutul
malı. Para değerinin düştüğü dönemlerde küçük 
sayıda tasarruf sahibinin bu büyük mevduat toplamını 
kOlayca çekip daha karlı ve spekülatif alanlara kay. 
maları bu özelliA;in sonucu. Eldeki bilgiler bu durumu 
belgeliyecek nitelikte. 

FIYATLAR 

Fiyatlarla ilgili söylenecekler de şöyle. 1975 
yılında ithalat miktar olarak değil deler olarak daha 
hızlı büyümüştür. Ithalatta görülen fiyat artışlarını iç 
fiyatlara yansıtmamak için hazine olanakları sonuna 
dek tÜketilmiştir. öte yandan mal piyasasını sürekli 
olarak beslemek için ithalat ile aşırı stoklamaya 
olanak sağlanmıştır. Içinde bulundulumuz koşullar· 
da ithalattaki kısıtlamalar, söz konusu stokların yük· 

TABLO · 11 

Verimlilik ve Ocretler ( 1963 = 100) 

özel Kesim Kamu Kesimi 
Işgücü Reel Işgücü Reel 

Yıllar verimliliRi ücretler ver!mIllIRI ücretler 

1963 100.0 100.0 100.0 100.0 
1964 106.3 114.5 106.6 112.6 
1966 106.3 113.9 121.3 112.4 
1966 116.6 123.0 13Ll 118.8 
1967 123.0 122.9 149.5 118.3 
1968 131.8 128.0 153.8 122.6 
1970 141.2 150.0 182.3 150.3 
1972 174.0 153.6 173.1 139.8 
1973 192.0 169.6 200.9 142.1 

REEL VCRETLER VERIMLILIK ARTıŞıNı ıZLı. 
YEMIYOR. 1964 YILINDAN BERI VERIMLILIK 
ARTIŞ/·VCRET ARTIŞI MAKASI GIDEREK A. 
ÇILMAKTADlR. 

1963 4 72 
Yı" 

CARI VCRETLERIN ARTIŞI. FIYAT VE VERIM· 
LlLIK ARTıŞLARıNıN GEREKTIRDIGI VCRBT· 
LERDEN T[!1'ARLI BIR ŞEKILDE DVŞVK KALI· 
YOR. ıŞçi BAŞıNA OLAN DURUMU BELIRTBN 
VSTTEKI ŞEKILDE TARANMıŞ ALAN HER 
ıŞçiDEN BU YOLLA 1 0  YILLIK DEVREDE 
ÇALıNANI GOSTERIYOR. 

ÜCRETLER VE FIYATLAR 

Çalışmada bundan sonra ücretlerle ilgili çe,ltli 
araştırmalar yapılmıştır. Bugün iş çevrelerinin, .... 
eel bir konu olan asgari ücretlerin saptanmasi sıra· 
sında özellikle yoğunlaştırdıklan prop.apnda Iki 
yönde gelişmektedir. Bunlardan biri, yüksek ücret 
taleplerinin enflasyona neden olduludur. Dilerı i. 
ücretlerin işgücü verimliliii artışıncb.n daha hızlt 
arttığıdır. Bir yandan haksız ücret talep edildiii, 
diler yandan da bunun enflasyona neden oldulu 
bıkmadan yinelenmektedir. Biz bu her iki iddian," da 
asılsız oldulunu kanıtlıyacak bulgular elde ettik. 
Bunu yaparken geni, ,ekilde Devle' 1.ı.,lsılk Ensı� 
,Usü'nUn 1963'den beri yapmak .. olduju ima�t 
sanayi sayımlarını kUlliilndık. Sayımlar anket YOluyla 
derleniyor. Içindeki bilgiler dolrudan iş sahiplerinin 
ve işletme müdürlüklerinın kendi verileri. Dolayısıyla 
ücretleri abartma ve kar toplamlarını kOçUitme eli· 
limleri çok yüksek. Böyle olduju halde gene de Ileri 
sUrdükleri iddiiiliarı çUrilten sonuçlar elde etmek oIae 
n .. ğı var. Bunun ötesinde Enstitü bazı durumlarda 

73 

rmkudır. Buna baill olarak ithalatta kısıntılar 
gerekmektedir. Sanayi mallarının fiyatla

Ekim'den Nign'a Nign'a Nign' koıdar olan artış 1974 ve 
1975 yıllarındaki aynı devrelerdeki artışları geride 

Mevd�t ve hisse senetleri ile tahv;1 satışları 
Özel yatırım eliliminde bir yavaşlama 
kamu yatırımları için konan ödeneklerin 
bir bölümü harcanıyor. Kamu iktisadi 

küllerinin açıkları artıyor, bununla ilgili olarak 
Bankası 'nın fonları açıkları bpamak için 

ölçülerde zorlanıyor. Bu durum, kamu 
teşekküllerini" özel kesime ucuz ara malı 

işlevleri işlevleri işlevler yüzünden, özel sektöre doirudan 
kredilere, dolaylı olarak ekler yaratmış oluyor. 

etlenuli bir şekilde basına yansıması 
"Çimento kiloyla satılıyor". Karaborsa 

büyük boyutlara ulaşıyor. Liste uzatıla
gereksiz. Çünkü bu kadar gösterge so· 

çıkartabilmek için yeterli. Yapılması gereken 
kullanarak 1976'nın bundan sonraki 

bakmak. 
geri kalan döneminde bunalım artacak. 

kestirimler, toptan eşya fiyatlarının 
22 oranında artacaiını gösteriyor. On· 

fiyat anışla.rının kestirimiyle ilgili 
ve güvenilir sonuçlar aldılımız bir 

yöntem izlendiğinde % 25 oranına varan fiyat artış· 
eyiz. Belirtmek gerekir ki fiyatlarla ilgili 

kullanılan veriler resmi kaynaklardandır; bu da ger· 
düşük sonuçlar elde etmek demek oluyor. 

fiyat artışlarına şaşmamak gerek. 

TABLO · 1  

Imalat sanayUnde girdilerin. karın ve 
üereUetin paylan 

GlrdUer KAr Ocretler 

% 66 % 23 % 11 
65 24 II 
60 30 1.0 
61 28 II 
67 33 10 
56 33 II 

55 33 33 12 

60 29 II 
ŞI 28 II 

yılın uyunlan henUz buılmamlftır. 
MALlYETLERIN YALNıZ ONDA 

OLUŞTUR URKEN. KARıN PAYı SVREK· 

devam ederse bu rakoımın daha da yükselmesi beklen· 
melidir. Çünkü böyle bir durumda şu anda Merkez 
Bankası ile i.lişkilerini geçen yılın altına düşürmüş ıo ıo 
olan özel kesim, elindeki stokları finanse edebil· 
mek için reeskont y'oluyla 'oluyla ' Banka'dan finansman sal· 
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Kredi politikası 1976 yılında gösterdiii yal· 
nızca günlük gereksinimlerin karşılanmasına dönük 
niteliğini korumak eğilimindedir. Bu politika kalkın· 
manın gereklerine ters düşmenin ötesinde büyük 
oranda spekülatif mal piyasasının devamı sonucu· 
nu da doğurmaktadır. 10 10 

Mevduatlardaki gerilemelere delinmi�tik. Ban· 
kalardaki tasarruf mevduatının % 80'inin, mu dile· 
rin % 10'unun elinde bulunduğu göz önünde tutul
malı. Para değerinin düştüğü dönemlerde küçük 
sayıda tasarruf sahibinin bu büyük mevduat toplamını 
kOlayca çekip daha karlı ve spekülatif alanlara kay. 
maları bu özelliA;in sonucu. Eldeki bilgiler bu durumu 
belgeliyecek nitelikte. 

FIYATLAR 

Fiyatlarla ilgili söylenecekler de şöyle. 1975 
yılında ithalat miktar olarak değil deler olarak daha 
hızlı büyümüştür. Ithalatta görülen fiyat artışlarını iç 
fiyatlara yansıtmamak için hazine olanakları sonuna 
dek tÜketilmiştir. öte yandan mal piyasasını sürekli 
olarak beslemek için ithalat ile aşırı stoklamaya 
olanak sağlanmıştır. Içinde bulundulumuz koşullar· 
da ithalattaki ithalattaki kısıtlamalar, söz konusu stokların yük· 

TABLO · 11 

Verimlilik ve Ocretler ( 1963 = 100) 

özel Kesim Kamu Kesimi 
Işgücü Reel Işgücü Reel 

Yıllar verimliliRi ücretler ver!mIllIRI ücretler 

1963 1963 100.0 100.0 100.0 100.0 
1964 1964 106.3 114.5 106.6 112.6 
1966 1966 106.3 113.9 121.3 112.4 
1966 1966 116.6 123.0 13Ll 118.8 
1967 1967 123.0 122.9 149.5 118.3 
1968 1968 131.8 128.0 153.8 122.6 
1970 1970 141.2 150.0 182.3 150.3 
1972 1972 174.0 153.6 173.1 139.8 
1973 1973 192.0 169.6 200.9 142.1 

REEL VCRETLER VERIMLILIK ARTıŞıNı ıZLı. 
YEMIYOR. 1964 YILINDAN BERI VERIMLILIK 

1963 1963 4 4 

CARI VCRETLERIN 
LlLIK ARTıŞLARıNıN 
LERDEN T[!1'ARLI BIR 
YOR. ıŞçi BAŞıNA BAŞıNA BAŞı
VSTTEKI ŞEKILDE 
ıŞçiDEN BU YOLLA 
ÇALıNANI GOSTERIYOR. 

ÜCRETLER 

Çalışmada bundan 
araştırmalar yapılmıştır. 
eel bir konu olan asgari 
sında özellikle yoğunlaştırdıklan 
yönde gelişmektedir. 
taleplerinin enflasyona 
ücretlerin işgücü verimliliii 
arttığıdır. Bir yandan 
diler yandan da bunun 
bıkmadan yinelenmektedir. 
asılsız oldulunu kanıtlıyacak bulgular 
Bunu yaparken geni, 
,Usü'nUn 1963'den beri 
sanayi sayımlarını kUlliilndık. 
derleniyor. Içindeki bilgiler 
ve işletme müdürlüklerinın 
ücretleri abartma ve 
limleri çok yüksek. Böyle 



iNiN 
LOSU 

UCRET 
oranı) devlet kesiminde 1964de 2,2 den 1973 de 3,S e 
yükselmiştir . Aynı oran özel kesimde 2 den 2,2 ye 
yükseliyor. 

yararlar da vilr. Biz bazı dalıarda ortalama ücretlerı 
hesapladık. Bunu yaparken düşündüğümüz ihracau 
dönük sanayi dallarıyla, iç tüketim için üreten sanayi 

llarında ücretleri karşılaştırmaktı. Umulan ihraCilt 
apmak durumunda olan dallarda dış fı.yaılarla çekiş· 

me nedeniyle maliyetleri kısma güdüsünün doğu
racağı orulamadan düşük ücret hadleriydi .  Aynı 
zamanda tekelci bir niteliği olan ve dış çekişmeden 
gümrük duvarları yoluyla korunan iç tüketime dönük 
mallar üreten dallarda da, fiyatları kolaylıkla yüksel
tebilme nedeniyle, göreceli olarak yüksek (sanayi 
ortalamasından yüksek) ücretleri e karşılaşılacağı umu-

6 ... kesimdeki bilıileri (örnetin, bir iş <bhndaki ıek 
airı,irnlt ilgili verileri) gizli {utabilmek için toplam
lMdı cb Silptırmalar yapmış. Biz olanaklar çerçeve
sinde, yinelenmiş ubloları, delişik sınıflandırmalara 
pe düzenlenmiş tilbloları kullanarak ve bazı top-
1ama�lkarfNı yanlışlarını düzelterek bu saptırmalan 
ayddayÜJildik. Ayrıca çalışım, sektörler ve iş dalları 
yerine büyük çapta toplam irmlat sanayi ile ilgili 
oIdulu için buı yanlışların bışkı yerlerde ters yan
lIşlarbı ,iderildili varsayımından yanrlanıldı. Saptır
maLIr devlet kesimi için söz konusu Olmadığından bu 
kesimle ilım sonuçlır doıha JÜvenilir. Bulguların top· 
lam ekonomi, için seçerliliAi kuvvetli:  Sayımın kap
samı hem ıeniş, hem de sayımcbki sektörler arısı 
dılılım ekonomideki sektörler arası gerçek dağılımla 
uyumlu. 

Kunuulan verilerin bu kısa tanıtmasından son
ra. önce "h.ık�z yüksek ücret talepleriltnin enflasyona 
neden olmidılını ıörelim. TABLO-I e bakarsak üçün
dı IÜtuncbki dizi bize toplam ücretlerin tOjllam mali
yet içindeki payının yüzde on ile onbir ansında 
oynadılını ıösterir. Bu demektir ki, eğer ücretler 
bır anda um iki misli M1.Salar, bu artışın maliyet ve 
dolayısıyla fiyatlardaki yol açaa.lı artıŞ yüzde 
1()"11 çevresinde kalacaktır. Bunun yanında kar
lann payını ıösteren ikinci sütunda ıenel bir artıŞ 
ad ... Fiyat artışlarının nereye ıitmekte olduğuna 
W,ldn bir .özlem. Tablo özel ve kamu kesimlerini bir 
araya toplarnlJtır_ Aynı tabloyu yalnız özel kesim için 
cllzenlenek sonuç daha da belirıinleşmektedir. 
OaetIerin payı onda. biri geçmemektedir. Bu genel
.....,In dışında kal.n ıek yıl 1970 dir. Aynı durum 
6UI kesim ı>blosun<b <b ortaya çıkmakı>dır. 1 2  
Man'ın ıerekçelerinden biri. Ilerde değineceğimiz 
,eldıden de benzer bir yorum yapılabilir. 

VERIMLILIK OCRETLERDEN ınzLI ARTIVOR 

Verimlilik artışlarının ücret artışlarını geçtiği
ni Lu şekilde ıörebiliriz. Sayımda verilen toplam 
llretim deterlerinden fiziki üretim miktarlarını bula
blmek için fiyat artışlarının etkisinin ayıklanması 
preklr. Bunun için her yılın üretim deleri o yılın 
Imalat anayi malları fıyat endeksi ile bölünmüştür. 
Aynı biçimde, sayımda verilen toplam ücretleri de 
fly� artışlarının etkisinden ayıklamak gerekir. Bunu 
dı pçinme endeksini kullanarak yaptık. Bu şekilde 
elde edilen diziler toplam işgücüne bölünürlerse bir 
yandan i'lÜCÜnün verimliiili, diler yandan oalflma 
.... l lltreder elde edilmiş olur. Bu sonuçlar TABLO·II 
de verilmektedir. Tablo açıklama yapmayı gerektir
mey� kadar açık. Gerek özel, ıerek kamu kesimi 
olsun lıJlkü verimlllijindeki artışlar ücretlerdeki 
artı,,",ın çok önilnde ılımekıedir. Tablodan açık 
olarak 16rülmeyen, özellikle 1964 den sonra, ücr�t
lerin verimlilik artışının gerisinde kalışının ötesinde, 
anıdüi farkın .iderek açılmaku Oluşudur. Gerçek
ten de lic:ret artışlırı verimlilik artışlarından, 1964 
ydından 1973 yılına kadar geçen arada özel kesimde 
" 23, kamu kesiminde Ise " 33 oranında geride kal
m"tır. 

Verilen bu 50n rakamıır aynı zamanda delişik 
bır pırilJÜ yalanlımakı> <b kullanılabilir. Genel 
oIank kamu kesiminde ortalama ücretleri" özel 
keshndekinden daha.cömert olarak saptandığı öne sU
rUIUr. Bu böyle olabilir. Yalnız aradaki açık kapan
maktadır. Bu <b özel kesimin ıiderek daha yUksek 
Daet ödemesi yoluyla delil, devlet kesiminin giderek 
lıImtWti oranını artırmasıyla gerçekleşmektedir. Bu
Nın b6yle oldutu açık, çUnldl her Ikisi de verimlilik 
Mtltlarını bile kar,ılayacak Ucret ödememekteler. 
Toplam ktrların toplam Ucretlere oranı (sömUrü 

VERIMLILIK ARTIŞI NEREVE GIDIVOR 

Verimlilik anışının nereye gittiğini görebil· 
mek için şekile bakmak gerekiyor. Şekildeki en alt 
düz çizgi eğer verimlilik ve hayat pahalı1lğl artış
ları olmasaydı 1963 deki ortalama ücretlerin 1973 de 
de aynı düzeyde olacağını gösteriyor. Halbuki şim
diye kadar dediklerimizden biliyoruz ki hem verim
lilik artmıştır, hem de geçinme koşulları pahaIanmış
tır. Eğer yalnız işgücü verimliliğindeki artışları ücret 
artışlarıyla karşılamak gerekse ücretlerin kırmızı 
çizgiyle gösterilen düzeyde gerçekleşmesi gerekir. 
Diğer bir deyişle pembe alan yıllar boyu verimlilik 
artışından dolayı işçi başına yaratılan değeri gös
teriyor. Bunun ötesinde fiyat artışlarından dolayı 
geçinme koşullarını en azından aynı tutabilmek 
için gri renkle gösterilen alanı eklemek gerekir. 
Böylece elde edilen eğri gri çizgiyle gösterilmiştir. 
Sonuç olarak 1963 d�ki düzeyde tutabilmek için 
bile en azından yıllık , ortalama ücretlerin 6,488 
liradan 30,721 liriya yükseltilmesi gerekir. 

Halbuki, cari ücretler ancak kalın siyah çizgi 
ile ıösterilen düzeyde kalmışıır. 1973 de 23,389 
lira. Biz iki çizgi arasında kalan alanı ince çizgilerle 
taradık. Bu alan on yılda bir işçinin verimliliğini 
artırarak ve karşılığında gerekli ücreti ödemiyerek 
elde edilen toplamı verir. Biz aynı işlemi çalışmanın 
kapsamına giren bütün işgücü için de yaptık. Ozet
liyelim: Sendika ve grev yasasının ilk on yılında, 
ücretlerin verimlilik artışlarının gerisinde kalması 
nedeniyle, ortalama beşyüz bin işçiye, ücretlerin ve
rimlilik artışı oranında artması halinde alabileceğin
den 10 milyar lira daha az ücret ödenmiştir. Bu iş
çiler en örgütlü işçilerdir. Tarım dışında örgütlü ve 
örgütsüz bütün işçiler hesaba katıldığında ve hesap
lama bugüne kadar uzatıldığında bu miktar 100 mil
yar lirayı geçer. 

Verimlilik ve ücret ilişkisiyle ilgili bulgular, 
bugünkü ekonomik bunalımın ve fiyat artışlarının 
kesinlikle işçilerin omuzlarına yüklenemiyeceğini 
göstermektedir. Bugün işçiler, ücretlerin verimlilik 
artışına bağlanmasıyla ilgili işveren önerisinin kabul 
edilmesi halinde bile, sermaye kesiminden 100 mil
yarca lira alacak durumdadır. 

SANA vi DALlARı ARASINDAKı 
FARKlılıKlAR 

Sanayi sayımlarını kullanarak söylenebilecek 
olanlar bu kadar deliL. Buraya değin yalnız toplam 
sanayi rakamlarını inceledik. Bunun yanında çeşitli 
dallarda aynı özellikte araştırmalar yapılabileceği 
gibi dallar arası karşılaştırmaların sağlıyacağı ek 

luyordu. , 
Gerçekten de ihracata dönük olduğu bilinen 

bir kaç sanayi dalında (ki biz bunları dış istatistik
leri inceleyip, yüksek oranda ihracat yapanlardiln 
seçti k) ortalamanın altında kalan ücretler elde ettik. 
Gıda, dokuma vb. TABlO·I I I  de de görülebileceği 
gibi ihracat yapan dallarda ortalamanın altında ve 
dayanıklı tüketim malları üreten elek}rikli makina
lar ve taşıt araçları gibi dalların da çok altinda ücret
ler ödenmektedir. Oaha ilginç olan, bu her iki tip 
sana\ıide de sanayi ortalamasıyla aradaki farkın açıl
makta olduludur. 

Geçen yıl MC hükümetinin kuruluşu çalışma
larının DISK'in Çukurova'ya girme çabaları sırasında 
nasıl hızlandırıldığı anımsanmalı. DISK yüksek ücret
li sözleşmeler elde etmekte daha başarılı. Çukur 
sermayesi ihracat yapan dallarda yoğunlaşıyor. 
Geçen sene de referandum hakkı "ilerici" yargı 
organları tarafından geri çevrildi. Faşizmin tırmanı
şında ağırlık verilen dallar ve kullanılan yöntemlere 
ilişkin birkaç gözlem. 

FAŞIST TIRMANMA SÜRECEK 

1976 yılının ilkbaharında ortaya çıkan bunalım, 
yılın bundan sonraki döneminde artan ölçüde va.r
hlını sürdürecektir. Ancak bu durum, bunalımın 
hafıfletilmesinin olanaksız olduğu anlamıNı gelme
mektedir. Ithalatın kısıtlanmasıyla birlikte stokları 
çözücü bir para-kredi pOlitikası ve piyasanın sıkı bir 
biçimde denetlenmesi, yatırımları azaltıcı bir etki 
yapsa bile, fiyat artışlarını fırenliyebilir. Mevcut 
üretimi de, bUyük bir aksaklığa yol açmadan, devam 
ettirebilir. Çünkü, piyasadaki mevcut stoklar bu yı
lın üretimine yetebilir. Ancak bunu'yapmak, bugünkü 
hükümetin, tek dayanağı olan işçevrelerini karşısına 
alması demek. Bugünkü hükümetin böyle bir gücü 
yoktur. Böyle bir niyeti de yoktur. Olamaz da. Bu 
yüzden 1976 yılının bundan sonraki döneminde 
ekonomik bunalım artarak devam edecektir. 

Mevcut hükümet, geniş yığınların desteğini 
kaybettiği için ve gelecek yılın bir seçim yılı olma 
olasılığı yüksek olduğu için, kısa bir süre sonra 
mevcut ekonomik bunalımı artırıcı ekonomik politi
kaları uygulamaya koyacaktır. PetrQI, kömür, elek
trik ve yine bir olasılıkla demiryOlları zamları, kapıda 
bekleyen zamlardır. 

Bu durumda Cephe Ortaklığını açık bir almaşık 
kalmaktadır: Ekonomik bunalım derinleşerek devam 
edecektir. Cephe Ortaklığı, siyasal bunalımı da derin
leştirerek sürdürecektir_ Daha açık bir deyişle, Cephe 
Ortakiılı faşist tırmanmaya mahkumdur. 

TABLO . ((( 
Seçıımlş Sektörlerde Ortalama Ocretle�:"<1000 TL/VIL) 

ıhracat yapan sektörler Yurt ıçı tüketim mallan 
Ureten sektörler 

Tütün Sanayi Oto Elektrik Ta,ıt 
VoIIar Gıda 1,leme Dokuma Mobııya ortalaması lastiRI Kimya Makına makinaları araçlan 
1963 4 ,3 3,2 4,9 5,2 5,7 7,8 9,2 8,2 7,4 7,8 
1964 5,6 3,9 5,7 5,6 6,5 9,7 9,6 9,4 9,2 8,6 
1965 6,2 3,5 6,4 6,5 6,8 17,0 10,1 9,4 10,3 9.5 
1966 6,6 4,8 6,9 7,0 7,7 19,0 11,3 10,0 10,1 11,8 
1967 7,6 5,3 7,8 7,3 8,8 20,1 13,1 10,6 11,8 11,7 
1968 8,0 5,0 8,4 7,9 9,7 23,0 14,2 11,7 12,6 12,8 
1970 10,1 6,9 10,8 8,2 13,0 26,1 19,1 16,9 16,1 14,6 
1972 13,3 9,2 17,1 11,2 18,4 40,0 26,7 21,0 24,5 23,3 
1973 18,4 10,9 19,5 9,9 (x) 21,9 25,9 (x) 33,1 24,6 26,3 26,9 

(x) Mobilya ve Oto lastiRindeki düşüşler lerçeRi yansıtabııeceRI gıbı sayımlardaki hatalardan da kaynakla. 
nabUlf. İhracat yapan sektörlerde ortalama Ueretıer hem ortalımanın altında hem de geri kalan sektörlerde-
kinin çok altında. 

bakarsak üçün
ücretlerin tOjllam mali

onbir ansında 
ki, eğer ücretler 

artışın maliyet ve 
açaa.lı artıŞ yüzde 

kalacaktır. Bunun yanında kar
ıenel bir artıŞ 

nereye ıitmekte olduğuna 
kesimlerini bir 

özel kesim için 
belirıinleşmektedir. 

geçmemektedir. Bu genel
dir. Aynı durum 
çıkmakı>dır. 1 2  

değineceğimiz 
yapılabilir. 

ınzLI ARTIVOR 

artışlarını geçtiği
verilen toplam 

miktarlarını bula
etkisinin ayıklanması 

deleri o yılın 
ile bölünmüştür. 

toplam ücretleri de 
ayıklamak gerekir. Bunu 

yaptık. Bu şekilde 
bölünürlerse bir 

yandan oalflma 
olur. Bu sonuçlar TABLO·II 

yapmayı gerektir
ıerek kamu kesimi 

artışlar ücretlerdeki 
Tablodan açık 

den sonra, ücr�t
kalışının ötesinde, 
Oluşudur. Gerçek

artışlarından, 1964 
geçen arada özel kesimde 

oranında geride kal

zamanda zamanda delişik delişik 
kullanılabilir. Genel 

ücretleri" özel 
olarak saptandığı öne sU

Yalnız aradaki açık kapan
ıiderek daha yUksek 

kesiminin giderek 
ekleşmektedir. Bu

Ikisi de verimlilik 
ödememekteler. 

liradan 30,721 liriya yükseltilmesi gerekir. 
Halbuki, cari ücretler ancak kalın siyah çizgi 

ile ıösterilen düzeyde kalmışıır. 1973 de 23,389 
lira. Biz iki çizgi arasında kalan alanı ince çizgilerle 
taradık. Bu alan on yılda bir işçinin verimliliğini 
artırarak ve karşılığında gerekli ücreti ödemiyerek 
elde edilen toplamı verir. Biz aynı işlemi çalışmanın 
kapsamına giren bütün işgücü için de yaptık. Ozet
liyelim: Sendika ve grev yasasının ilk yasasının ilk on yılında, 
ücretlerin verimlilik artışlarının gerisinde kalması 
nedeniyle, ortalama beşyüz bin işçiye, ücretlerin ve
rimlilik artışı oranında artması halinde alabileceğin
den 10 milyar lira daha az ücret ödenmiştir. Bu iş
çiler en örgütlü işçilerdir. Tarım dışında örgütlü ve 
örgütsüz bütün işçiler hesaba katıldığında ve hesap
lama bugüne kadar uzatıldığında bu miktar 100 mil
yar lirayı geçer. 

Verimlilik ve ücret ilişkisiyle ilgili bulgular, 
bugünkü ekonomik bunalımın ve fiyat artışlarının 
kesinlikle işçilerin omuzlarına yüklenemiyeceğini 
göstermektedir. Bugün işçiler, ücretlerin verimlilik 
artışına bağlanmasıyla ilgili işveren önerisinin kabul 
edilmesi halinde bile, sermaye kesiminden 100 mil
yarca lira alacak durumdadır. 

SANA vi DALlARı ARASINDAKı 
FARKlılıKlAR 

Sanayi sayımlarını kullanarak söylenebilecek 
olanlar bu kadar deliL. Buraya değin yalnız toplam 
sanayi rakamlarını inceledik. Bunun yanında çeşitli 
dallarda aynı özellikte araştırmalar yapılabileceği 
gibi gibi dallar arası karşılaştırmaların karşılaştırmaların sağlıyacağı sağlıyacağı ek 

organları tarafından geri çevrildi. Faşizmin 
şında ağırlık verilen dallar ve kullanılan yöntemlere 
ilişkin birkaç gözlem. 

FAŞIST TIRMANMA SÜRECEK 

1976 yılının ilkbaharında ortaya çıkan bunalım, 
yılın bundan sonraki döneminde artan ölçüde 
hlını sürdürecektir. Ancak bu durum, bunalımın 
hafıfletilmesinin olanaksız olduğu anlamıNı 
mektedir. Ithalatın kısıtlanmasıyla birlikte 
çözücü bir para-kredi pOlitikası ve piyasanın 
biçimde denetlenmesi, yatırımları azaltıcı bir 
yapsa bile, fiyat artışlarını fırenliyebilir. 
üretimi de, bUyük bir aksaklığa yol açmadan, 
ettirebilir. Çünkü, piyasadaki mevcut stoklar 
lın üretimine yetebilir. Ancak bunu'yapmak, bugünkü 
hükümetin, tek dayanağı olan işçevrelerini karşısına 
alması demek. Bugünkü hükümetin böyle bir 
yoktur. Böyle bir niyeti de yoktur. Olamaz da. Bu 
yüzden 1976 yılının bundan sonraki döneminde 
ekonomik bunalım artarak devam edecektir. 

Mevcut hükümet, geniş yığınların desteğ
kaybettiği için ve gelecek yılın bir seçim yılı 
olasılığı yüksek olduğu için, kısa bir süre 
mevcut ekonomik bunalımı artırıcı ekonomik 
kaları uygulamaya koyacaktır. PetrQI, kömür, 
trik ve yine bir olasılıkla demiryOlları zamları, 
bekleyen zamlardır. 

Bu durumda Cephe Ortaklığını Ortaklığını Ort açık bir 
kalmaktadır: Ekonomik bunalım derinleşerek 
edecektir. Cephe Ortaklığı, siyasal bunalımı da 
leştirerek sürdürecektir_ Daha açık bir deyişle, 
Ortakiılı faşist tırmanmaya mahkumdur. 

TABLO TABLO . (. ((( (( 
Seçıımlş Sektörlerde Ortalama Ocretle�:"<Ocretle�:"<Ocretle� 1000 TL/VIL) 

ıhracat yapan sektörler Yurt ıçı tüketim mallan mallan 
Ureten sektörler 

Tütün Sanayi Oto Elektrik T
VoIIar Gıda 1,leme Dokuma Mobııya ortalaması lastiRI Kimya Makına Makına makinaları ara
1963 4 ,3 3,2 4,9 5,2 5,7 7,8 9,2 8,2 7,4 
1964 5,6 3,9 5,7 5,6 6,5 9,7 9,6 9,4 9,2 
1965 6,2 3,5 6,4 6,5 6,8 17,0 10,1 9,4 10,3 
1966 6,6 4,8 6,9 7,0 7,7 19,0 11,3 10,0 10,1 11,8 
1967 7,6 5,3 7,8 7,3 8,8 20,1 13,1 10,6 11,8 11,7 
1968 8,0 5,0 5,0 5, 8,4 7,9 9,7 23,0 14,2 11,7 12,6 12,8 
1970 10,1 6,9 10,8 8,2 13,0 26,1 19,1 16,9 16,1 14,6 
1972 13,3 9,2 17,1 11,2 18,4 40,0 26,7 21,0 24,5 23,3 
1973 18,4 10,9 19,5 9,9 (x) 21,9 21,9 25,9 25,9 (x) 33,1 33,1 24,6 24,6 26,3 26,3 26,9 

(x) Mobilya ve Oto lastiRindeki düşüşler lerçeRi yansıtabııeceRI gıbı sayımlardaki hatalardan da kaynakla
nabUlf. İhracat yapan sektörlerde ortalama Ueretıer hem ortalımanın altında hem de geri kalan sektörlerde-



295 GONLOK DIRENIŞ 

YOROYOŞ, bu hart. da Yunteks 
Iplik Sanayii'nin 295 (Ündür direnişte 
olan işçilerini ziyaret etti. Işyeri sahibi, 
Moms Elvaşvili adlı bir musevi. Bay 
Morris üstelik şoven bir yahudi milliyet
çisi. 6.8.1975 tarihinden bu yana grey
de bulunan işçiler, patronlarının bu 
özelliRini de biliyor. 

Yüntekı'de 148'i kadın olmak üzere 
ı83 işçi çalışıyor. Başta grev komitesi 
başkanı LütCi Kurtulmuş olmak üzere, 
(tev komitesinin diA'er üyeleri ile konu
şuyoruz: 

. Greve nasıl başladınız? 
- 1975 yılının üçüncü ayında söz· 

leşmemi%. bitti. Yeni sözleşme çerçeve
sinde 33 ay için 47.5 TL yevmiye isle
dik. Bu, patron tarafından kabul edilme
yince gt'eve (itmeye karar verdik. Ancak 
sıkıyönetim buna izin vermedi. tşveren 
avukatı da bunu açık bir şekilde belirl
mişti zaten; ereve gidilirse toplu tüfekli 
asker getirir karşınıza dikerim, demişti. 

Sıkıyönelimden sonra greve başla
dık_ 295 gündür de sürdüriiyoruz_ 

- Sendika hakkında ne düıtünüyor
sunuz? 

- Oyeai bulundulumuz &endi ka 
Türk-Iş'e ballı_ Bugüne dek patrondan 
yana olan tutumunu defalarca sergiledi. 
Ancak bw "tmasma müsaade etmeye
eeliz. elbette. Çünkü kimin neyi tenu.il 
ettiRini biliyoruz artık. 

- 1 Mayıs işçi bayramına katıldı
nu mJ? 

- Gidemedik. Grevi beklemek zo
runda kaldı. Çünkü daha önce çevredeki 
komandolar tarafından tehdit edilmiş
tik. 1 Mayıs'a katıldılımız takdirde grev 
çadırlanmızı yakacaklarmlıt. Kadın işçi· 
ler çolunlukta olduRu için burayı bek
lemek zorunda kaldık, .gerçi · hanım ar
kadaşların da eli &OlSalı, ama yine ne 
Dlur ne olmaz. 

- Grevler sonunda belirli hakJar 
elde ediliyor. Ancak biliyorsunuz, fiyat 
artışları, hayat pahahhRı derken bunlar 
yeniden uçup gidiyor. Sonu ne olacak 
dersiniz? 

- Evet, tek tek patronlardan bazı 
haklan, ücret artışlannı söke söke alıyo
ruz. Ama baştaki iktidarlar onların, pat
ronların iktidarı. Verdiklerini yine geri 
a1ma1arl böylece kolay oluyor. Çözüm, 
işçiden yana iktidarlarda. Daha doRru
au, işçi sınıfının iktidarında. Bunun için 
de ör(Ütlü mücadele gerek. 

MARSHALL PATRONUNUN 
YASA DIŞI BASKıLARı 

SOROYOR 

Petrol Kimya-Iş lendikaaı.nın Geb
ze'deki Manhall Boya Fabrikasındaki 
ereri .ürüyor. Manhall'daki grevin en 
Çarpıcı özelliklerinden biri ,  grevdeki iş
yerinin çene inerlerinden gelen işçiler 
tarafmdlll1 sürekli olarak ziyaret edilmesi 
ve MaıahaJ1 i,çilerine her türlü de.teRin 
aalllll1mut. Işçi .mıfı dayanışmaaının en 
canlı örnekleri ,öriilüyor Mar.hall'da. 

Marahall'da ,öriilen bir başka nokta 
da, ltverenin erevi kırmak için hiç bir 
yöntemi kullanırıazlık edemeyeceli. 

Grevci işçilerin ,revdeki işyerinden 
çıkan mallan kontrol etmek istemeleri 
dolal ve yua1 bir hak. 23 Mayıs günü iş
yerinden çıkarılan tenekeleri ıörmek i.
teyen işçilere enıel olunuyor. tşveren 
işyerine jandarma çaRırıyor. 

Ertesi ııün, yaaal haklannı kullanan 
üç işçinin (ki aralarında işyeri tem.ilcisi 
ve Petrol Kimya-t, .. ı genel yöne
tim kurulu üyesi Ali ÖZIÜI de vardır) iş 
&kitleri temediliyor. Oyu, bilindiQ:i ıibi, 
ırev lllUında toplu sözle,me askıdadır 
ve bütün haklar saklıdır. Oıtelik, grcv 111-
rasında toplu sözle,menin 13. ve üç işçi
nin if ten çıkanlma ıerekçesi olan 17. 
madde uYIU!anamaz. 

Mar.hall i,çileri ve onların temsilci
si devrimci .. ndika bu tür bükılara ya
bancı deRi!. Ve bunlardan yılacak da de
Ait. 

YOROYOŞ · l  HAZIRAN 19 76 · 1 0 

SERMAYE SıNıFı 
TAMSAŞ GREVI 

Istanbul yolu üzerinde, Ankara'dan 
10 km. uzaklıkta bir fabrika var: TAM
SAŞ. Uzun okursak Tarım Alet ve Ma· 
kinaları A.Ş. Bu fabrikanın önünde ko· 
caman bir pankart gerili: "Bu iş yerinde 
,,"v var." Grev yerine bir dostluk ziya' 
reti yaptı Işçi Kültür DerneRi. Oyunlar 
oynandı,halaylar çekildi, türküler, marş
lar okundu. 

Işyerinde ıırev 10 Mayıs 1976 la
rihinde başladı. Greve kadar geçen saf
haları şöyle özetleyebiliriz. 1975 yılında 
TAMSAŞ'da işçiler sendikasız. lık defa 
Maden-l, bir örgütlenme ÇaJllimasl yap,ı
yor. 1975'in sekizinci ayında. Ancak i,
veren bu çalı,madan hiç memnun kal
madıaı için işçiler üzerinde siKekli b .. -
kı yapıyor. tşçiler o aşamada henüz ge
rekli örgütlenme bilinci ve birlik anlayı
şına kavuşamadıklarından tek tek istifa 
ettiriliyorlar sendikadan. Bu arada da 
sendika ile i,veren arasında ba,lıyan gö
riişmeler uzlaştırma kurulunun teşkili 
noktasında donuyor. 

1976 yılının Nisan ayına kadar pek 
ses soluk çıkmıyor TAMSAŞ işçilerin
den. Bu ayda öl'iÜUenme çalışmaları 
tekrar başlıyor. Ama eskinin derslerin
den de yararlanılarak. İşveren ııene aynı 
işveren. Fakat işçiler daha ilerde bu kez. 
Birlik ve beraberlilin anlamını daha bir 
kavramışlar. tşçilerin bu seferki örgü, 
lenmelerini önleyemeyeceltini anlayan 
işveren bu kez örgütlenmenin başını çe
ken dört işçiyi işten atıyor. Bu hareketi 
işçileri daha bir biliyor, daha bir bilinç
lendiriyor. Sendikanın görüşmeleri daha 
önce bırakılan yerden devam ediyor. Uz· 
laştırma toplantısına işveren katılmıyor 
ve grev kararı alınıyor. Bu kararın sonu· 
cu bu kez işveren göriişme talebinde bu
lunuyor. Göriişmeler tekrar sürdürüldü. 
Sonunda ücret ve sosyal haklar konula
nnda uyuşulamadıitından 10 Mayıs 
1976 tarihinde grev başladı. Greve 93 
işçinin tümü katılıyor. Birlik içinde, 
omuz omuza haklarını alma mücadelesi 
veriyorlar. 

Grev başından bu yana konuksuz 
RÜn geçtiitini hatırlamıyor TAMSAŞ i,
çileri. tşçi Kültür Derneiti gittiiti gün 
Döksan işçi temsilcisi de oradaydı. 
"Artık ıırevler eskisi gibi geçmiyor. Her 
grev tüm işçilerin ortak grevi gibi olu
yor." dedi bu temsilci arkadaş. Gerçek
ten grev işçilerin bir dayanışma gösterisi 
halinde geçiyor. Gerek maddi, gerekse 
manevi yönden ıırevci arkadaşlarını sü
rekli destekliyor maden işçileri. 

İşçi Kültür Dernejti grevin 13. 'ü
nü iiyaret etti işyerini, davuluyla, sazıy' 
la, korosuyla. tşçilerle türküler söylendi, 
halaylar çekildi, acı çaylar içiIdi. "1 Ma
yıs" marşıyla işçi sınıfının gücü hep bir
likte belirtildi. Grevci işçiler misafirleri
ni ulturlarken gelecek pazarlar yine bera· 
ber olmanın istemini belirtiyorlardı. 

MOREFTE ıŞÇiLERI 
SARI SENDIKAYA 

HAYıR DEDI 

Mürefte'de yapı malzemesi üreten 
bir işyerinde çalı,an işçiler Keramik Iş 
sendikuı üyeleri. Ancak daha önce Türk 
ı,'e bal lı san Çimse-İş sendikası sahLe 
üye rı,leri kullanarak Bölge Çalı,ma Mü

işyeri yetki.ini alıyor. 
1atanbul t, Mahkemesi de bu karan 
onaylıyor. 

Ama .on sözü i,çiler söyleyecektir. 
MUrerte i,çileri, dört ay süren kararlı 
direni,leri .onucunda Çimse-t,'in grev 
kararına oylamada hayır diyorlar ve bu 
sendikanın işyeri yetkisini dÜIJürüyorlar. 

Bu durum karIJlsında devrimci Kera· 
mik·t, sendikuı çall/ımalannı hızlandı-

KAVACIK KOLTOR VE DAYANIŞMA DERNECI BAŞKANı 
KAZıM IŞIK. BEYKOZLU EMEKÇiLERE ŞUNLARı SöYLO
YORDU: "BIRLEŞMELIYIZ. EMEKÇiLER OLARAK BIRLEŞ. 
MELIYIZ. AYDıNLAR, YURTSEVERLER, ILERICI GOÇLER 
OLARAK BIRLEŞMELIYIZ. ANCAK BÖYLE ÇÖZOLOR SO· 
RUNLARIMIZ" 

295 GONDOR GREVDE BULUNAN YONTEKS ıŞÇILERI, BU 
SORE ıÇERISINDE PATRONLARINI IYICE TANıMA OLA
NACı BULDULAR. BAY MORIS ELVAŞVILI'N1N SERMAYE
SININ BIR BöLOMONO SIYON ıST DAYANIŞMA AMACIYLA 
HARCADlCINI BILIYORLAR. 

rarak işyeri yetkisini alıyor. Keramik-tş
in yetkiyi almasından sonra yapılan grev 
oylamasında bu kez 25'e karşı 125 işçi 
ırev lehinde oy kullanıyorlar. 

Mürerte'deki işyeri sahibinin San
yer'de bir başka tuRla fabrikası daha 
var. t,veren yine Çimse-tş'le kurduau 
kumpas sonucunda TOPSER adlı bu 
işyerinde de devrimci sendikadan bir sü
re yakayı kurtarabilmişti. Ancak Mürer
te'de olanlar sonunda TOPSER'de de 
gerçekle,ti . tşçiler, kendilerine dayatıl
mak isLenen Çimse-t,'in grev kararına 
hayır diyerek kendi sendikalarının Kera
mik tş olduRunu açıkladılar. 

TUCLA SANAYIINDE 
EN ILERI SÖZLEŞME 

Keramik I" işveren ve sarı sendika 
oyunları karşısındaki başarısını, Ki lsan'
da toplu sözle,me alanında da 

Kilaan Sanayi ve Ticaret AŞ'de 16'0 
işçi çalı,ıyor. Keramik-Iş, bu işyerinde 

yetkiyi daha yeni almı, durumda. Yapı
lan ilk toplu sözleşmede büyük bir bqa
n .. ii anıyor_ 

Kilsan'daki toplu sözle,me metni, 
aynı i,kolundaki diler işyerleri ile k .... ı
laştırıldlRında, 'l\ıi}la anayiinde i,çiler 
açısından en ileri toplu sözle,menin Kil
san'da gerçekleştirildiaı ortaya çıkıyor. 

KAVACIK'TA ILERICI 
GOÇLER öRGOTLENIYOR 

Istanbul Beykoz Ilçesi'nin çoltun
lukla işçi ve emekçilerin oturdultu bir 
semti olan Kavacık'ta ilerici (Üçler "Ka
vacık Kültür ve Dayanı,ma Derneli"ni 
kurduı .... 

Kuruluş toplanlıs.ında göze çarpan 
en belirgin noktalardan biri, dernek yö
netici 'Ve üyelerinin büyük bir çoG:unlu
lunun işçilerden oluşması ve yapılan 
konuşmaların yüksek bir bilinç düzeyini 
yansıtması idi. Toplantıda Demek b .. -

Çünkü kimin neyi tenu.il 
artık. 

bayramına katıldı

Grevi beklemek zo
daha önce çevredeki 

tarafından tehdit edilmiş
ılımız takdirde grev 

yakacaklarmlıt. Kadın işçi· 
olduRu için burayı bek

lemek zorunda kaldık, .gerçi · hanım ar
&OlSalı, ama yine ne 

sonunda belirli hakJar 
biliyorsunuz, fiyat 

pahahhRı derken bunlar 
gidiyor. Sonu ne olacak 

patronlardan bazı 
artışlannı söke söke alıyo

iktidarlar onların, pat
Verdiklerini yine geri 

kolay oluyor. Çözüm, 
iktidarlarda. Daha doRru

iktidarında. Bunun için 
gerek. 

PATRONUNUN 
BASKıLARı 

SOROYOR 

lendikaaı.nın Geb
Boya Fabrikasındaki 

Manhall'daki grevin en 
özelliklerinden biri ,  biri ,  bir grevdeki iş

inerlerinden gelen işçiler 
olarak ziyaret edilmesi 

MaıahaJ1 i,çilerine her türlü de.teRin 
dayanışmaaının en 

,öriilüyor Mar.hall'da. 
,öriilen bir başka nokta 

erevi kırmak için hiç bir 
kullanırıazlık edemeyeceli. 

,revdeki işyerinden 
kontrol etmek istemeleri 

hak. 23 Mayıs günü iş
çıkarılan tenekeleri ıörmek i.

olunuyor. tşveren 
çaRırıyor. 

haklannı kullanan 
aralarında işyeri tem.ilcisi 

ı ı genel yöne
ÖZIÜI de vardır) vardır) var iş 

&kitleri temediliyor. Oyu, bilindiQ:i ıibi, 
toplu sözle,me askıdadır 

saklıdır. Oıtelik, Oıtelik, Oıt grcv 111-
sözle,menin 13. ve üç işçi

ıerekçesi olan 17. 

pek 
ses soluk çıkmıyor TAMSAŞ işçilerin
den. Bu ayda öl'iÜUenme çalışmaları 
tekrar başlıyor. Ama eskinin derslerin
den de yararlanılarak. yararlanılarak. yar İşveren ııene aynı 
işveren. Fakat işçiler daha ilerde bu kez. 
Birlik ve beraberlilin anlamını daha bir 
kavramışlar. tşçilerin bu seferki örgü, 
lenmelerini önleyemeyeceltini anlayan 
işveren bu kez örgütlenmenin başını çe
ken dört işçiyi işten atıyor. Bu hareketi 
işçileri daha bir biliyor, daha bir bilinç
lendiriyor. Sendikanın görüşmeleri daha 
önce bırakılan yerden devam ediyor. Uz· 
laştırma toplantısına işveren katılmıyor 
ve grev kararı alınıyor. Bu kararın sonu· 
cu bu kez işveren göriişme talebinde bu
lunuyor. Göriişmeler tekrar sürdürüldü. 
Sonunda ücret ve sosyal haklar konula
nnda uyuşulamadıitından 10 Mayıs 
1976 tarihinde grev başladı. Greve 93 
işçinin tümü katılıyor. Birlik içinde, 
omuz omuza haklarını alma mücadelesi 
veriyorlar. 

Grev başından bu yana konuksuz 
RÜn geçtiitini hatırlamıyor TAMSAŞ i,
çileri. tşçi Kültür Derneiti gittiiti gün 
Döksan işçi temsilcisi de oradaydı. 
"Artık ıırevler eskisi gibi geçmiyor. Her 
grev tüm işçilerin ortak grevi gibi olu
yor." dedi bu temsilci arkadaş. Gerçek
ten grev işçilerin bir dayanışma gösterisi 
halinde geçiyor. Gerek maddi, gerekse 
manevi yönden ıırevci arkadaşlarını sü
rekli destekliyor maden işçileri. 

İşçi Kültür Dernejti grevin grevin gr 13. 'ü
nü iiyaret etti işyerini, davuluyla, sazıy' 
la, korosuyla. tşçilerle türküler söylendi, 
halaylar çekildi, acı çaylar içiIdi. "1 Ma
yıs" marşıyla işçi sınıfının gücü hep bir
likte belirtildi. Grevci işçiler misafirleri
ni ulturlarken gelecek pazarlar yine bera· 
ber olmanın istemini istemini ist belirtiyorlardı. 

MOREFTE ıŞÇiLERI 
SARI SENDIKAYA 

HAYıR DEDI 

Mürefte'de yapı malzemesi üreten 
bir işyerinde çalı,an işçiler Keramik Iş 
sendikuı üyeleri. Ancak daha önce Türk 
ı,'e bal lı san Çimse-İş sendikası sahLe 
üye rı,leri kullanarak Bölge Çalı,ma Mü

işyeri yetk.ini i.ini i alıyor. 
1atanbul t, Mahkemesi de bu karan 
onaylıyor. 

Ama .on sözü i,çiler söyleyecektir. 
MUrerte i,çileri, dört ay süren kararlı 
direni,leri ucunda Çimse-t,'in 

"BIRLEŞMELIYIZ. EMEKÇiLER OLARAK 
MELIYIZ. AYDıNLAR, YURTSEVERLER, 
OLARAK BIRLEŞMELIYIZ. ANCAK BÖYLE 
RUNLARIMIZ" 

295 GONDOR GREVDE BULUNAN YONTEKS 
SORE ıÇERISINDE PATRONLARINI IYICE 
NACı BULDULAR. BAY MORIS ELVAŞVILI'N1N 
SININ BIR BöLOMONO SIYON ıST DAYANIŞMA 
HARCADlCINI BILIYORLAR. 

rarak işyeri yetkisini alıyor. Keramik-tş
in yetkiyi almasından sonra yapılan grev 
oylamasında bu kez 25'e karşı 125 işçi 
ırev lehinde oy kullanıyorlar. 

Mürerte'deki işyeri sahibinin San
yer'de bir başka tuRla fabrikası daha 
var. t,veren yine Çimse-tş'le kurduau 
kumpas sonucunda TOPSER adlı bu 
işyerinde de devrimci sendikadan bir sü
re yakayı kurtarabilmişti. kurtarabilmişti. kurtar Ancak Mürer
te'de olanlar sonunda TOPSER'de de 
gerçekle,ti . tşçiler, kendilerine dayatıl
mak isLenen Çimse-t,'in grev kararına 
hayır diyerek kendi sendikalarının Kera
mik tş olduRunu açıkladılar. 

TUCLA SANAYIINDE 
EN ILERI SÖZLEŞME 

yetkiyi daha 
lan ilk toplu 
n .. ii anıyor_ 

Kilsan'daki 
aynı i,kolundaki 
laştırıldlRında, 
açısından 
san'da gerçekleş

KAVACIK'TA 
GOÇLER 

Istanbul 
lukla işçi 
semti olan 
vacık Kültür 
kurduı .... 

Kuruluş 



KUSATILIYOR 

YÜNTEKS ıŞÇILERI 183 KıŞı. BUNLARIN 148'1 KADıN. 
YÜNTEKS ıŞÇILERI, ÇADıRLARINI BEKLEMEK ZORUNDA 
OLDUKLARı ıÇIN i MAYIS'A KATILAMAMIŞLAR. ÇEVRE· 
DEKI FAŞISTLER SÜREKLI OLARAK "GREV ÇADıRLARINI 
YAKARIZ" TEHDIDiNI SAVURUYORLAR. AMA YÜNTEKSLI 
ıŞÇILER, "HELE BIR GELSINLER" DIYORLAR BU TEHDIT· 
LERE KARŞI. 

KILSAN'IN 160 ıŞÇıSı, DEVRIMCI SENDIKALARı KERAMIK 
IŞ'LE DAYANIŞMA HALINDE, IŞKOLUNUN EN ILERI TOP· 
LU SÖZLEŞMESINI GERÇEKLEŞTIRDI. KERAMIK ıŞ, PAT· 
RONLARLA BIRLIKTE, ÇIMSE·IŞ GIBI SARI SENDIKALARı 
DA HER ZAMAN GERILETECEK GÜÇTE. 

kanı Kazım I,ık ,unları .öylüyordu :  
örııütümüz toplumaal, sosyal, kül

türel ve ekonomik sorunlarımu; karşı
ımda, halktan, ernekten çalı,anJardan 
yana ilerici, demokratik bir dernek ola
rak kucaRınl açmı,tır emekçi, aydın 
ilerici halkımıza. 

DemokratikJik, ernekten yana ileri
ellerden yana', onlarla birlikte olmak; de
mokratiklik emperyalizme, f ... izme 
kar,. olmaktır. Meselelerimizin ülke me
selelerinden, dünya meselelerinden so
yut olmadıRını bilmektir. 

Okullarının çoRunluRunun kapalı 
olması, sokaklarda güpeiÜndüz emekçi
lerin, aydınların öldürülmesi, baskıların, 
gericiliRin .kol gezmesi, delildir milli
yetçilik. Bu bir aldatmacadır. Faşizmin, 
halk dü,manlıRının açık görüntüsüdür. 

Arkada,lar! OIkemiz ııarip bir dö' 
nem Yl.4lyor. 12 Martın yöntemleri ça
lıtıyor, aydınlar .utturuluyor, öRret· 
menler kıyılıyor, zamlar pahalılık b14l
bo, yürüyor, çalı,anlu inim inim inli
yor. Can ııüvenliRi yok. Emperyalizm 

bir avuç i'ibirlikçi ile elele, koi kola ve 
de bunun adı milliyetçilik oluyor. 

Görünen köy bu olunca klavuı.u
muz kendimiz olmalıyız. Birleşmeliyiz. 
Emekçiler olarak birleşmeliyiz, yoksul 
halk olarak birleşmeliyiz, aydınlar, yurt
severler, ilerici güçler olarak birleşmeli. 
yiz. Ancak böyle çözülür ıonınlarımız. 

HACIIlEKTAŞ'TA SINDIRME 
HAREKAT( 

ülke çapında tüm ilerici güçleri sin
dirmek isteyen MC daha kurulmasıyla 
birlikte seçimlerde saR partilere en az 
oy veren ilçe Hacıbektaş'a da ilgi gösLer
mede gecikmedi. Bu ilgi geçen yıl yapı
Lan Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri
nin MC'ye karşı protesto gösterisine 
nü,mesi ile daha da arttır. 

Ilerici güçleri hedef alan baskılar, 
Tüm-Der ilçe başkanının ve Töb-der ve 
Turizm Derne�i yöneticilerinin sürülme
siyle devam etti. 

ölretmenlerinin sürülmesi karşısın· 
da ölrencilerin tepkisi 19 Mayıs törenle· 
rinde Kaymakama "salol" çekmemek 
oluyor ve törenden sonra "ötretmen 
Kıyımına Son, Balım,ıı. Türkiye" diye
rek topluca yürüyen ötrenciler dar"tılı· 
yordu. 

20 Mayıs'ta ilçe toplum poli,i ve 
askeri komando ile dolduruluyordu. 2 1  
Mayıa'da gerici Lise Müdürü okulun nor
mal vaktinden önce ve her zaman ayrı 
kapılardan datılan öArencileri tek kapı· 
dan aynı anda toplu olarak bırakıyor. 
Biraz ilerde polisler "gö,teri yapılıyor" 
diye bunlardan 10 kadarını gözaltına alı' 
yordu. 

Yo�un baskı daha sonraki günler 
devam ediyor. Tüm·Der, Töb-Oer üyeleri 
ile halkın büyük kısmının ifadeleri alını· 
yor. Polis 25 - 30 kişi gözallına alıyor
du. Bu arada ilçenin ceza ve sorgu haki
mi tutuklama kararı vermediAi gerekçe
aiyle görevden alınıyor, yerine bu konu
larda yetkili ( ! )  Asliye Hukuk Hakimi 
ardarda tutuklama kararları veriyordu. 
Aralannda CHP ilçe gençlik kolu başka· 
nımn da bulunduAu 1 1  kişi tutuklanı
yordu. 

Fiili sık.ıyönetim sürdürülen Hacı
bektaş'da şimdi ilçe nüfusuna yakın po
lis ve jandarma sokaklarda devriye ,ezi
yor. Bütün bunlara karşın bir nokta da 
kesin; Hacıbektaş:'da ilericilerin kararlı 
mücadelelerinin durdurulamayacaA:ı. 

"YÜKSEK HUZUR"DA 
ILGINÇ BIR DIYALOG 

Yüksek öArenim kurumlanndaki 
can güvenli�inin, özgürce ve çlAdaş bir 
eAitimin yoksun1ulundan yakınan 150 
kadar ana baba 26 Mayıs günü saat 10 
buçukta durumu Cumhurbaşkanına ilet
mek için Cumhurbaşkanlı�ı ziyaretçi 
kapısında Loplandılar. 

Daha önceden ziyarete gelineceei 
Cumhurbaşkanlı�ına duyurulmuştu. 
Kapıda durum Cumhurbaşkanlıl'ı özel 
Kalemine iletiidi ve Cumhurbaşkanlı�ı 
özel Kalem Müdürü Candemir önhon 
gelerek lSO'yi aşan ana babanın sözcüsü 
olan.k seçti�i 8 kişiyi ziyaretçi bekle. 
me odasına aldı. Bundan sonra, önhon 
ile ziyaretçiler arasında şu konuşmalar 
geçti: 

- Cumhurbaşkanı ile konuşmak 
için randevunuz var mı? 

. Kendisine zfyarete geleceA'imiz 
haber verildi. 

- Haber verilme ilc olmaz, görüş
me için mutlak bir randevunuz olmalı. 

· Haber verildi. Mutlak görüşmek 
istiyoruz. 

• Peki ne görüşeceksiniz? 
· özgürce ve can güvenliei içinde 

onbinlerce gencimizin okumasına olanak 
saelanması için, somut olaylarla durumu 
Cumhurbaşkanımıza anlatacaeız. 

· Yazılı olarak neler konuşacaRım
zı hazırladınız mı? 

- Yazılı olarak deRii, sözlü olarak 
içimizden geidiRi gibi tüm ziyaretçilerin 
basın mensuplannın bulundueu ortamda 
anialacaRız. 

· Bu kadar büyük bir grupla Cum
hurbaşkanı ziyaret edilmez. Yerimiz bile 
yok. 

- Yeriniz vardır. Bizler olaylan ya
şayan ana babalanz. Hepimiz birlikte gi· 
deceRiz, fakal seçilen biz sözcüJer konu
şaeaRıı. Siz lütfen Cumhurbaşkanı ile 
görüşmemizi saRIayın. 

Bunun üzerine önhon ziyaretçilerin 
isim ve adreslerini, telefon numaralınnı 
alıyor Vf!' Cu:mhurbaşkanı'na gidiyorum 
diyerek aynlıyor. 

Rirbuçuk saat sonra Candemir ön
hon geri geliyor ve sözcüleri bekleme 
odasına alıyor. 

- Cumhurbaşkanımız, olayı yazılı 
olarak duyursuniar, konunun üzerinde 
duraca�ım. Hükümete ileteceeim diyor. 

- Biz yazılı olarak hiçbirşey vere
miyoruz. Dışarda gördülünüz ana baba
lar yazılı birşey vennemizi istemiyorlar. 

- Yazılı olarak vennedieiniz tak-
dird� yapılacak birşey yok. 

- Açıkça Cumhurbaşkanı bizi ka· 
bul etmiyor mu? 

- Evet kabul etmiyor. 
- Yani red mi ediyor'? 
- Eyet reddediyor. 
Bundan sonra 8 temsilci dı,anda 

bekleyenlere durumu anlatıyor. Bu arı
da Candemir önhon dışan gelerek söz
cü olanlan tekrar ziyaret odasma çalı
nyor: 

- Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri 
ile konuştum. Durumu anlattım. Cum
hurbaşkanı "Ziyaretçiler hangi okul öe
reneilerinin ana babalan ve çocuklan 
hangi okullarda imiş. Olaylar nelenniş, 
tarih, gün, yer ve isim vererek, olayla" 
açıklayan bir rapor versinler, deleTlen
direceg-im" dedi. 

- Raporlar resimli olsun mu? 
- Daha iyi olur. 
- Biz Cumhurbaşkanımızı rapor 

vermeye deA'i1, olaylan tüm sıcaklı�ı ile 
tüm açıklılı ile bizzat anlatmaya geldik. 
Siz bu davranışınızia bizi oyalamaklan 
başka birşey yapmıyorsunuz. Cumhur
başkanı bizi kabul etmiyorsa biz de gi. 
deriz. 

- Sizden ricam, geldiRiniz gibi ses· 
sizce gidiniz ve dışan çıkınız. 

- Biz geldilimiz gibi vakanmızla 
gitmesini de biliriz. 
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kesin; Hacıbektaş:'da ilericilerin kararlı 
mücadelelerinin durdurulamayacaA:ı. 
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buçukta durumu Cumhurbaşkanına ilet
mek için Cumhurbaşkanlı�ı ziyaretçi 
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Cumhurbaşkanlı�ına duyurulmuştu. 
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DONYADA YORmDŞ 
ıTALYAN KOMUNIST PARTISI CE· 
NEL SEKRETERI. FRANSIZ CAZE· 
TECISI HENRI ALLEC'E öZEL BIR 
MULAKAT VERDı' 

ENRICO BERLINCUER. ITALY A 'NIN 
EN SEVILEN KIŞISI OLARAK SE· 
ÇILMESI HAKKINDA ŞUNLARı 
SöYLEDI : "BU TUR HALKOYU YOK· 
LAMALARINA NE öLÇUDE DEGER 

ccKOMÜNiSTLERiN 
DISINDA 

-
���M:�K:;�����I��L:�r��;g: BUNALıMA C-O-Z-U-M DI INSANLAR OLARAK TANINDIK· 
LARı DOGRUDUR VE ıTALYAN. 
LARıN HELE BUCUN CIDDIYETE 

Ş UPHESlz EN ÇOK ACıSıNı ÇEK· 
TIKLERI OLCUYA. YANI BUCUNKU 
YöNETICILERIN SORUMSUZLUGU· 
NA BIR TEPKIDIR_ . "  BULUNAMAZ 

ıtalyan KomUnist Partısı Cenel . 
Sekreteri Enrico Beriinguer, Fransız 
gazeteclsi Henrl Allee'e verdlli müla
katta. ıtalya nın bugün ıçınde bulun· 
dutu bunalun ve önümüzdeki 20 Hazi· 
ran seçimleri hakkındaki görüşlerini 
açıkladı. Serlingueı, bunalımın top
lum hayatmın bütün aJanlanm kapsa
dıımı belirttikten $oma, politik suç
lardıki artışm da bu konuya girdili
ni söyledl_ BerUnguer bu durumu şöy
Le deleriendirdi: 

"Politik suçlann ve şiddet hareket
lerinin çalu rıılst gruplann Iıidir. 
Bunlara 'slyab" suikastler deniyor. 
Aynca "kızıl" olanlan da var _. Bun
ların her iklsi de, ülke içinde ve muh· 
temelen uluslararası planda örgütlenmiş 
bulunan provokatörlerin oyunlannın s0-
nucudur. Amaç aynıdır: Toplumun belli 
tabaItaIarınl. saldan gelecek cebri çö
zümleri arzular hale getirecek biçim· 
de düzensIzIIlI. korkuyu yaygınlaştır· 
mak. Bu plan1ann bugüne kadar bozulA 
dulunu söylemek gerekir. İtalyan halkı· 
nın çotunlutu. düZensizlIklerin en bü· 
yüRüDÜn, sözde saR çöıümün kendisi 
oIa""llm çok iyI bilmektedir.' 

ıTALYA'DAKI BUNALıMıN 
IKI YöNÜ 

Bugünkü politik bunalunın. aslında 
Hristlyan DemokraUarın bugüne kadarki 
Sıyasal tekelinln hezimetını ortaya koy· 
dutunu. dolayuıyla bu bunalımın bris· 
tlyan demokrasinIn (HD.) bunalımı 
oldulunu hatırlatan Berllnguer sözle
rinI ,öyle ıiirdürdü : 

'11 D. 'nin bunalımınlD bütün ülke 
üzerinde, Devlet1n ve kurumlarının 
1,leyI,1 üZerinde dolrudan etklleri 01' 
maktadır. Bu da blzatlbl demokrasI 
ıçın bır tehUke yaratmaktadır. Duru. 
mun birinci yönü budw. Fakat buna 
paralel diyebUecelimlz Ikinci bır yönü 
daha vardır: O da, ülkemizde, deRI şi
ml amaçlayan gent, bir hareketin geU,. 
mekte olmasıdır. Seçim sonuçlan bunu 
belgeliyorj ama emekçUerin ve haJk 
kltlelerinln büyük birle,lk mücadeleleri 
de belgeUyor. Demokratik partilerin 
kendı ıçınde ortaya Çıkan deıııımler 
de bunun kanıtıdır: bu partileri kaçınıl
maz deli,lkliklere götürecek bütün· 
.. I bir baskının geıı,tlllnl gözleyeblll· 
yoruz. Biz diyoruz ki, bu yenUeşme 
Lateminin Wkenln poııtlk yönetiminde 
ifadesini bulmasının zamanı gelmiştir 
ve uluıun temel çıkan buradadır. Ak
si takdirde her,eyln daba kötüye glde· 
ceRI, uçuruma dolru hLZ alloacaRı 
açıktır. Dell,lm • . komiinlstlerin Wke 
yönetimine katılmasını da tabil Içer
mektedir. KomUnisUerin temsil giicii dık· 
kate alınına, onlar olmıbum gerçek 
bir dell,lmIn olmayacalı da anla'dır ..... 
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HD. YöNETIcILERI . 
SAFLARıNDAKI DECIŞIMDEN 

KORKUYORLAR 

Hristiyan Demokrat Parti 'nin için
de olumlu deRişikllklerin olacaRı yö
nünde beliren umudun kısa zamanda 
söndütünü belirten Berlinguer. bu konu· 
da da şöyle dedI: 

"MD. 'nin yenı bir yenilgiye uıra· 
blması gereelnin bir nedeni de bu
dur. Amaç yalnız H .D .  'yi bugünkü p0-
litik tekel durumundan Çıkarmak delU, 
aynı zamanda, kendl bünyesinde yenl
leşme için mücadele eden ve bugüne 
kadar bır gedIk açamayan güçlere yar· 
dımcı olmaktır . ..  

Parti 'nin so n  Merkez Komitesi 
toplantısından sonra Berlinguer, seçim· 
lerden hemen sonra bütün partileriD 
kahlacalı bır IvedUlk hükümetin ku· 
rulmasını önennlş ve H.D .P .  yönetici. 
leri bu öneriyI reddebnek içIn bir giiD 
dahI beklememIıIerdI. BerilnlUer bu 
konudaki görüşünü şöyle açıkladı: 

"Bu hl4ım, bu ''hayır'' deme acı
leclllll, HD. yönetleilerinin, kendi lif· 
Iannda büyük bır etkl uyanduabU. 
celını hissettikleri bir proje kaqllUl 
da duydukları korkuyu Itade etmek 
tedir. Şu anda yapmak IstedIkleri. 
böyle bir gelişme olasılılının dahi 
diişünülmeslni engellemektir. Bu, ne 
kendine güvenln, ne de çok güçlü ol
manın bir belirtisidir ... " 

KILISE KENDIsINE 
ZARAR VERIYOR 

L.K.P. Cenel Sekreteri. KIlise 'nin 
belli güçlerinin komUnlstlere karşı şid
detli bır kampanya yürütmesi karşı
anda da şu görüşleri belirtti : 

"Kilise hiyerarşisinin bir kısmı 
hrlstiyan�emokrasl ile baRiantı halin
dedir. Hristiyan Ideallerin gerçekleşti
riLmesine, sosyal adalet ıçın mücade
leye. kamu hayatındakI basıt ablak II· 
kelerinin savunulmasına ballı olduRu 
hiç de &öylenemeyecek olan bir parti
yi desteklemekte dlrenmektedir. 
H D� nin bılançosunun bu Ideallerin tam 
tenr oldulu herkes Için aşikardır. 
KIlise 'nın bır kısmının, bır çok din 
adamının bIle çürildülÜnU kabul e\tlll 
ve bütün skandallara az çok karış
mış olan H D. 'yı desteklemesi çolu 
hristiyanı huzursuz etmektedir. Hiyerar
şinin bu tutumu yalnız ülke için deRII, 
Kilise ıçın de zararlıdır. Yüksek kÜlSÜ. 
lerden ortaya atılan dUsturiarın etki
sinin gltglde daraldıRı da açıktır. Hiye

rarı,lnln bütün alırlılını koydulu geçen 
seçimlerin sonuçları, boııanma üzerine 
yapılan referandum, .. t. ounun Çarpıcı 
örnekleridir . •  

DEMOKRATIK BIRLIK HüKÜMETI 
TARIHSEL UZLAŞMA TEZI 

l..K.P.'nin bir demokratik birlik 
hükümeti önerisi ortaya atmasının "ta
rihsel uzlaşma" tezleri ile çellşip çeti ş
medili konusunda da Berlinguer şun
lan söyledI : 

'lferhangi bır çeUşki söz konusu 
delil. Yenı önerimiz, işçi, demokratik, 
antifaşist güçlerin blrllAi için çalış
mayı Içeren politikamızın genel doe
rultusu içindedir. Koşuııar deliştikçe 
öneriler de dellşeblltr, fakat politi
kamazın bu bütüncü niteliRI sürek
lidir. 

" Tarihsel uzlaşma" nedir'? Bu konu
da zaman ıaman yanlış yorumlar yapıl
maktadır. Bizim çözümlememiz, ltalya '
nın somut koşullarından, tarihinden, 
halk mücadelelerinln Wkemizde aldılı 
biçim ve niteliklerden hareket etmek
tedir_ Olkemizde üç temel akımın bu· 
lunduluna II&ret ediyoruz: tK.P. nde 
somutlaşan komünist akım; lS..p .'nde 
ve dller grup ve eRnımlerde somutla
şan sosyalist akım; ve katollk akım. 
Şemalaştınlarak bize söyletllrnek istene
nin aksine, kıtollk akımdan söz edilir
ken kastedilen sadece hristlyan demok
rasi delildIr. BizIm gÖIÜ,ümüze göre. 
kıLolik akımı aynı oranda temsil eden 
çok çe,ltli katollk örgilt ve grup mev· 
cuttur. İtalyan toplumunun köklü dönU
şUmUne giden yol, mutlaka. Wke Içinde 

ve devlet yönetimindE bu üç ,kım 
arasında gerçekle�cek bır mutabakat
tan ıeçmektedir. BIzim penpektlllmlz 
budur ve bu, ku,kusuz uzun soluklu 
bır glriılmdir. Bugünkü önerimiz I •• 
yaşamakta oldulumuz istisnai duruma 
karşılıktır. Ku,kusuz birkaç yıl !Ürecek 
olan geçici bir çözüm söz konusudur: 
Olkeyi kurtarmak Isteyen, ekonomlnin 
canlanması ve demokrasinin konıııDlUl 
için çalışmayı uzulayan herkesin (ke
limenln tam anlamıyla "Ilerici" olma· 
yan1an da Içine alacak biçimde) eD 
geniş birlilL ... 

BUNAUMDAN NASIL ÇIK.lLABlıJR? 

Berlinguer, bir ivedilUr: bükümeti· 
nın iktidara gelmesi halinde ıw,ıta· 
şacalı güçlükler hakkında da 'u ıöriit· 
lere yer verdi: 

'H.D. nin bize reei bir miras bını· 
kacalını Iyi dikkate almak ıereklyor. 
Kuşkusuz işçi ıımfı ve Part1m1z botuna 
duımamaktadır_ Dolayıııyla, bu durum· 
dan Çıkmak ıçın büyük bir çaba harca· 
mak ,""'klldir. Ne var kı Ubl bir 
ıeçinme düzeyinde bulunanluuı kemer· 
lerini daha da sıkmalarını ls_k iili 
konusu delUdir; buna kartıhk toplu
mun aynca1ıklı tabakaJan _ 
uYlUn araçlaria bu çabaya katılmak 
zorundadırlu. Her çabanın bir bedeft 
olmalıdır. Yapılması gereken. büyük bur
juvazInln iıtab ... tatmIn edUsin ve daha 
sonra he'1ey yenıden batlasm diye 
bunalımı ondan zarar "örenlere ödetmek 
deRUdlr. Harcanacak çaba. bunalımdan 
çıkllmasına ve aym zamanda büyük 
sennayenlnegemenlilini zayıflatmayı ve 
giderek ortadan kaldınnıya yöneut ol· 
malıdır. Açıktır ki, bu çalı4manm, 
bugüne kadarki hükümetler tipinde bb 
hükümet tarafından sallanması müm· 
kün delildIr. Ancak ablakl sayllnhtı 
olan, sözünü geçirebilen ve kitlelerin 
güvenine sahip bir yönetim bunları talep 
edebUir_ ışçi S1rufımn artan etkin
URini artık sıoırlayamayan büyük burju
vazinin, emekçilerin temsilcileri taraCm
dan savunulan politikanın bazı yön· 
lerini kendı yararına lstismu etmeye 
kalkışabileeellnl de bUlyoruz. Buna 
karŞı uyanık olacalız. Fakat Inanıyo
ruz kı, ıtalyan Işçi sımfı, ülkenin buIÜD 
gerektirdiRI IsUsnal çabanın baıını çak· 
meye hazır olan gücün kendisi oldulunu 
hiç korkmadan Iddia edebilir. Bu du. 
rum, tüm yenileşme, ilerleme ve 101. 
yalizm güçlerine daha da güç kıtacak. 
tır." 

AMERIKA VE ıTALYA 

Kisslnger ve Ford un ıtalya 'lUn 
içişlerine karıııma nitelltındeki sözleriM 
karşı H D. yöneticilerinIn hIçbir tepki 
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Hristiyan Demokrat Parti 'nin için
de olumlu deRişikllklerin olacaRı yö
nünde beliren umudun kısa zamanda 
söndütünü belirten Berlinguer. bu konu· 
da da şöyle dedI: 

"MD. 'nin yenı bir yenilgiye uıra· 
blması gereelnin bir nedeni de bu
dur. Amaç yalnız H .D .  'yi bugünkü H .D .  'yi bugünkü H .D .  p0-
litik tekel durumundan Çıkarmak delU, 
aynı zamanda, kendl bünyesinde yenl
leşme için mücadele eden ve bugüne 
kadar bır gedIk açamayan güçlere yar· 
dımcı olmaktır . ..  

Parti 'nin so n  Merkez Komitesi 
toplantısından sonra Berlinguer, seçim· 
lerden hemen sonra bütün partileriD 
kahlacalı bır IvedUlk hükümetin ku· 
rulmasını önennlş ve H.D .P .  yönetici. 
leri bu öneriyI reddebnek içIn bir giiD 
dahI beklememIıIerdI. BerilnlUer bu 
konudaki görüşünü şöyle açıkladı: 

"Bu hl4ım, bu ''hayır'' deme acı
leclllll, HD. yönetleilerinin, kendi lif· 
Iannda büyük bır etkl uyanduabU. 
celını hissettikleri bir proje kaqllUl 
da duydukları korkuyu Itade etmek 
tedir. Şu anda yapmak IstedIkleri. 
böyle bir gelişme olasılılının dahi 
diişünülmeslni engellemektir. Bu, ne 
kendine güvenln, ne de çok güçlü ol
manın bir belirtisidir ... " 

KILISE KENDIsINE 
ZARAR VERIYOR 

L.K.P. Cenel Sekreteri. Sekreteri. Sekret KIlise 'nin 
belli güçlerinin komUnlstlere karşı şid
detli bır kampanya yürütmesi karşı
anda da şu görüşleri belirtti : 

"Kilise hiyerarşisinin bir kısmı 
hrlstiyan�emokrasl ile baRiantı halin
dedir. Hristiyan Ideallerin gerçekleşti
riLmesine, sosyal adalet ıçın mücade
leye. kamu hayatındakI basıt ablak II· 
kelerinin savunulmasına ballı olduRu 
hiç de &öylenemeyecek olan bir parti
yi desteklemekte dlrenmektedir. 
H D� nin bılançosunun bu Ideallerin tam 
tenr oldulu herkes Için aşikardır. 
KIlise 'nın bır kısmının, bır çok din 
adamının bIle çürildülÜnU kabul e\tlll 
ve bütün skandallara az çok karış
mış olan H D. 'yı desteklemesi çolu 
hristiyanı huzursuz etmektedir. Hiyerar
şinin bu tutumu yalnız ülke için deRII, 
Kilise ıçın de zararlıdır. Yüksek kÜlSÜ. 
lerden ortaya atılan dUsturiarın etki
sinin gltglde daraldıRı da açıktır. Hiye

DEMOKRATIK BIRLIK HüKÜMETI 
TARIHSEL UZLAŞMA TEZI 

l..K.P.'nin bir demokratik birlik 
hükümeti önerisi ortaya atmasının "ta
rihsel uzlaşma" tezleri ile çellşip çeti ş
medili konusunda da Berlinguer şun
lan söyledI : 

'lferhangi bır çeUşki söz konusu 
delil. Yenı önerimiz, işçi, demokratik, 
antifaşist güçlerin blrllAi için çalış
mayı Içeren politikamızın genel doe
rultusu içindedir. Koşuııar deliştikçe 
öneriler de dellşeblltr, fakat politi
kamazın bu bütüncü niteliRI sürek
lidir. 

" T" Tarihsel uzlaşma" nedir'? Bu konu
da zaman ıaman yanlış yorumlar yapıl
maktadır. Bizim çözümlememiz, ltalya '
nın somut koşullarından, tarihinden, 
halk mücadelelerinln Wkemizde aldılı 
biçim ve niteliklerden hareket etmek
tedir_ Olkemizde üç temel akımın bu· 
lunduluna II&ret ediyoruz: tK.P. nde 
somutlaşan komünist akım; lS..p .'nde 
ve dller grup ve eRnımlerde somutla
şan sosyalist akım; ve katollk akım. 
Şemalaştınlarak bize söyletllrnek istene
nin aksine, kıtollk akımdan söz edilir
ken kastedilen sadece hristlyan demok
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göstermemesinin nedeninin, bu yönetici
lerin bu sözlerden yararlanmayı um· 
malan olduRunu belirten Berllnguer, 
sözlerini şöyle 9..irdürdü: 

"Amerikan yönetlcilerinin başka 
halkların içişlerine karışmalarında artık 
şaşılacak bir yan yoktur. Giscard 
d 'Estaing yada Strauss gibi saRcllarm 
onlara katılması da şaşırtıcı delildir. 
Yeni olan, ABD'de başkanlık yarışma 
girenlerin, paniRe kapılmadan, hatta 
belli bır rahatlık içinde, komünistlerin 
yarın ıtalyan hükümetine katılabileceRi 
gerçeRini göz önüne almalarıdır. Bu 
durum, şimdiye kadar hiç görülme· 
miştir .. . •· 

IXP .'NIN NATO'YA KARŞI TlITUMU 

Berlinguer, bu durumda, i K P . 'nin 
İtalya 'nın Atlantik Paktı ve NATO 
üyelJRini tartışmaması arasında bir bal' 
olup olmadıRı sorusunu da şöyle cevap· 
ladı: 

'Xuşkusuz bir bal' vardır. Fakat 
ben, bu yenı tavırların, Amerika 'hların 
çürümüş ve aciz hükümetleri destekle
yerek fazla bir şey kazanamadıklarını 
artık anlamalaımdan Ileri geldiR'i kanı
sındayım. Yine anlaşılmaktadır ki, ıtal
yan halkının yenileşme isteminin ifade
sini bulmasına karŞı çıkmaktan Ameri· 
kan halkının hiç bir kazancı yoktur. 
AUantik Paktı ve NATO konusundaki 
tavrımız ise biliniyor ve bunun seçim· 
sel bir yanı yoktw. Bu tavır, seçim 
sorununun OlmadıRı sıralarda, son Kong· 
remlz tarafından belirlendi. Bu tavnn 
iki temel nedeni var: Birincisi, ltalya'nın 
Atlantik blokundan tek taraflı olarak 

BE:RLlNOUE:R. PARTISININ ROMA '/JA DUZENLEDIGI HII< TOPLAN7'/ nA KONUŞWOli. 

çıkmasının yumuşama sürecini zorlaştı· 
rablleceRi düşüncesindeyiz. Yumuşama 
sürecinin güçlenmesini, pekişmesini, iki 
blokun nihai laRva kadar giderek aşılma· 
sı sonucunu vermesini istiyoruz. Dolayı
sıyla ortada bir çelişki yoktur. Tavrı· 
mızın iç nedenleri de var. DiRer demok· 
ratik partilerin ve Amerika 'lıların ve 
sadece azınlıkların deRil aydınların, ileri
cilerin de tavrını dikkate alıyoruz; 
onlarla aramızda bir uluslararası politika 
sorununda bir kopmanın meydana gel· 

ŞILI'DE i 2  KOMUNIST YÖNETICI TUTUKLANDı 

Şili Komünist Partisi eski genel sekreter yardımcısı Victor Diaz, 12 Parti 
yöneticisiyle birlikte 19 Mayıs günü Santiago'da tutuklandı. Tutuklananlar 
arasında, Şili Komünist Partisi'nin iki eski ulusal sekreteri, Jorge Muno? ve 
Mario Z'amoranô da bulunuyor. 

Şili Komünist Partisi' nin ülke dışındaki koordinasyon komitesi haberin 
yayılmasından sonra yayıniadıRı bir a

,
çıklamada şöyle dedi: 

"Bu IuJn" bcukı çok 14yıda yurtl�ı ve aileyi kı ıp geçirmektedir. Kurban
lor, imhoya 1uuırlanmakla övünen cellotların elinde, işkence odalarında Iıay· 
bolmaktadırltJr. 

Bu faşist ope1'Glyonun boyutları. Pinochet 'nin, Iıalk direni�inin ve gizli 
propagandanın yükselişi, kitle örgütlerinin talepleri ve temeldeki an afaşist bir· 
lik gelişimi karşısında ne kadar umutı;u.ıluğa Iıapıldılını g;;stermellledir. Ina· 
nıyoruz ki, hiçoirşey, hiçbir kimse, halkımızın kahramanca mücadeles;,ı" bas
tıramayacakhr. 

Bütün ülkelerin tüm demokratik güçlerini. bir an Önce cellatların Ilolunu 
bükmek için seferber olmaya çalıTıyoruz. Işkence merkezlerinde ve toplama 
kamplorında tutuklu bulunan ŞiIi'lilerin hayatı kurtarılmalı ve özgürlüklerifıe 
kavuşturulmalıdır. " 

öte yandan, Halk BirliRi hükümetinin eski Dışişleri Bakanı ve Halk Bir
Hei'nin dışardaki Yürütme Komitesi'nin şimdiki sekreteri Clodomiro Almey· 
da, 23 Mayıs'ta Havana'da görüşlerini açıkladı. Almeyda, ŞiIi'de yeni bir te
rör dalgasının estiriidiRini hatırlatan gazetecilere şu cevabı verdi: 

"Yeni baskı dalgası, Amerikan Devletleri örgütü Meclisi'nin Santiago'da 
yapılacak olan toplantısına dotrudan baelıdır. Terör ha\'l!il öncelikle Komü. 

·nist Partisi'ni, sonra da katolik örgütleri heder almaktadır. Amaç. Latin Ame
rikaıı delegelere ŞiIi'deki durumun gerçek yüzünü anlatabilecek örgütleri orta· 
dan kaldırmaktır. Bu nedenle, dünya kamuoyunun, baskı kurbanlannın haya· 
tmı kurtarmak için müdahale etmesi zorunludur." 

Clodomiro Almeyda, ABD'nin tutumuyla ilgili bir soruyu da !jöyle ce
vaplandırdı: 

"Kuzey Aınerikan yöneticileri, uzun bir süre, Eduardo Frei'nin önerdiRi 
türden bir "çıkış" bulmaya çalışmışlardır. Bu arada ise, Pin()Chet ve askeri 
cuntanın bir bölümü, vadeyi uzatmaya girişmişlerdir. Crçen süre Içinde, 
ABD, bir yandan uluslararası görünümünü önerirken me yundan 
cuntayla faal bir işbirli�i sürdümektedir. 

Kuzey Amerikan politikası tam bir homojenlik göstermemektedir. ABD'· 
de alınan kararlar, farklı baskı gruplarının etkilerinin sonucu olarak alınırlar, 
Buglin için Pentagon tercihini cuntadan yana yapmakLadır. BakOln-
1ı�1 ise, kanımca, "Frei allematifi"ni kullanarak dengl' biçimi bulmaya 
çalışmaktadır. FakaL bu arada gerçekler bulanık olmamalıdır. ABD'nin resmi 
politikası bugün için cunlanın desteklenmesi politikasıdır. 

Bu durumda Şili halkıyla dayanışmanın gerçekleştirilmesi ve �eliştiril· 
mesi ve cuntanın tecrit edilerek aez içine sokulması gerekmekledir." 

mesini istemiyoruz. " 

üç KENTTE BIRDEN LISTE BAŞı 

ıtalyan Komünist Partisi Genel 
Sekreteri , Fransız Komünist Partisi Ge
nel Sekreteri Georges Marchais ile bir 
görüşme yapmak üzere 3 Haziran 'da 
Paris'e gidecek. 20 Nisan seçimlerinde 
Enrico Berlinguer'in üç kentte birden, 
Roma, Venedik ve L'Aquİla'da Parti 
aday listelerinde birinci sıraya yerleş· 

tiriidiei bildiriliyor. ıtalyan yasaları, 
seçimlerde aynı adayın birden fazla 
bölgede aday gösterilmesine olanak 
veriyor. öte yandan i K P .  Başkanı 
Luigi Longo ise Milano 'da liste başında 
bulunuyor. i K P .'nin listelerindeki a· 
daylann yüzde lO'u komünist olmayan 
ilericilerden oluşuyor. Ayrıca, Parti'nin 
kadın parlamenterlerinin sayısını iki 
katına çıkarma hedefine uygun olarak, 
aday listelerinde çok sayıda kadın ada· 
yın bulundueu görülüyor. 

SOVYETLER BIRlıCı. F. ALMANYA'YI UYARDı : 

"YUMUŞAMA, GöZ YUMMA DECILDIR ... " 

Sol/yeller Hirli;i Iıülıümeti 23 Mayıs tarihinde Federal Almaııya hüküme· 
/iııe gönderdiği bir bildiride. "barış içinde birarada yaşamanııı gözyumma an· 
laTluna ge/medi�ini" bildirdi. F. Almanya'da. son yıllarda ortaya atılan "Do
ğu politikası " aleyhinde bir Iıampanyanın açıldığı sıralarda yayınlanan bildi
ride Ratı dünyaslıida yumuşanıaya karşı ş iddetli bir kampanyanın gelişti
rildi�i belirtilerek şöyle dendi: ''Yumuşamaya karşı açılan kampanya, eylem
leri ve tasarıları. silahlanma ya ışıyla. başka ülkelerin ve devletlerin içişlerine 
karışmayla bir bütün oluşturan ulııslara1'C81 gericiliğin işidir. " 

Sovyet hükümetinin bildirisiilde ''görüşler arasındaki ayrılık çizgilerinin. 
siyasal partiler arasındaki sıııırlarla her zaman ve I.patıp çakışmadığı" da be
lirtildi. Rilindili gibi. Federal Almaııya 'da yunıuşama aleyhtarı görüşler, sade
ce Hr;stiyan /Jemokrallar arasında kalmamakta. sosyal demokralların ve li
beraller a1'C8/f1da da bu tür görüşler ortaya çıkmaktadır. 

Datı Almanya 'dahi yunıuşama aleyhtarı unsurlar. ABD ve diler ülkeler
deki beıızcrleriyle birnhte, yumuşamalUn sadece Sovyetler BiriiRi 'ne ve sos· 
yaU.d ülhe/ere yararlı olduğunu ileri sürnıekle ve buna kanıt olarak da Porte
kiz, Yunanistan veya Angola 'daki gelişmeleri göstermektedirler. 

Sovyet hükümetinin bildirisinde bu konuları hatırlatan ŞII görüşlere yer 
verildi: "Sovyetler Birliği barış içinde birarada yaşama ilkeleriilin uygulan· 
masına saptırılmaz bir biçimde baıııdır. SBKP'nin XXV. Kongresinde tanım· 
laııan dış politika. barı�ın güçlendirilmesini. yeni bir dünya . sol.lOŞI tehlike
sinin ortadan kaldırılmosını öııgörmektedir. Fakat bütün bımlardan. Sovyetler 
Birliği 'ııin ve müllefillleri/ıin. yıımıışamayı karalayanların istediR; gibi, barı�· 
çılıklorıııı göstermek için ideolojik olarah silahsızlanacakları. emperyalist geri· 
ciliRilı halkların özgürlük ve toplumlilli ilerleme hareketiııi ezmesin; pas;f bir 
biçimde izleyecekleri sonucunil çıkarmamak gerekir. " 

Bildiride daha sonra şöyle derıdi: 
"Sovyetler Birliği barışçı bir devlettir ve kimseye sald.rmak niyetinde de

ğildir. Eler 14dece Oııa kalsaydı, özellikle silahlanma yarı�ının sınırlandırıl
masında örıemU ilerlemeler gerçel:leşlirilebUirdi. Ancak. Sovyet dış politika' 
sınııı ekseni olan barış içinde birarada yaşanıa. tarihsel gelişmenin objektif sü
reçlerin;,ı darıdurulması anUımuıa gelmez ve gelirilemez. O, daıııma halindeki 
rejimler içi" çıkarılan bir vize dt>ğildir. Halkların ulusal kurtuluşları içiıı ver
dilderi Iıaklı mücadeletlüı ezilme.irıe gözyıımma aıııamma gelmez. Toplumsal 
dönüşümlerbı zorımluluğlılıU ortada" kaldırıııoz. Fakat bıı sorunil çözmek her 
ülkede halltın keııdis;"e düşer. Gerilimin hafiflemes;ıı; sosyalist ülkeleri" tek 
taraflı tavizieric ödeyecekleri" i varsoymuk I,adar. emperyalist gcr;ci çevreleriıı 
soAııll sauoş zamanında elde edemediklerini yımHl�a/tla koşlillarmda ele geç;
rebi/ecekleriııi düşünmek de bir yarıılgı olıır . .

. 

Sovyctler IJirtiği ile Federal Almanya araslıida"'; ilişkiler hakkında ist', bil· 
diri. soil yılla daki ilerlemeleriıı )'alılSıro aşılması �erckcn gl;çlüNer Uzeriııdt' 
dc durdil. 

Sovyet yumuşamayı karalayııl/larm. A vrupa 'ya 
ve Iıatldıımıa iill(Jrdiltlcri alterııalifi (Le u taya hayliiaları gcrl'/�tiği bildirildi. 
Sovyct JıiU�jiıııeli larafuıdaıı bıı sözlerle ortaya kanaıı 80rlııl. Frdcral A lmaıı· 
ya '(laki siyasal partil .. r;'ı yoldaşaıı /frçimler içi" kolları rıtıadıhlorı �II sıralarda 
gU/lid .. günü" 1:ollllsii olmahtadır. nutlihle f:iiküııırUeki Soli)'ol O('mokral 
ParU 'lıirl "Dalıı politikalif "tıııı mimarı olduğıı Iıalde. i"'/idar olma şaıısı arlan 
Hristiyon Demokratlaro karşı savlU/maya geçerek .YlUıııışanıa)'a karşı "iltti· 
roz "lar ilcri Bı;rmesi bekleıımr!:lt'dir. 
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çıkmaktan Ameri· 
kazancı yoktur. 

konusundaki 
bunun seçim· 

tavır, seçim 
son Kong· 
Bu tavnn 
ltalya'nın 

taraflı olarak 

blokun nihai laRva kadar giderek aşılma· 
sı sonucunu vermesini istiyoruz. Dolayı
sıyla ortada bir çelişki yoktur. Tavrı· 
mızın iç nedenleri de var. DiRer demok· 
ratik partilerin ve Amerika 'lıların ve 
sadece azınlıkların deRil aydınların, ileri
cilerin de tavrını dikkate alıyoruz; 
onlarla aramızda bir uluslararası politika 
sorununda bir kopmanın meydana gel· 

KOMUNIST YÖNETICI TUTUKLANDı 

Partisi eski genel sekreter yardımcısı Victor Diaz, 12 Parti 
Mayıs günü Santiago'da tutuklandı. Tutuklananlar 

Partisi'nin iki eski ulusal sekreteri, Jorge Muno? ve 
bulunuyor. 

Komünist Partisi' nin ülke dışındaki koordinasyon komitesi haberin 
yayıniadıRı bir a

,
çıklamada şöyle dedi: 

14yıda yurtl�ı ve aileyi kı ıp geçirmektedir. Kurban
1uuırlanmakla övünen cellotların elinde, işkence odalarında Iıay· 

yonun boyutları. Pinochet 'nin, Iıalk direni�inin ve gizli gizli gi
kitle örgütlerinin talepleri ve temeldeki an afaşist afaşist af bir· 

kadar umutı;u.ıluğa umutı;u.ıluğa umut Iıapıldılını g;;stermellleg;;stermellleg; dir. Ina· 
hiçbir kimse, halkımızın kahramanca mücadeles;,ı" bas

demokratik güçlerini. bir an Önce cellatların Ilolunu 
olmaya çalıTıyoruz. Işkence merkezlerinde ve toplama 
bulunan ŞiIi'lilerin hayatı kurtarılmalı ve özgürlüklerifıe 

BirliRi hükümetinin eski Dışişleri Bakanı ve Halk Bir
Hei'nin dışardaki Yürütme Komitesi'nin şimdiki sekreteri Clodomiro Almey· 

Havana'da görüşlerini açıkladı. Almeyda, ŞiIi'de yeni bir te
hatırlatan gazetecilere şu cevabı verdi: 

Amerikan Devletleri örgütü Meclisi'nin Santiago'da 
toplantısına dotrudan baelıdır. Terör ha\'l!il öncelikle Komü. 

katolik örgütleri heder almaktadır. Amaç. Latin Ame
durumun gerçek yüzünü anlatabilecek örgütleri orta· 

nedenle, dünya kamuoyunun, baskı kurbanlannın haya· 
müdahale etmesi zorunludur." 

Almeyda, ABD'nin tutumuyla ilgili bir soruyu da !jöyle ce

yöneticileri, uzun bir süre, Eduardo Frei'nin önerdiRi 
bulmaya çalışmışlardır. Bu arada ise, Pin()Chet ve askeri 

vadeyi uzatmaya girişmişlerdir. Crçen süre Içinde, 
uluslararası görünümünü önerirken me yundan 

sürdümektedir. 
politikası tam bir homojenlik homojenlik homo göstermemektedir. göstermemektedir. göster ABD'· 

baskı gruplarının etkilerinin sonucu olarak alınırlar, 
cihini cuntadan yana yapmakLadır. BakOln-
allematifi"ni kullanarak dengl' biçimi bulmaya 
arada gerçekler bulanık olmamalıdır ABD'nin resmi 

ıtalyan Komünist Partisi Genel 
Sekreteri , Fransız Komünist Partisi Ge
nel Sekreteri Georges Marchais ile bir 
görüşme yapmak üzere 3 Haziran 'da 
Paris'e gidecek. 20 Nisan seçimlerinde 
Enrico Berlinguer'in üç kentte birden, 
Roma, Venedik ve L'Aquİla'da Parti 
aday listelerinde birinci sıraya yerleş· 

veriyor. öte yandan 
Luigi Luigi Luig Longo ise Milano 
bulunuyor. i K P 
daylann yüzde lO'u 
ilericilerden oluşuyor. 
kadın parlamenter
katına çıkarma hedefine 
aday listelerinde çok 
yın bulundueu görülüyor. 

SOVYETLER BIRlıCı. F. ALMANYA'YI UYARDı

"YUMUŞAMA, GöZ YUMMA DECILDIR 

Sol/yeller Hirli;i Iıülıümeti Iıülıümeti Iıül 23 Mayıs tarihinde Federal Almaııya 
/iııe gönderdiği bir bildiride. "barış içinde birarada yaşamanııı 
laTluna ge/medi�ini" bildirdi. F. Almanya'da. Almanya'da. Almanya' son yıllarda ortaya 
ğu politikasıpolitikasıpolitika " aleyhinde bir Iıampanyanın açıldığı sıralarda 
ride Ratı dünyaslıida yumuşanıaya karşı ş iddetli ş iddetli ş i bir kampanyanın 
rildi�i belirtilerek şöyle dendi: ''Yumuşamaya karşı açılan kampanya, 
leri ve tasarıları. silahlanma ya ışıyla. başka ülkelerin ve devletlerin 
karışmayla bir bütün oluşturan ulııslara1'C81 gericiliğin işidir. " 

Sovyet hükümetinin bildirisiilde ''görüşler arasındaki arasındaki ara ayrılık 
siyasal partiler arasındaki sıııırlarla her zaman ve I.patıp çakışmadığı" 
lirtildi. Rilindili gibi. Federal Almaııya 'da yunıuşama aleyhtarı 
ce Hr;stiyan Hr;stiyan Hr; /Jemokrallar arasında kalmamakta. sosyal demokralların 
beraller a1'C8/f1da da bu tür görüşler ortaya çıkmaktadır. 

Datı Almanya 'dahi yunıuşama aleyhtarı unsurlar. ABD 
deki beıızcrleriyle birnhte, yumuşamalUn sadece Sovyetler 
yaU.d ülhe/ere yararlı olduğunu ileri sürnıekle sürnıekle sürn ve buna kanıt 
kiz, Yunanistan veya Angola 'daki gelişmeleri göstermektedirler. 

Sovyet hükümetinin bildirisinde bu konuları hatırlatan 
verildi: "Sovyetler Birliği barış içinde birarada yaşama ilkeleriilin uygulan· 
masına saptırılmaz bir biçimde baıııdır. SBKP'nin XXV. Kongresinde 
laııan dış politika. barı�ın güçlendirilmesini. yeni bir dünya
sinin ortadan kaldırılmosını öııgörmektedir. Fakat bütün bıml
Birliği 'ııin ve i 'ııin ve i ' müllefillleri/ıin. yıımıışamayı karalayanların istediR; 
çılıklorıııı göstermek için ideolojik olarah silahsızlanacakları. 
ciliRilı halkların özgürlük ve toplumlilli ilerleme hareketiııi 
biçimde izleyecekleri sonucunil çıkarmamak gerekir. " 

Bildiride daha sonra şöyle derıdi: 
"Sovyetler Birliği barışçı bir devlettir ve kimseye sald.rmak 

ğildir. Eler 14dece Oııa kalsaydı, özellikle silahlanma silahlanma sil yarı�ının 
masında örıemU ilerlemeler gerçel:leşlirilebUirdi. Ancak. Sovyet 
sınııı ekseni olan barış içinde birarada yaşanıa. tarihsel gelişmenin 
reçlerin;,ı darıdurulması anUımuıa gelmez ve gelirilemez. O, 
rejimler rejimler re içi" çıkarılan bir vize dt>ğildir. Halkların ulusal kurtuluşları 
dilderi Iıaklı mücadeletlüı ezilme.irıe gözyıımma aıııamma gelmez. 
dönüşümlerbı zorımluluğlılıU ortada" kaldırıııoz. Fakat bıı sorunil 
ülkede halltın keııdis;"e düşer. Gerilimin hafiflemes;ıı; hafiflemes;ıı; hafif sosy
taraflı tavizieric ödeyecekleri" i varsoymuk I,adar. emperyalist 
soAııll sauoş zamanında elde edemediklerini yımHl�a/tla koşlillarmda 
rebi/ecekleriııi düşünmek de bir yarıılgı olıır . .olıır . .olıır 

. 

Sovyctler IJirtiği ile Federal Almanya araslıida"'; ilişkiler 
diri. soil yılla daki ilerlemeleriıı )'alılSıro aşılması �erckcn gl;çlüNer 
dc durdil. 

Sovyet yumuşamayı karalayııl/larm. 
ve Iıatldıımıa iill(Jrdiltlcri alterııalifi (Le u taya hayliiaları gcrl'
Sovyct JıiU�jiıııeli larafuıdaıı bıı sözlerle ortaya kanaıı 80rlııl. 
ya '(laki siyasal partil .. r;'ı .. r;'ı .. yoldaşaıı /frçimler içi" kolları rıtıadıhlorı 
gU/lid günü" 1:ollllsii olmahtadır. nutlihle f:iiküııırUeki 



ALMAN DEMOKRATIK CUMHURIYETI : 

BİRLESİK SOSYALİST 
Birleşik Sosyalist Parıi'nin 9. Kongresi 'nin çalılimalatı 18 . 2 3  Mayıs la· 

rihleri arasında yapıldı. Yeni Parti programının ve tüzük de{ı:işikliklerinin ka
bul edildiili Kongr .. sonunda Erich Honeeker yeniden Parıi'nin Genel Sekre
terHitine se .. �ildi. 2500 delegenin katıldıjlı Kongre'de 92 ülkeden 1 03 komünist 
ve işçi part.isinin, ulusal kurtuluş hareketlerinin, sosyalist partilerin heyetleri 
de konuk olarak bulundu. 

Erich Honeeker'in Kongre'nin ilk günü okuduCu Merkez Komitesi Rapo
runun ilk altı saat süren bölümü uluslararası durumun çözümlemesine ayrıl
mışl •. Dünyadaki sosyalizm lehine oluşan deflişikliklcr üzerinde duran Honec
ket SDKP'nin rolüne ve L. 8rejnev'in çalışmalarına özel bir yer ayırarak şun
ları söyledi: 

"25. Kongre'nin sonuçlarından biz de yararlanıyoruz ve bu sonuçları 
önümüzdeki görevlerin çözümünde kullanıyoruz. Bu sonuçlar, önümüze, hal
kımızı komünist geleceg-e götüren yolu kesin bir biçimde açmakladır." 

BARIŞ ıÇiNDE BIRARADA YAŞAMA NE DECllDIR? 

Olkesinin barış içinde birarada yaşama politikasına baA'lıııgınl belirttik
ten sonra Genel Sekreter şunları ekledi: "Barış içinde birarada yaşama, hiç
bir biçimde, sömüri.icülerle sömürülenler arasında toplumsal barış anlamına 
gelmez� barış içinde birarada yaşama, ne toplumsal statükonun korunması de
mektir, ne de ideolojik birarada yaşamadır." Honecker, 8. Parti Kongresi'nde 
belirlenen barış programının gerçekleşlirildi�ini söyledikten sonra da ekledi: 
"oıkemize karşı yöneltilen emperyalist abluka herşeye ragmen kırılmışlır. Al
man Demokratik Cumhuriyeti bütün dünyada tanınmıştır. Bu, hem dünya sos
yalizminin bir başarısı, hem de ülkemize uluslararası planda işçi ve köylülerin 
iösterdi�i desteRin bir sonucudur." 

Merkez Komitesi Raporunda, A.D.C.'nin özellikle Federal Almanya ile 
ilişkilerini geliştirmekten yana oldugu, ancak bunun için, A.D.C.'ne "hüküm
ran ve baA;lmsız bit Alman devleti" olarak saygı gösterilmesinin zorunlu oldu
gu belirtildi. Alman sorununun askıda bırakılması gerektiA;i şeklindeki Leze 
karşı çıkılan Rapor'da, A.D.C.'nde sosyalizmin kurulmasıyla birlikte bir sos
ya1ist Alman ulusunun dOA;duA;u belirtildi. 

EKONOMIK VE TOPLUMSAL BllANÇO 

Merkez Komitesi Raporu'nun son beş yılın ekonomik sonuçlarına ilişkin 
bölümünde ise, 1970 ile 1975 yılları arasında ulusal geıirin yüzde 30.1 oranın
da yükselerek 143 milyar marka yükseldiii açıklandı. Sanayi üretimindeki ar
tışın yüzde 86'sının emek üretkenliA;indeki artışla sailandığı bildirildi. Rapor'
da, 60n beş yıl içinde, Cumhuriyet'in tarihindeki en önemli toplumsal progra
mın da gerçekleştirildiA;i açıklandı. önümüzdeki beş yılın temel hedeneri ola
rak da; üretimin yoA;unlaştırılmasl, bilimsel ve teknik ilerlemenin hızlandırıl
ması, üretimin ekonomik etkiniiiinin artırılması belirlendi. 

Rapor'un ıosyalist devlet ve Parti ile ilgili bölümünde, A.D.C.'ndeki işçi 
ve köylülerin sosyalist iktidarı "proletarya diktatörlüRünün biçimi" olarak 
tanımlandI. Honecker, Birleşik Sosya1ist Parti'nin üye sayısının 2.043_697 01-
dultunu, yüzde 56'11 işçi olan bu sayının 74.306 temel örgütlenme biriminde 
toplandıitını açıkladı. 
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PARTI 
KONGRESİ 

ER/cli HONECKER 

SUSLOV VE ENTERNASYONALIZM 

19 Mayıs günü konuşan, SBKP konuk heyeti bqkanı Mikhael Sualov, ko
nuşmasında, proleter enternasyonalizmi ilkesini, "i,çi sınıfının, onunla birlik
te dünyayı emekçilerin çıkarına dönü,tünnek için ortaklaşa mücadele eden 
herkesin en güçlü silahı" olarak tanımladı ve "öyle dedi: "Proleter entemuyo
nalizminden sapma, kayıplar 'Ye ba"arısızhklar tehlikesi{li de kendi içinde ta
şır. Hareketimizin bütün kazanımları bu ilke ile balıntılıdır_ O'nunla yeni za
ferler elde edilebilir ve hiç ku"ku5UZ edilecektir." SusJov, SBKP'nin, Avrupa 
komünist partilerinin Haziran ayında yapılacak konrerarwnda, hareketin birti
Rinin "Marksizm - Leninizm ve proleter enternasyonalizm i ilkeleri temelinde" 
güc:1endirilmesi için elinden geleni yapacaQ:ınl da bildirdi. 

YUMUŞAMA DÜZ BIR YOL DEGILDIR 

Kongre'nin üçüncü günü bir konuşma yapan A.D.C_ Dı,i,leri Bakanı Os
car Fischer ise, ban, içinde birarada 'yaşamanın açtıtı yolun "düz bir yol 01-
madı�ını, inişli çıkışlı oldultunu ve uyanıklık gerektirdilini" söyledikten ıon
ra şu görüşlere yer verdi: 

"Iyimser olabiliriz, çünkü banş için savaşanların sayısı artıyor. Yumu.-
ma herkesin yararınadır ve biz de yumuşamaya derinden ballıyız; ancak yu
muşama·, ne etki alanları üzerinde, ne kapitalist ülkelerdeki toplumsal ve po
lilik stalüko üzerinde, ne de Batı ideolojisinin sosyalist ülkelere ıızmaa konu
sunda bir mutabakata vesile olamaz." Yumufamanın, her hükümran dnletin 
ulusal çıkarlarının tatminine ve uluslararası iIi,kilerin istikranna olanak ver
mesi gerektiltini belirttikten sonra da şöyle dedi: "Bunun için, Ioluk .. v .. 
politikacılarını ve emperyalizmin saldırgan ve gerici çevrelerini tecrit etmek 
gereklidir." 

Getirilen binlerce öneriyle geH"tirilen karar t.uanlannın kabulüyle kapa
nan B.S.P.'nin 9. kongresinde, 1980 yılına kadar net ,elirlerde yüzde 20'den 
fazla bir artış gerçekleştirilmesi öngörüldü. 
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desteRin bir sonucudur." 
Komitesi Raporunda, A.D.C.'nin özellikle Federal Almanya ile 

geliştirmekten yana oldugu, ancak bunun için, A.D.C.'ne "hüküm
ran ve baA;lmsız bit Alman devleti" olarak saygı gösterilmesinin zorunlu oldu

Alman sorununun askıda bırakılması gerektiA;i şeklindeki Leze 
Rapor'da, A.D.C.'nde sosyalizmin kurulmasıyla birlikte bir sos

ulusunun dOA;duA;u belirtildi. 

EKONOMIK VE TOPLUMSAL BllANÇO 

Komitesi Raporu'nun son beş yılın ekonomik sonuçlarına ilişkin 
ise, 1970 ile 1975 yılları arasında ulusal geıirin yüzde 30.1 oranın

yükselerek 143 milyar marka yükseldiii açıklandı. Sanayi üretimindeki ar
yüzde 86'sının emek üretkenliA;indeki artışla sailandığı bildirildi. Rapor'

yıl içinde, Cumhuriyet'in tarihindeki en önemli toplumsal progra
gerçekleştirildiA;i açıklandı. önümüzdeki beş yılın temel hedeneri ola
üretimin yoA;unlaştırılmasl, bilimsel ve teknik ilerlemenin hızlandırıl

ekonomik etkiniiiinin artırılması belirlendi. 
ıosyalist devlet ve Parti ile ilgili bölümünde, A.D.C.'ndeki işçi 
sosyalist iktidarı "proletarya diktatörlüRünün biçimi" olarak 

Honecker, Birleşik Sosya1ist Parti'nin üye sayısının 2.043_697 01-
yüzde 56'11 işçi olan bu sayının 74.306 temel örgütlenme biriminde 

açıkladı. 
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ferler elde edilebilir ve hiç ku"ku5UZ edilecektir." edilecektir." ed SusJov, 
komünist partilerinin Haziran ayında yapılacak konrerarwnda, 
Rinin "Marksizm - Leninizm ve proleter enternasyonalizm 
güc:1endirilmesi için elinden geleni yapacaQ:ınl da bildirdi. 

YUMUŞAMA DÜZ BIR YOL DEGILDIR 

Kongre'nin üçüncü günü bir konuşma yapan A.D.C_ 
car Fischer ise, ban, içinde birarada 'yaşamanın açtıtı yolun "düz bir 
madı�ını, inişli çıkışlı oldultunu ve uyanıklık gerektirdi
ra şu görüşlere yer verdi: 

"Iyimser olabiliriz, çünkü banş için savaşanların 
ma herkesin yararınadır ve biz de yumuşamaya derinden 
muşama·, ne etki alanları üzerinde, ne kapitalist ülkelerdeki 
lilik stalüko üzerinde, ne de Batı ideolojisinin sosyalist ülkelere ıızmaa 
sunda bir mutabakata vesile olamaz." Yumufamanın, 
ulusal çıkarlarının tatminine ve uluslararası iIi,kilerin 
mesi gerektiltini belirttikten sonra da şöyle dedi: "Bunun için, 
politikacılarını ve emperyalizmin saldırgan ve gerici 
gereklidir." 

Getirilen binlerce öneriyle geH"tirilen karar t.uanlannın 
nan B.S.P.'nin 9. kongresinde, 1980 yılına kadar net ,elirlerde 
fazla bir artış gerçekleştirilmesi öngörüldü. 
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KOLJDR VE SAHATTA YtJROYUŞ 

BİzıM 
TİYATROLARIMIZ 

DOSTLAR 
TiYATROSU 
Dostlar TiYitrosu, yıllardır kararlı bir çalışmayı sür
dürüyor. Bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin sa
nıt cephesinde katettiği yol azımsanOlmaz. işçi sınıfı
nın kendi Sinoıtının oluşmasına ve yükselmesine büyük 
btkllMI olan Dostlar Tiyatrosu çalışanlarıyla yaptı
ğıl7llZ konuşmayı yayınlıyoruz bu hafta da. 

NEVZAT ŞENOL 

Tiyatronuzu kısaca unıtır mısınız? 

- 1950ıerin ıon yıllarında, bir halk tiyatrosu 
kurmak amacını ta,ıyan, "Genç Oyuncular" toplu
tulundan bir ,",p, 1960 ı.ar lOMası leUşen "nıfsal 
mücadele sürecinde, daha kesin bir taVtr almak gereti 
duyaraJr., 1969 yılında Dostlar Tiyatrosu 'nu kurdu
lar. AmaÇları, çalda, bilim lşlQ:ında, emekçi kit
lelerin kültürüne katkıda bulunmak, toplumcu öltreti· 
Din kılavuzluluoda, sanatsal yönden, ülkemizin 
balamazlık, demokrui ve ıosyalizm mücadelesine 
btılmaktı. Toplumumuzun büyük sancılı dönem
iirtDi de içeren yedi yıllik bir eylem sürecinde, Dost· 
lu TiyatrolU, bu amaçları ıerçekle,tinneye uA:nştl 
.. utra,ıyor. 

Şu anda demokratik merkeziyetçi bir yönetim 
.. elbirlikçi bir çab,ma yöntemiyle, sanatsal utraıil" 
DI liirdiiren DoRIar Tiyatrosu, sekizinci çalışma 
yı ..... eirerken, düzenin tüm zorluklarına ve baskı
LInDa br,ın, ta,ıdılı ıörevin bilinciyle bilenmiş bir 
biçimde, yürümeye kararlı, dotru bildilti yolda. 

Sizce tiyatronun işlevi ne olmalıdır? 

- Genelden özele ıeierek yanıtlayalım bu soru
)'11. Tiyatro bir sanat kurumudur, sanat .... bir üst yapı 
kurumu. OR yapı kurumları da, alt yapı olarak nite
"yecetimiz üretim ilişkileriyle diyalektik bir etki
"'me içindeler .w-ekli. Oretim i1i,kileri düzeyindeki 
çeli,kiler, ÜJt yapıyı etkilerken, üst yapı da, bu çeliş
kilerin çözümleni,ini etkiliyor. Eıemen sınıflar, kendi 
iili yapı kurumlarıyla, düzenlerinin .ürmesini saitla· 
maya çalı,trlarken, kar,ıt .ınıflar, çelişkiyi kendi 
ıeh&erioe çözümleyip,  düzeni deli,tirmeye çalışıyor
lar. Bütün aarufh toplumlarda var olan bu mücadele, 
ülkemiz için de .öz konu...,. Eıemen sömürücü "nıC
iar , düzenlerini sürdürmek için her çareye ba,vurur
ken, anatal ve kültürel olanaklardan da yararlanıyor
lar. örnek iateraeniz, yüzler�si var, tiyatro ve sinema 
.Ionlarında, radyoda, televizyonda ve tüm benzeri 
iletitim araçlarında. Eıemen .ınıfların karşısında 
i .. emekçi ıınlllar var, bu düzeni kendi lehlerine 
deli,tirmeyi amaçlayan. DORlar Tiyatrosu burada 
itte. Emekten yana olmayan bu düzenin deliftiril
meei , ernekten yana bir düzen kurulmuı için, sanat 
alanında ulra, veren, 1,levini bu amaçla sürdüren 
bir tiyatro. 

Bu amacı ve işlevi gerçekleştirmek için kul
landıiınız yöntemleri biraz açar mısınız? 

- Amacımıza yönelirken, diyalektik maddeci ii
lin yöntemlerinden ve tarih .. ı maddecililin öAret
tilinden çıkıyoruz yola. Bu temel'in üzerine, dünya 
.. ülkemizdeki devrimci tiyatro kuramları \Le örnek
lerinden bile,tirdilimiz bir sentezi, yerleftirince, 
daha da belirleyici özellilti sınıf mücadelesi olan çalı
mızın yorumunu .unmaya, ülkemiz ve dünya sorun
ları üzerinde 'daha irdeleyici olmasını ,erektirecek 
bir tartlfma ortamı hazırlamaya, kafuındaki belir
"llIizUkleri belirlilite dönü,türüp, aatını seçmesini 
"Iayacak bir birikim olu,turmaya ve dünyayı ileri 
dolru deli,Urme ulra,ına etkin olarak katılmuı 
Için ıerekli bilinç ve cofkuyu ullamaya çahşı· 
yoruz. Bütün çalışmalarımızı bu kilLastara löre 
• ptıyoruz, i,levimiz ve amacımız açııından_ 

Doğal olarak oyun dağarcığınızı da. 

- öyle. Geçtiitimiz yedi yıl içinde sahnelediti
miz oyunlarda belgeseller büyük aitırlık taşıyor. 
Bunun nedeni başta belgesel tiyatronun, işlevimiz 
açısından en yararlı ve dolaysız yol olması. Sınıflı 
toplumların çelişkilerini, izleyicimize, belgelerle serıi
Iemek ve gerçeitin çarpıcıhitından giderek düşünme
sini saitlamak, amacımıza çok uygun düşüyor. Rosen
berg'ler ölmemeli, Hawna Duruşması, Soruşturma, 
Şili 'de Av gibi , dünyadaki sınıf mücadelesini yansı
tan yapıtlarla. ülkemiz çelişkilerini sergileyen, Alpa
gut Olayı ve Sabotaj Oyunu, bu tür yaklaşımımızın 
örnekleri . 

Bu yanıtınızda", belgesel tiyatro türüne özel 
bir önem verdiğiniz anlaşılıyor. 

- Belki. Fakat asla sekterce bir tavır deitil bu. 
Biraz önce, özü ve içeriltini saptadıitırnız sanatsal 
eylemimizin, biçimi söz konusu oldultunda, ülkemiz 
insanının tarihsel gelişimini, ortak kültürel özellik
leri ve birikimini gözönüne alarak, ama her konunun, 
kendi özel koşullarından kaynaklanan, özgün nitelik
lerinin etkisini taşıyan bir sanatsal "tavır ve üslup�'la 
sergiledik oyunlarımızı. Anlatmak isteditimiz her 
konu ve çelişkinin (öz). kendine uygun ve izleyicisi
ne en açıklayıcı bir "tavır \Le üslup"la (biçim) anlatıl
ması gerektiRi sayından çıkarak, bilinen tüm tiyatro 
kuram ve biçimlerini zorladık, 1970'ler Türkiye'sin· 
de, izleyicimize daha etkin yapıtlar sunabilmek için. 
Bir kavram kargaşasının ve bilimsel sosyalizmin tüm 
"çocukluk hastalıkları"nın yansımalarının iyice belir
gin oldul'u, ülkemiz ilerici kültür alanında, sekterce 
tavırlara ödün vermeden sürdürdük utraşımızı. HatLa 
yeni deneyimlere sık sık girerek; arayışın, doRru
lara ve yeni sentezlere varmanın bir önkoşulu oldu
ltundan giderek. 

Nasıl deneyimler? 

- örnelin, Alpagut Olayı. Dostlar Tiyatrosunun 
kuruluşunu gerçekleştirdi�imiz yıl, bir Işçi Kolu 
kurduk. Amacımız, amatör bir kadro ile yalnızca 
işçi sınıfına tiyatro yapacak bir topluluk oluşturmak· 
tı. Bir yıl süre ile, haCtada 20 saat, teorik ve pratik 
ders ,ördü bu topluluk_ Folklor eRitimi sürecinde 
öArendikleri oyunlarla, grevlere ve şenliklere katıl
dılar. Işçi sınırı ile hili süren baalar kuruldu. Ikinci 
yıl, eltitim sürerken, bir oyun da sahnelenmesine karar 
verildi. Fakat, toplulutun amacına uYKun, salt işçi 
sınlCı için yazılmış bir oyun metni bulunamayınca, 
topluluk, Emek dergisinde çıkan bir inceleme yazı
sından, aradılı konuyu buldu. 1969 yılında, Çorum ,
un Alpaıut Linyit Işletme 1erinde maden i,çilerinin 
giriştiRi, özlÜ n bir "işçi yönetimi" deneyi üzerine, 
elbirlikçi bir çalışma ve araştırma yöntemiyle, 
Alpagut Olayı yazıldı ve sahnelendi .  Sekiz aylık bir 
çalı,ma döneminden &onra ancak dokuz kez sahne· 
lenebilinen oyun, 22 Nisan 1971 'de, Istanbul içinde 
olmak üzere' 11 ilde sıkıyönetim ilan edilince kaldı
rıldı. tık işçi oyunu, yerli bir belgesel ve ortak yazım 
olmuı nitelikleriyle, Alpagut Olayı, özel bir yer tutu
yor deneyimlerimiz arasında. Sonra bir Brecht uyar
Iamuı deneyimimiz var, Analık Davası . Bir çizgiro· 
man-tiyatro \Le ortak yazım deneyimi \lar, Abdülcan
baz. Aziz Nesin �n öykülerinden oluşan Azizname 
bir öykü·tiyatro deneyimi, Nazım Hikmet'in şiir· 
lerinden kurgu!anan Kerem Gibi ise şiir-tiyatro. 

Bu yılki oyun düzeninde ele aldığınız konularda, 
seçim önceliğıni hangi noktalar etkiledi? 

- Işlevimiz ve amacımız açısından saptadıitımız 
genel bazı kıstaslardan söz etmiştik . O ıenel kıstas· 
ları. günün koşulları açısından deiterlendirdiitimizde, 
seçim öncelitini etkileyen güncel görev, hemen görü
nüyor. 

örnekse, bu sezonu ac.;Lı{tıml't oyun olan Düş
manlar. Devrimler çaRı ol.ıı.n yüzyılımızın başında. 
ıfçi sınırı mücad('l<,sinin önemli bir dönüşümü olan 
1905 Devrimi sonrası Rusya 'Ilının sınırsal çö:t.ümltlml.l
sinin panoramasıydı anlatLırt'1. Çok önemli d"r.lcr 
vardı; Renp.I mücadl'l(' a(,:ısından ve dünya 

sanatından eksiksiz bir örnekti. İkinci oyunumuz 
Ortak, safını seçme konusunu işliyordu. "Halka 
açık şirketler"in kendisine gerçekLen açık oldu�u 
"hayal "iyle yaşayan' bir sokak satıcısının öyküsün
den çıkarak, bir emekçinin kurtuluşunun ancak 
emekçilerle ortaklık kurduA:u uman gerçekleşebile
ceQ:ini, 12 Mart'ın "r.rtmalı" dönemi çerçevesinde 
anlatan Ortak, "saCa çaA:ıran" bir oyundu. 

Ezenler-Ezilenler-Başkaldıran1ar'1 bir konser ola
rak düzenlemişlik. Devrimci ve çaA:daş oyuntardan 
seçtitimiz ve gösterinin adına uygun bir biçimde 
kurguladıtımı? şarkılardan oluşan bu konser iki kez 
tekrarlanmak için ve devrimci coşku saalama amacı
mıza uygun olarak düzenlenmişti . Coşku, birikimi 
de getirince yanında, beliren büyük ilgi üzerine, 
Ezenler-Ezilenler-Başkaldıranlar da oyun düzenimize 
bir müzikli gösteri olarak katıldı. 

Sezonu, Dimitrof üzerine bir oyun ve Sabotaj 
Oyunu ile kapatacaktık. tkisi de, faşizmin yargılan
ması, eleştiritmesi ve açıklanması amacını taşıyordu. 
Dimitrof oyunu, metnin hazırlanması yüzünden 
gecikti ve yalnızca Sabotaj Oyunu 'nu oynayarak 
kapattık sezonu. Kü1tür Sarayı Yanıını, Marmara 
Gemisi Yanıını ve Eminönü Araba Vapurunun 
batırılması suçuyla, 20 sanıRın, idam talebiyle yargı
lanıp beraat ettikleri Sabotajlar Davası'nın belıele
rinden yararlanılarak yazılan Sabotaj Oyunu, 1 2  
Mart Caşizan uygulamalarının çarpık v e  komik "man
tıtını" sergilemeyi amaçlıyordu. Hem yazılı" hem de 
sahneye konuş biçimi açısından ilginç bir deneyim 
oldu. 

Kısaca, anahatlarını ve sahnelemedeki amacımızı 
anJattlA:ımlZ, bu yılki oyun düzenimizdeki oyun· 
ların nitelili, &orunuzu yanıtlıyor herhalde. 

Evet. Bu oyunlarınızı turnelerde de sera:iliyor 
musunuz? 

- Haziran başından ba,layarak, iki aylık bir 
Anadolu turnemiz var, Ortak oyunumuzla. Olanak· 
ların kısıtlılı�ı nedeniyle diler oyunları, ancak Mayı. 
ayında ıZmir'de, Eylül ve Ekim aylarında da Ankara'· 
da sergileyebilecetiz. 

Turne 'de nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsu
nuz? 

- Gidebilme olanalı bulabildilimiz ve eDleUen· 
medilimiz her yerde sunmak i.tiyoruz yapıtlarlllU&ı. 
özellikle, Karata, televizyonunun ve Yeşilçam liD. 
masının kol ıezdili bir ortamda, Anadolu 'daki ileri· 
ci kitlelere, bir ıece için bile ola, devrimci bir ... t 
ürünü sunmanın ıereklililini, yıUann ,etirdili turne 
deneyimlerimizden biliyoruz. 

Izleyicilerin;z ile ballarınız nasıl? 

- Gün ıeçtikçe JÜçleniyor. sınır.ı .. çim
lerin ve satıarın iyice. belir,inle,meye ba,ladılı IÜIIÜ
müzde, belli bir bilinçlenme düzeyine eritmi, emekçi 
sınıfları ve yanda,larını, birincil izleyici kitlemis 
olarak almak , ((Üncel izleyici kitlesini de bu afa 
kazanmak olarak niteleyebilecetimiz bir izleyici 
politikamız var. Ilk i, olarak, birincil izleyici kitle· 
mide daha .ıkı battar kurarak, toplumcu bir .nat 
odatı olu,turmak için bir abone .illtemi kurduk. 
Abone sayımız bu yıl 9000'i ıeçti. Daha da .. vindiri· 
cisi, toplu olarak abone olma iatemi ,eliyor .. ndi
kalardan_ Abone olan üyelerimiz ile oyunlar dı,ında 
da yakın ilişki içindeyiz. Bu üyelerimiz, oyunları, 
çok düşük bir ücretle izleyebildikleri ıibi, öze1 ıöat.e
rilerden de yararlanıyorlar. 

Her ay sunulan iki konser, her hatta .unulan, 
ülkemiz \le dünya sinemasından ilerici nitelikler 
taşıyan iki tilim, her oyunumuz için düzenlectilimiz 
eleştiri " forum"larl, açık oturumIar, söyle,i1er ıibi 
özel gösterilerle, tiyatro dışında da bütünlettik iz
leyidmiz ile. 

DiA:er bir deyişle, dünya görüşümüz, sanat poli. 
tikamız \le izleyici politikamız, tiyatronun iflevini, 
Kiş .. açıp müşteri bekleyen dükkan tipi tiyatroculuk
tan, bilimsel yöntemlerle, izlpyicisini, toplumcu 
dünya çe\lresinde bütünlemeye yönelik bir 
sanat merket-ine dönü,üm olarak belirlN:li . 
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NEVZAT ŞENOL 

mısınız? 

bir halk tiyatrosu 
Oyuncular" toplu

lOMası leUşen "nıfsal 
taVtr almak gereti 

Tiyatrosu 'nu kurdu
lşlQ:ında, lşlQ:ında, lşlQ:ın emekçi kit

bulunmak, toplumcu öltreti· 
yönden, ülkemizin 

ıosyalizm mücadelesine mücadelesine mücadeles
büyük sancılı dönem
eylem sürecinde, Dost· 

ıerçekle,tinneye uA:nştl 

merkeziyetçi bir yönetim 
yöntemiyle, sanatsal utraıil" 

sekizinci çalışma 
zorluklarına ve baskı
bilinciyle bilenmiş bir 

bildilti yolda. 

olmalıdır? 

yanıtlayalım bu soru
sanat .... bir üst yapı 

alt yapı olarak nite
diyalektik bir etki

i1i,kileri düzeyindeki 
üst yapı da, bu çeliş

Eıemen sınıflar, kendi 
düzenlerinin .ürmesini saitla· 

.ınıflar, çelişkiyi kendi 
deli,tirmeye çalışıyor

olan bu mücadele, 
Eıemen sömürücü "nıC

her çareye ba,vurur
an da yararlanıyor

var, tiyatro ve sinema 
televizyonda ve tüm benzeri 

.ınıfların karşısında 
düzeni kendi lehlerine 

Tiyatrosu burada 
düzenin deliftiril

kurulmuı için, sanat 
bu amaçla sürdüren 

gerçekleştirmek için kul
biraz açar mısınız? 

diyalektik maddeci ii
maddecililin öAret

temel'in üzerine, dünya 
kuramları \Le örnek

sentezi, sentezi, sentezi yerleftirince, 
mücadelesi olan çalı

ülkemiz ve dünya sorun
irdeleyici olmasını ,erektirecek 

ya, kafuındaki belir
dönü,türüp, 

gut Olayı ve Sabotaj Oyunu, bu tür yaklaşımımızın 
örnekleri . 

Bu yanıtınızda", belgesel tiyatro türüne özel 
bir önem verdiğiniz anlaşılıyor. 

- Belki. Fakat asla sekterce bir tavır deitil bu. 
Biraz önce, özü ve içeriltini saptadıitırnız sanatsal 
eylemimizin, biçimi söz konusu oldultunda, ülkemiz 
insanının tarihsel gelişimini, ortak kültürel özellik
leri ve birikimini gözönüne alarak, ama her konunun, 
kendi özel koşullarından kaynaklanan, özgün nitelik
lerinin etkisini taşıyan bir sanatsal "tavır ve üslup�'la 
sergiledik oyunlarımızı. Anlatmak isteditimiz her 
konu ve çelişkinin (öz). kendine uygun ve izleyicisi
ne en açıklayıcı bir "tavır \Le üslup"la (biçim) anlatıl
ması gerektiRi sayından çıkarak, bilinen tüm tiyatro 
kuram ve biçimlerini zorladık, 1970'ler Türkiye'sin· 
de, izleyicimize daha etkin yapıtlar sunabilmek için. 
Bir kavram kargaşasının ve bilimsel sosyalizmin tüm 
"çocukluk hastalıkları"nın yansımalarının iyice belir
gin oldul'u, ülkemiz ilerici kültür alanında, sekterce 
tavırlara ödün vermeden sürdürdük utraşımızı. HatLa 
yeni deneyimlere sık sık girerek; arayışın, doRru
lara ve yeni sentezlere varmanın bir önkoşulu oldu
ltundan giderek. 

Nasıl deneyimler? 

- örnelin, Alpagut Olayı. Dostlar Tiyatrosunun 
kuruluşunu gerçekleştirdi�imiz yıl, bir Işçi Kolu 
kurduk. Amacımız, amatör bir kadro ile yalnızca 
işçi sınıfına tiyatro yapacak bir topluluk oluşturmak· 
tı. Bir yıl süre ile, haCtada 20 saat, teorik ve pratik 
ders ,ördü bu topluluk_ Folklor eRitimi sürecinde 
öArendikleri oyunlarla, grevlere ve şenliklere katıl
dılar. Işçi sınırı ile hili süren baalar kuruldu. Ikinci 
yıl, eltitim sürerken, bir oyun da sahnelenmesine karar 
verildi. Fakat, toplulutun amacına uYKun, salt işçi 
sınlCı için yazılmış bir oyun metni bulunamayınca, 
topluluk, Emek dergisinde çıkan bir inceleme yazı
sından, aradılı konuyu buldu. 1969 yılında, Çorum ,
un Alpaıut Linyit Işletme 1erinde maden i,çilerinin 
giriştiRi, özlÜ n özlÜ n özlÜ bir "işçi yönetimi" deneyi üzerine, 
elbirlikçi bir çalışma ve araştırma yöntemiyle, 
Alpagut Olayı yazıldı ve sahnelendi .  Sekiz aylık bir 
çalı,ma döneminden &onra ancak dokuz kez sahne· 
lenebilinen oyun, 22 Nisan 1971 'de, Istanbul içinde 
olmak üzere' 11 ilde sıkıyönetim ilan edilince kaldı
rıldı. tık işçi oyunu, yerli bir belgesel ve ortak yazım 
olmuı nitelikleriyle, Alpagut Olayı, özel bir yer tutu
yor deneyimlerimiz arasında. Sonra bir Brecht uyar
Iamuı deneyimimiz var, Analık Davası . Bir çizgiro· 
man-tiyatro \Le ortak yazım deneyimi \lar, Abdülcan
baz. Aziz Nesin �n öykülerinden oluşan Azizname 
bir öykü·tiyatro deneyimi, Nazım Hikmet'in şiir· 
lerinden kurgu!anan Kerem Gibi ise şiir-tiyatro. 

Bu yılki oyun düzeninde ele aldığınız konularda, 
seçim önceliğıni hangi noktalar etkiledi? 

- Işlevimiz ve amacımız açısından saptadıitımız 
genel bazı kıstaslardan söz etmiştik . O ıenel kıstas· 
ları. günün koşulları açısından deiterlendirdiitimizde, 
seçim öncelitini etkileyen güncel görev, hemen görü
nüyor. 

için coşku 
mıza uygun olarak düzenlenmişti . 
de getirince yanında, beliren büyük 
Ezenler-Ezilenler-Başkaldıranlar da 
bir müzikli gösteri olarak katıldı. 

Sezonu, Dimitrof üzerine bir 
Oyunu ile kapatacaktık. tkisi tkisi tkis de, 
ması, eleştiritmesi ve açıklanması 
Dimitrof oyunu, metnin hazırlanması 
gecikti ve yalnızca Sabotaj Oyunu 
kapattık sezonu. Kü1tür Sarayı 
Gemisi Yanıını ve Eminönü Araba 
batırılması suçuyla, 20 sanıRın, idam 
lanıp beraat ettikleri Sabotajlar Davası
rinden yararlanılarak yazılan Sabotaj Oyunu, 
Mart Caşizan uygulamalarının çarpık 
tıtını" sergilemeyi amaçlıyordu. Hem 
sahneye konuş biçimi açısından ilginç 
oldu. 

Kısaca, anahatlarını ve sahnelemedeki 
anJattlA:ımlZ, bu yılki oyun düzenimizdeki oyun· 
ların nitelili, &orunuzu yanıtlıyor herhalde. 

Evet. Bu oyunlarınızı turnelerde 
musunuz? 

- Haziran başından ba,layarak
Anadolu turnemiz var, Ortak oyunumuzla. 
ların kısıtlılı�ı nedeniyle diler oyunları, ancak 
ayında ıZmir'de, Eylül ve Ekim aylarında 
da sergileyebilecetiz. 

Turne 'de nasıl bir yol izlemeyi 
nuz? 

- Gidebilme olanalı bulabildilimiz 
medilimiz her yerde sunmak i.tiyoruz 
özellikle, Karata, televizyonunun 
masının kol ıezdili bir ortamda, 
ci kitlelere, bir ıece için bile ola, 
ürünü sunmanın ıereklililini, ıereklililini, ıer yıUann 
deneyimlerimizden biliyoruz. 

Izleyicilerin;z ile ballarınız nasıl? 

- Gün ıeçtikçe JÜçleniyor. 
lerin ve satıarın iyice. belir,inle,meye 
müzde, belli bir bilinçlenme düzeyine 
sınıfları ve yanda,larını, birincil 
olarak almak , ((Üncel izleyici kitlesini 
kazanmak olarak niteleyebilecetimiz 
politikamız var. Ilk i, olarak, birincil 
mide daha .ıkı battar kurarak, toplumcu 
odatı olu,turmak için bir abone 
Abone sayımız bu yıl 9000'i ıeçti. 
cisi, toplu olarak abone olma iatemi 
kalardan_ Abone olan üyelerimiz ile 
da yakın ilişki içindeyiz. Bu üyeleri
çok düşük bir ücretle izleyebildikleri 
rilerden de yararlanıyorlar. 

Her ay sunulan iki konser, her 
ülkemiz \le dünya sinemasından 
taşıyan iki tilim, her oyunumuz için 
eleştiri " forum"larl, açık oturumIar, 
özel gösterilerle, tiyatro dışında 
leyidmiz ile. 



TEKNOLOJiK GELiSME 
VE TEKNIK ELEMANLAR 

T I P  GENEL BAŞKANı BEHICE BORAN, 

22 - 2S MAYIS'TA YAPILAN 3. TEKNII< 

ELEMANLAR KURULTAYlNDA YAPTıGl 

KONUŞMADA, HAZıRLANAN RAPOR

LAR HAKKıNDAKI GÖRÜŞLERINI AÇıK

LADı' BU KONUŞMANIN BAZI BÖLÜMLE

RINI SUNUYORUZ. 

ıŞÇı sıNıFı PARTISI VE KITLE öRGÜTÜ 

Raporlarda, işçi sınıfına önderli�ini kabul ettir
miş bir işçi sınıf, partisi olmadan, ba.şanya ulaşıla
mayacaIı belirtiliyor. Bu görüşlere elbette katıltyo
ruz. Yalnız bir noktaya işaret etmeden geçemiyece
lim. Raporda sendikalaşma ve toplu sözleşme için 
mücadeleden bahsedilirken, bu çalışmalarda siyasi 
partilerle de ilişki kurmaktan, çizgileri ne olursa olsun 
onların fikrini almaktan söz ediliyor. Şüphesiz bunda 
itiraz edilecek bir nokta yok. Madem ki, amaç bu par
tilerin ,örüşlerini almaktır. ve sonuçta ters düşen gö
rüşleri kamuoyu önünde sergilemektir; o zaman bu 
partilerle çiz.(i farkı gözetilmeden ilişki kurulabilir. 
Ama iş öbür hususa geldiA'i zaman, yani işçi sınıfının 
önderlilini yüklenmiş gerçek bir işçi sınıfı partisiyle 
olan ilişkiler söz konusu oldiıA'u zaman, partiler ara
sındaki çizgi [arkı ön plana geçer. 

Şüphesiz bir parti kendisini işçi sınıfının öncü 
müfrezesi ilAn etmekle gerçekten öncü müfreze hali
ne gelmez. Böyle iddia1arla ve bu iddialara dayanan 
direktifler vennekle, ne işçi sınıfı hareketi yürütüle
bilir, ne de bu hareketin dışındaki demokratik kitle 
örtütleri etkilenehilir. Parti böyle iddialardan vazge
çip gerçek örıüUenişiyle işçi sınıfı içindeki, emekçi 
kitleler içindeki, diRer tabakalar içindeki fiili örgüt
leni,iyle ve dışa dönük eylemleriyle kendisini kabul 
ettirebiline saYlınlLk kazanlı', etkinlik kazanır. 

Ama mesele ya1nız bu kadarla da bırakılmaz. Di
Rer taraftan kitle örgütleri için de bilinçli olarak çe
,itli siyasi partileri eylemlerinde gözlemlemek, prog
ramlarını, tüzüklerini incelemek, Türkiye'nin somut 
,artlannın &omut tahlili lşlA'ında bu çizgileri deA'erlen
dinnek ve bunun ıonucunda bir seçme yapmak soru
nu vardır. Vani &orun iki taraflıdır. Bir, işçi sınıfı par
tisi olmak iddiasıyla ortaya çıkan partilere düşen gö
revler vardır ki, bunlar temeldir; ama bunun dışında, 
kitle örgüUerinin de belirttiA'i gibi davranarak şiyasi 
çizgiler arasında bir seçme yapmaları ve tabii doRru 
seçme yapma1arl gereklidir. 

TEKNIK ELEMANLARıN KONUMU 

Teknik elemanıann toplumdaki konumunun de· 
lerlendirilmesindeki güçlük, bu kesimin işçi s,mıfı, 
emekçi .ınıfı, burjuva .ınıfı deyimlerinin ifade ettiA'i 
anlamda ıınıfaal bir grupla,mayı temsil etmemesinden 
gelmektedir. Raporda bilimsel ve teknolojik devrim 
kon\1.luna deliniliyor. Ve bu görü,ü savunanlara göre 
teknikelemanlarındoitrudan işçi sınıfına dahil oldukla
n söyleniyor. Bunun incelenmesi ve bir ıonuca bal
lanması gerekir. Çünkü eaer gerçekten teknik eleman
lar dolrudan işçi ıınıfına dahil oluyorlarsa, artık i,çi 
sınıfıyla teknik eleman grubu &!Uında bir ittifaktan, 
bir dayan14madan söz edilmez. Çünkü dolrudan dol
ruya i,çi .ınıfının içinde yer almaktadırlar. Yok, işçi 
ıınıfının içine dahil oLmuyorlana, o zaman ittifaklar 
ıorunu ortaya çıkar. 

BILIMSEL VE TEKNOLOJIK DEVRIM 

önce ,una delinmek isterim ki, bilimsel ve tek· 
nolojik devrim rıenellikle kabul edilmi, bir olvudur. 
Garoudy'nin tezlerinden kaynaklanmı, delildir, ora
dan çımı, delildir ve onun vöcü,lerine dayanma
maktadır . Bilinmektedir ki, bilim ve teknik giderek 
dolrudan bir üretim vücü haline velmektedir. Bilim 
ve teknik doRrudan bir üretim rıücü haline veliyorsa o 
zaman- bilimi ve teknili ıomutta tll4lmakta olan in
sanlar, yani teknik elemanlar da üretim güçleri içine 
dahil oluyorlar. Oretimde deler yaratır duruma geü
yorlar; dolaYLlıyla üretimin bir parçası haline veliyor
lar. Ama unutmayalım ki bu bir süreçtir. Tamamlan
mı, deRiidir. Böyle bir süreç başlamı,tır. tlerlemekte. 
dir, çe,itli toplumlarda çe,itli durumlar vö.termekte-

dir. Mesela bilimsel ve teknolojik devrimin Türkiye'
deki etkileri, Türkiye'de yarattılı sonuçlar, hiç şüp
hesiz sanayileşmiş ülkelerdeki yarattlA:ı durum ve 
sonuçlarla aynı delildir. Ama biz bilimsel ve teknolo
jik devrim ıorunuyla meşgul olmak durumundayız. 
Çünkü bu olgu Türkiye'yi hiç etkilememiş, hiç girme
miş delildir.Türkiye'de çok sınırlı çapta da olsa oto
masyona geçmiş, tam oLomasyona geçmiş fabrikalar, 
işletmeler vardır. Kaldı ki Türkiye'nin bir sanayileş
me problemi vardır. Türkiye eRer sanayileşecekse, 
gerçekten bunu en ileri teknile göre yapacaktır. Vani 
Türkiye sanayileşirken önce 19. yüzyıldaki geleneksel 
diyebilecelimiz sanayileşmeye gidip sonradan daha 
ileri teknolojik seviyede olan oLomasyona geçecek 
delildir. tık sanayiini kurarken kaynaklarının elverdi
ai ölçüde en ileri teknikleri kullanacaktır. Onun için, 
bu &orun bugün bizde yaygın olmasa bile bizi de ilgi
lendirir. Bir de şu var: Bu süreç çok ilerledili, hatta 
tamamlanır hale geldili zaman bile, tahmin olunur ki 
teknik elemanlar arasında gene de dolrudan üretimde 
deRer yaratan durumda olmayan, daha ziyade hizmet 
ölreten, hizmet yapan kesimler veya bir kesim bulu
nacaktır. 

OTOMASYONUN SONUCU 

i�. OLomasyon iler!edikçe iki yönlü bir süreç ıonu
cunda teknik eleman ve teknik eleman olmayan klas.ik 
anlamdaki işçiler arasındaki farklar ortadan kalkmak
ta, bu iki kitle birbirine yakle.şmaktadır. Bir taraftan 
teknik elemanlar deler üretici duruma gelmekte ve 
doRNdan i,çi sınıfına dahil olmaktadırlar. Diler ta
raftan ise veleneksel sanayide bilinen ve işçilerin ço
lunhlA:unu teşkil eden sade, kaba i,çi, kalifiye ol
mayan i,çi tipi ortadan kalkmaktadır. 

Kluik makinal8.IŞma sürecinde işçi makinanın pa
sif bir parçası haline gelmiştir. Ama otomasyonda 
böyle deRildir. OLomasyonla geleneksel .sanayileşme 
arasında, makinalaşma arasında, nilel bir fark vardır. 
Geleneksel makinalaşmaıi,çinin bedenen yaptılı i,ler 
makina Latafından yapılır hale vclmişti; ama makina
nın denetimini i,çi yapardı. Halbuki otomasyon ile 
sadece bedeni i�ler delil, zihni dediRimiz faaliyetler 
ve i,lemler de makinala,maktadır. Olomasyonda 118-
dece üretim meydana gelmemektedir. Oretim süreci 
d6Y8mh bilgi .. yarlar aracllıRıyla kontrol edilmekte, 
yanll,lıklat, kusurlar, aksaklıklar derhal belirtilmekte· 
dir. Yani eıki makinala,mada i,çinin bedeni faaliyet· 
lerle yaptıı i i,lerin makina alıyordu: otomas· 
yonda ise zihni İ,lemler zekaya mıtkin işlemler de 
makinala,mı, duruma geliyor. 

Böyle ikili bir süreçle teknik elemanla işçi ııını(ı 
atuındaki ayırım giderek ortadan kalkıyor. Ve bunlar 
bir blrle,meye dolru ıidiyorlar. Ama bugün, bu bir
le,me büyük çapta meydana gelmiştir; artık teknik 

eleman ve işçi sınıfı aYll'lml yapmaya lüzum yoktur; 
bunları tek bir olgu gibi, tek bir birim gibi ele almak 
lazımdır, diyemeyiz. Ayrılıklar vardır. 

Şimdiye kadar, dolrudan doA:ruya üretim süre
cinden gelmeyen, sosyal delerlerden gelen birtakım 
etkilerde teknik eleman grubuyla işçi sınıfını birbi
rinden ayırmıştır. Bunlardan birisi şu olmuştur: Kafa 
eme�ine kapilalist sistem el emeRinden daha razla 
ücret ödeme elilimini göstermiştir. Şimdi, bir sosya
list toplumda bile, biliyoruz ki, teknik elemanın geli
riyle kalifiye i:şçinin, hele kalifiye olamayan işçinin 
gelirleri arasında fark vardır. Çünkü yaptıkları i,in, 
harcadıkları emek gücünün nitelilinde rark vardır. 
Ama kapitalist sistemdeki gelir farkları yalnız bunla
rın sonucu deA:i1dir. Aynı zamanda, kapitalist sistem
de bu uzman elemanlar uzmanlıkları ölçüsünde ka
pitalizm tararından, işverenler tardından satın alın
mak istenmektedir. Bu yüzden bunJara emeklerine 
göre verilecek olan deRerin üstünde, hatta kendi iş 
güçlerini yeniden üretmt:!k için verilmesi gereken de
Rere eşit ücret ve maaşın üstünde daha yüksek ücret 
ler ve maaşlar verilevelmiştir; özellikle yüksek kademe 
uzmanları, bu çok önemli kadroları işverenJerin kapi
talist sisteme ballamak istemeleri sonucunda. 

DiRer bir ayırım da sosyal dt:!lerlerden gelmi�!.ir. 
O da bildiRiniz gibi ei emelinin ve el emeitiyle ,eçimi
ni $8�layanlann horlanmasıdır. 

KAPITALIZMIN BUNAlıMı 
VE TEKNIK ELEMANLAR 

Az önce otomasyonun i,çi sım'(ıyla teknik ele
manlar arasındaki aynhklan nasıl �tadan kaldırma
ya dolru gittilini ve bunu bir ikili süreçle yapLtRml 
.söylemiştim. Kapitalis!. toplumun bflna1lmından do
layı, ayrıca teknik elemanlarla i,çi sınıfını yakla,tı· 
ran faktörler vardır. Bugün delil sadece bizim Vibi 
yoksul ülkelerde, Fran .. gibi velişmiş kapitalist ülke
lerde dahi bir aydınlar işsizlili vardır. Teknik eleman 
olarak yetişen vençlerin dahi gelecekten endi4eleri 
vardır. Iş bulabilmekten, geçinebilmekten endi,eleri 
vardır. Ondan sonra da buldukları işin kendi yeti,me
lerine, eRitimierine uygun olan, kendilerini tatmin 
edecek bir iş olup olmadlRı sorunu vardır. Türkiye'de 
ise aydın i,sizlili hep biliyoruz çok daha fazladır; za
ten genel i,s.izlik çok daha razlııdır. Bu işsizlik teknik 
elemanlar arasında da vardır. 

Ayrıca gözlüyoruz ki, teknik eleman kesimiyle i,
çiler arasında sübjektif açıdan da bir yaklaşma belir
miftir. 8u kurultay, bunun belirain örneklerinden bi
ridir. Hazırlanan raporlar bu yaklaşımı göstermekte
dirier. 

almaktır. ve sonuçta ters düşen gö
önünde sergilemektir; o zaman bu 

farkı gözetilmeden ilişki kurulabilir. 
hususa geldiA'i zaman, yani işçi sınıfının 

yüklenmiş gerçek bir işçi sınıfı partisiyle partisiyle parti
konusu oldiıA'u zaman, partiler ara

[arkı ön plana geçer. 
bir parti kendisini işçi sınıfının öncü 
etmekle gerçekten öncü müfreze hali

Böyle iddia1arla ve bu iddialara dayanan 
ekle, ne işçi sınıfı hareketi yürütüle
hareketin dışındaki demokratik kitle 

etkilenehilir. Parti Parti Part böyle iddialardan vazge
Uenişiyle işçi sınıfı içindeki, emekçi 

diRer tabakalar içindeki fiili örgüt
dönük eylemleriyle kendisini kabul 

saYlınlLk kazanlı', etkinlik kazanır. 
ya1nız bu kadarla da bırakılmaz. Di

kitle örgütleri için de bilinçli olarak çe
partileri eylemlerinde gözlemlemek, prog
tüzüklerini incelemek, Türkiye'nin somut 
&omut tahlili lşlA'ında bu çizgileri deA'erlen

ıonucunda bir seçme yapmak soru
&orun iki taraflıdır. Bir, işçi sınıfı par

iddiasıyla ortaya çıkan partilere düşen gö
bunlar temeldir; ama bunun dışında, 

de belirttiA'i belirttiA'i belirtt gibi davranarak şiyasi 
bir seçme yapmaları ve tabii doRru 
gereklidir. gereklidir. ger

ELEMANLARıN KONUMU 

elemanıann toplumdaki konumunun de· 
lerlendirilmesindeki güçlük, bu kesimin işçi s,mıfı, 

burjuva .ınıfı deyimlerinin ifade ettiA'i 
bir grupla,mayı temsil etmemesinden 

Raporda bilimsel ve teknolojik devrim 
deliniliyor. Ve bu görü,ü savunanlara göre 

ikelemanlarındoitrudan işçi sınıfına dahil oldukla
Bunun incelenmesi ve bir ıonuca bal

Çünkü eaer gerçekten teknik teknik tekn eleman
işçi ıınıfına dahil oluyorlarsa, artık i,çi 

eleman grubu &!Uında bir ittifaktan, 
dayan14madan söz edilmez. Çünkü dolrudan dol

.ınıfının içinde yer almaktadırlar. Yok, işçi 
dahil oLmuyorlana, o zaman ittifaklar 

çıkar. 

VE TEKNOLOJIK DEVRIM 

delinmek isterim ki, bilimsel ve tek· 
rıenellikle kabul edilmi, bir olvudur. 

tezlerinden kaynaklanmı, delildir, ora
delildir ve onun vöcü,lerine dayanma

Bilinmektedir ki, bilim ve teknik giderek 
üretim vücü haline velmektedir. Bilim 

doRrudan bir üretim rıücü haline veliyorsa o 
teknili ıomutta tll4lmakta olan in

teknik elemanlar da üretim güçleri içine 
Oretimde deler yaratır duruma geü

dolaYLlıyla üretimin bir haline veliyor

dir. Mesela bilimsel ve teknolojik devrimin Türkiye'
deki etkileri, Türkiye'de yarattılı sonuçlar, hiç şüp
hesiz sanayileşmiş ülkelerdeki ülkelerdeki ülkelerdek yarattlA:ı durum ve 
sonuçlarla aynı delildir. Ama biz bilimsel ve teknolo
jik devrim ıorunuyla meşgul olmak durumundayız. 
Çünkü bu olgu Türkiye'yi hiç etkilememiş, hiç girme
miş delildir.Türkiye'de çok sınırlı çapta da olsa oto
masyona geçmiş, tam oLomasyona geçmiş fabrikalar, 
işletmeler vardır. Kaldı ki Türkiye'nin bir sanayileş
me problemi vardır. Türkiye eRer sanayileşecekse, 
gerçekten bunu en ileri teknile göre yapacaktır. Vani 
Türkiye sanayileşirken önce 19. yüzyıldaki geleneksel 
diyebilecelimiz sanayileşmeye gidip sonradan daha 
ileri teknolojik seviyede olan oLomasyona geçecek 
delildir. tık sanayiini kurarken kaynaklarının elverdi
ai ölçüde en ileri teknikleri kullanacaktır. Onun için, 
bu &orun bugün bizde yaygın olmasa bile bizi de ilgi
lendirir. Bir de şu var: Bu süreç çok ilerledili, hatta 
tamamlanır hale geldili zaman bile, tahmin olunur ki 
teknik elemanlar arasında gene de dolrudan üretimde 
deRer yaratan durumda olmayan, daha ziyade hizmet 
ölreten, hizmet yapan kesimler veya bir kesim bulu
nacaktır. 

OTOMASYONUN SONUCU 

i�. OLomasyon iler!edikçe iki yönlü bir süreç ıonu
cunda teknik eleman ve teknik eleman olmayan klas.ik 
anlamdaki işçiler arasındaki farklar ortadan kalkmak
ta, bu iki kitle birbirine yakle.şmaktadır. Bir taraftan 
teknik elemanlar deler üretici duruma gelmekte ve 
doRNdan i,çi sınıfına dahil olmaktadırlar. Diler ta
raftan ise veleneksel sanayide bilinen ve işçilerin ço
lunhlA:unu teşkil eden sade, kaba i,çi, kalifiye ol
mayan i,çi tipi ortadan kalkmaktadır. 

Kluik makinal8.IŞma sürecinde işçi makinanın pa
sif bir parçası haline gelmiştir. Ama otomasyonda 
böyle deRildir. OLomasyonla geleneksel .sanayileşme 
arasında, makinalaşma arasında, nilel bir fark vardır. 
Geleneksel makinalaşmaıi,çinin bedenen yaptılı i,ler 
makina Latafından yapılır hale vclmişti; ama makina
nın denetimini i,çi yapardı. Halbuki otomasyon ile 
sadece bedeni i�ler delil, zihni dediRimiz faaliyetler 
ve i,lemler de makinala,maktadır. Olomasyonda 118-
dece üretim meydana gelmemektedir. Oretim süreci 
d6Y8mh bilgi .. yarlar .. yarlar .. aracllıRıyla kontrol edilmekte, 
yanll,lıklat, kusurlar, aksaklıklar derhal belirtilmekte· 
dir. Yani eıki makinala,mada i,çinin bedeni faaliyet· 
lerle yaptıı i i,lerin makina alıyordu: otomas· 
yonda ise zihni İ,lemler zekaya mıtkin işlemler de 
makinala,mı, duruma geliyor. 

Böyle ikili bir süreçle teknik elemanla işçi ııını(ı 

eleman ve işçi sınıfı aYll'lml 
bunları tek bir olgu gibi, 
lazımdır, diyemeyiz. Ayrılıklar 

Şimdiye kadar, dolrudan 
cinden gelmeyen, sosyal 
etkilerde teknik eleman 
rinden ayırmıştır. Bunlardan 
eme�ine kapilalist sistem 
ücret ödeme elilimini göst
list toplumda bile, biliyoruz 
riyle kalifiye i:şçinin, hele 
gelirleri arasında fark vardır. 
harcadıkları emek gücünün 
Ama kapitalist sistemdeki 
rın sonucu deA:i1dir. Aynı 
de bu uzman elemanlar 
pitalizm tararından, işverenler 
mak istenmektedir. Bu 
göre verilecek olan deRerin 
güçlerini yeniden üretmt:!k 
Rere eşit ücret ve maaşın üstünde 
ler ve maaşlar verilevelmiştir; 
uzmanları, bu çok önemli 
talist sisteme ballamak istemeleri 

DiRer bir ayırım da 
O da bildiRiniz gibi ei emelinin 
ni $8�layanlann horlanmasıdır. 

KAPITALIZMIN 
VE TEKNIK 

Az önce otomasyonun 
manlar arasındaki aynhklan 
ya dolru gittilini ve bunu 
.söylemiştim. Kapitalis!. 
layı, ayrıca teknik elemanlarla 
ran faktörler vardır. Bugün 
yoksul ülkelerde, Fran .. 
lerde dahi bir aydınlar işsizlili 
olarak yetişen vençlerin 
vardır. Iş bulabilmekten, 
vardır. Ondan sonra da 
lerine, eRitimierine uygun 
edecek bir iş olup olmadlRı sorunu 
ise aydın i,sizlili hep biliyoruz 
ten genel i,s.izlik çok daha 
elemanlar arasında da vardır

Ayrıca gözlüyoruz ki, 
çiler arasında sübjektif açıdan 




