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BURJUVAZİ 
YENİ BİR 

SEYDİŞEHİR 
PEŞİNDE 

TIp Genci Başkanı Bchice Boran 19 Haziran günü Bursa'daki olaylarld 
ilgili ",şağıdaki demeci verdi: 

"Birkaç günden beri gelen haberler Bursa'da ikinci bir Seydişehir nlayı
nın yaratılmak istendiği"i göstermektedir. Seydişehir'de silahlı 5.ıldırıların, 
ölüm ve yaralamalarm, Parti ve sendika binalarını tahrip eylemlerinin baş .ık· 
törü olan Türk Metal-iş sendikası ve yardımcıları komando ve ülkücüler bu de
f.ı Bursa'yı hedef seçmişıcrdir. 

15 Haziran günü Renault fabrikasına bildiri dağ.ırnak hahanesiyle gelip 
bildirilerini almak istemeyen işçileri muşta ve zincirlerle dövmeye girişmişler, 
kovalanınca da kaçıp gitmek zorunda kalmışlardır. 

Aralarında Türkiye işçi Partililerin de bulunduğu Madcn·iş Sendikası 
üyesi işçilere yapılmak istenen baskı bu defa bir başka biçimde ortaya çık
mıştır Önceki gün ReAault fabrikasına gönderilen jandarmalar kitdplıkt,ııı 400 
kitabı ve 6'sı temsilci olmak üzere 12 işçiyi alıp götürmüşlerdir. işçiler sonr,ı
dan dan serbest bırakılmışlarsa da Savcılık 6 işçi temsilcisi hakı..ınıJa Celd Ka
nunu'nun 142'nci maddesinden tahkikat açmıştır. Aym günün ,ık�.ımı rahrika 
baştemsilcisi ve Tip i ı  Yönetim Kurulu üyesi ulan Osman Ö/demir'in evine 
dinarnit atılmış, can kayhı olmamışsa da evde t.dtrihat husule gdıniştir. O sı
rada Osman Özdemir Gönen'de Madcn-lş'in eğitim scminerimle hulunuyurdu. 

Seydişehir'den sonra Bursa'daki hu olaylar MC iktid,lrtııın Tiı' ve OiSK'
in güçlü bulunduğu işçi merkezlerini bilinçli bir şekilde birer hirer hcder ,ıl
dığını açıkça ortaya koymaktadır. Bursa'dilki gelişmeler Sı'ydişı'hir'tkki gibi 
kilniı olaylara, ölümlere yol açarsa bunun tck surumlusıı MC iktid.ırı w kul
landığı faşist maşalar olacaktır. MC iktidarının ve büyük hurjuvJlinilı b,ış kor
kusu işçi sınıfı ve işçi sınıfının öncü. ilerici, susyalist kesimidiL Bu gibi tertip 
ve saldırılarla işçi sınıfımızın' politik ve sendikal hareketini durdurdhilecckle
rini sanrnaları en büyük yanılgılarıdır. işçi sınıfı hareketi her iki düıeyde de 
tarihsel gelişimini tüm baskı ve engellemelere raAmen 

DOZELTME 

Dergimizin 62. sayısında "Disk'in Bülünlüöü" adlı yazıda: "Burjuvazi, 
sosyal demokral bir doğ:rultuya olurlulmayan bir i�çi ürgülünün, demokra
lik haklann savunulmasında yelersi? kalaea�ını bilecek kadar bilinçi ve dene
yim sahibi." şeklinde yer alan cümle: "Burjuvll7.i, sosyalisl bir doğrultuya 
oturtulmayan bir ilÇi örgütünün, demokralik hakların savunulmasında yeter
siz kalacaeını bilecek kadar bilinçli ve deneyim sahibi." şeklinde olacaklır. 
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HALK 
YA/,ÇIN KVÇVK 

Başldn ve çok açık söylemeli: Halk Partisi'nin sosyalistlerle kendi ara
sında kepenk çekmesinden birinci derecede zarar görecek olan yine Halk P .. r· 
tisi. Halk Partisi bunu iııılamalı ve bu tür tehditlerden vilzgeçmcli. Türkiye'de 
sosyalist hareket olmazsa Halk Partisi de olmaz. Halk Partisi adında bir parti 
olur. Ancak bu partinin Adalet Partisi'nden farkı olmaz. Addlet Partisi olunca 
da Halk Partisi hükümet yüzü göremez. Çünkü Adalet Particiligi, Adalet Par
tisi daha iyi yapar. 

Baştan ve açık söylenenler çok daha önce de söylendi. Daha önceden 
siiylenenlerin bir bölümü şöyle: "Bu tutumun bir mantığı olmaı .. Görünen 
mantık şöyle: Türkiye'nin kapitalistleşme sürecinin bugünkü aşamasında eko· 
nomik yapıda hızlı değişmeler beklenmiyor. Buna karşın, mevcu( üretim iliş
kileri içinde hıılı bir bilinçlcnme süreci devam ediyor. Türkiye, hızlı bir 
biçimde sola doğru kayıyor. Artık yaşanılan aşamada, demokrasiyi kökten 
reddetmedikçe Türkiye'de solun önüne duvar koymak mümkün değiL. Bunu, 
farklı niyeılerle, MC Partileri de Halk Partisi de anlamış durumda. Halk Par
tisi. sola yeni duvar koymanın kendisini de yalnıZlaştıracağını görüyor. Bu· 
nun için duvarı kendi önüne kOYUYOL Şimdi H.ılk Parıisi'nin önündeki duvar 
Halk Partisi'nin içine tutarlı :"düşiinceyi \'e yaraıı" tartışmayı sokmamayı 
,ım,ıçlıyor. Halk P"rtisl yönetimi de Meclis Grubu da, bu noktada birleşiyor." 
(V. Küçük, l-Ialk Partisi'nde Kargaşa, 11 Kasım 1975, Yürüyüş, sayı 31) 

Bundan yedi .ty kadM önce yazılanlar, bugün, Bülent Ecevit'in keli· 
meleri ilc somutluk kaıanıyor. Tek ayrılık, duvar yerine kepenk kelimesi. 
Bund,1Il b.ışka ayrılık yok. Bundan yedi ay önceki yaıı şöyle bitiyor: "Bir 
keı d,ıha söylenebilir. 12 Ekim seçimleri Turkiye'de solun büyük potansiyeli. 
ni, hiç bir ku�kuya yer bırakmayac.tk bir açıklıkla ortaya koydu. Bu açıklık 
sosyalistıere yeni bilgiler getirmiyor. Ama H;ılk Partisi için durum farklı. 12 
Ekim seçimlerintlen sonra açıklıktan çekinmesi için bir neden kalmadı. Oste
lik böyle bir açıklık ve bu açıklığın gerektirdiği belli bir tutarlılık Halk Par
tisi için de zorunluluk haline geldi. Çünkü fikirsizliğin bir sınırı olmadığı or
taya çıktı. Eğer Halk Partisi, kendi bütünlüğüne en a7 dışındaki sosyalistler 
kadar Hnem veriyorsa, bu bütünlüğü belli ve somut programlar etrafında sağ
lamak 1orunda. Çünkü başka bir yol yok." 

Belli ve somut bir program etrafında toplanılmadıkça bir parti oluna
mal_ Bunu yalnız_ca Halk Partisi'nin de8;il, başka oyunlara heveslenenlerin de 
anlamaları gerek. Halk Partisi'nin içtne düştüğü durum, H .. lk Partisi kadar baş
kaları için de canlı bir örnek. Çünkü hu canlılık "eşyanın tabiatından" doğu
yor. Bu bil imsel zorunluluktan hiç kimse kurtulamıyor. Ister sosyalist olsun. 
isterse olmasın. Belli bir program etrafında kemikleşmeyen, bu programı geniş 
yığınlara tutarlı bir biçimde götüremeyen hiç hir siyasal hareket ya�yamu. 
Saman .. levi gihi yanıp söner. 

Eceviı şöyle söylüyor: "Yurtta herkes, Cumhuriyet Halk Partisi'ndt: ne

yin kavgasının yapıldığını anlamak istiyor ve anlamıyor. Aslında anl .. şılrnaya 
de�er bir kavga da yoktur. Kişisel çekişmelere, hizipleşmelere bir sayımhk 
kılıfı giydirilmek isteniyor. fakat inandırıcı olmuyor. Bu yoldan ne kişilere 
ne de partiye saygınlık ve güç kazandırılabilir." (Cumhuriyet Gazetesi, 9 Ha
ıiran 1976). Evet, Halk Partisi içindeki kavga "inandırıcı olmuyoL" Olm.u 
da. Belli programlar et ... fında verilmeyen hiç bir kavga. inandırıcı olamaı. Ece. 
vit. Halk Partisi içindeki kavganın varlığını kabul ediyor_ Ama kavganın nite
liğini kabul elmek istemiyor. 

Kavganın niteliğini Ecevit'in kavramaması, kavganın bir niteliği olmadı
ğı anlamına gelmez. Bu nitelik de daha önce ortaya kondu: "Halk Partisi 'nde
ki son gelişmenin, kişileri de aşan işlevi, sermayeye güvence vermek." (Y. Kü
çük, CHP'de Gelişme: Sermayeye Güvence, 16 Mart 1976, Yürüyüş, Sayı 49) 
Mart .ıyınd,ı d.ılıa somııt bir görünüm alan kavgalıU1, kişileri aşan niteligi, hu
gün 1·I.ılk I'artisi da kabul ediliyor. Parti Meclisi'ndC', Ecevit'in yü
lüne k.ır�ı, H,ılk P,lrtisi'nin sağa çekildiği söylendi. Ecevit buna cevilp verme
di. Vennesi de mümkün değiL. Büyük kentlerde Halk Partisi örgütünlin CGP'li-
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mal_ Bunu yalnız_ca Halk Partisi'nin de8;il, başka 
anlamaları gerek. Halk Partisi'nin içtne düştüğü durum, 
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di. Vennesi de mümkün değiL. 
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lerin eline geçmesi hiç bir biçimde inkar edilemeyecek düzeye ulaştı. 

Mart ayındaki Yürüyüş yazısı da şöyle sona eriyor: "Son gelişmenin 
önemi ne? Halk Partisi'nin yarısında nite! bir değişikliğe yol açmıyor. Belli 
bir doğrultuda yeni bir halka. Şu anda kimin kaybettiği ve kimiıı kazandığı 
belli değiL. Taranar için kayıp-kazanç hesabı henüz kesinlik kazanmad .. Meclis 
Grubuna ve parı i yönetimine tlüzcn veremeyen bir lider görünümüne doğru 
yol alıyor," 

Şimdi daha açık söylenebilir: Hızla yol aldı. Bu hı/lı yol alış herkesin 
göıü önünde. Üstelik kişisel bir sorun. Bu yüzden daha fal.la üstünde durmdk 
gerekı; değiL. Gerekli olan belli doğrultudaki halkanın nasıl ortaya çıkıığının 
çözümlemesi. Burada da çok açık olmaı .. Son ayları ve haftaları sermaye sını
fı çok güzel oynadı. Demirel-Türkeş ikilisi değir. Burjuvazi çok güzel oyn"dı. 
Burjuvazi bu oyunu basının aracılığıyla sahneledi. Kısıtlı enıelijansiyası ve dar 
görüşlü yöneticileri ilc Halk Partisi bu oyuna uydu. 

Oyun adım adım Yürüyüş'te sergilendi. Yalnız Yürüyüş'te deSil. Cum· 
huriyet'te Fikret Otyam da ısrarla bu oyunun bir yanına p;ırmak hastı. Ser· 
mayenin sözcüsü Milliyet Gazetesi, Türkeş'in yayın org.mı oldu. Milliyet ısrar· 
la Türkeş'in resimlerine ve bu komando örgütünün demeçlerine çok hüyük 
sütunlarla yer verdi. Bu burjuvazinin artık faşi/m kunusundJ son ,1dımlMI dl
mak istediği biçiminCle değerlendirildi. Tii> Genci Başkanı Bor.ın, sıkıyönetim 
de dahil burjuvazinin her yeni girişiminde, bir noktaya ısrarla dikkati çekıi: 
Burjuvazi bütün bu oyunlarla, bir yandan faşizm yönünde yeni adıml.M atar
kcn, diğer yandan da, Halk Partisi'ni "hizaya getirme" politikası izliyordu. 
Uluslararası sermayenin Türkiye sözcüsü Milli)!'ct'in aldığı yeni ve açık renk, 
diğer oyunlardan daha etkili oldu. 

Halk Partisi hizaya geldiğini göstermekte gecikm.::di: Meşhur rapor orta
ya çıktı. Ecevit, bu raporu, hiç bir biçimde reddetmedi. Bu rapor.ı. karşı ol· 
duğunu inandı"cı bir biçimde gösterecek girişimleri ünledi. RJporla, serm,ı
yeye, "benim işçi sınıfına ve demokratik kütle örgütlerine yaklaşımımm an. 
lamını bilin, ben gitmezsem, başkaları gitmek istiyor" diyordu. Bu rapor, bu 
raporla ilgili olarak Ecevit'in tutumu, sermaye için, yeterli ölçüde, "inandırı· 
ci" oldu. Halk Partisi adına raporun savunulması yine Milliyet gaıetesinde ya
pıldıktan sonra Türkeş, Milliyet sayfalarından uzaklaşmaya haşl.ıd .. 

Sermaye gövenceyi aldığını belli etmekte gecikmedi. Sermayenin du
rumcusu, Demirel'in Kayseri Çin-Kur Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı 
konuşmaya karşı çıktı. Demirel, bu konuşmasında, Ecevit'i "solun himaye
cisi" olmakla suçladı. Bir kaç gün önce, Türkeş'in ağzından çok daha ağır bir 
suçlamayı sütun sütun veren Milliyet Demirel'i eleştirdi: "Evet, evet... Demi
rel, Ecevit'in ne olduğunu ve ne olmadığını pekala biliyor ve herhalde bu tür 
suçlamaların doğn.ıl:Jğuna kendisi de inanmıyordur." (Abdi ıpekçi, Demirel'
in Taktiği, Milliyet, 13 Haziran 1976) 

Iş bur.ıda da kalmadı, Uluslararası sermayenin Türkiye SÖ7CÜSÜ Halk 
Part

.
isi:nden gelen güvenceden sonra devam etti. Sermayenin güvence �Iması 

bellı bır fiyat karşılığında gerçekleştirildi. Bu fiyat Halk Partisi'nden beklenen 
diğer "işlevi" önlememeli. Halk r .. rttsi'nin diğer işlevi, işçi sınıfının devrimci �dreketini sulandırmak. Ancak sulandırma işi "soldan" koparak gerçekleşti
rtle�ez. Bunun önlenmesi gerekli. Sermayenin durumcusu bu gerekliliği hiç 
�e

.
kın�den çok açık bir biçimde dillendirdi: "Dolayısıyla şimdi gerek CHP 

ıçındekı, gerek CHP dışınddki sola düşen önemli sorumluluklar hulunmakta
dır. Pani içindekiler kişisel rekabeti herşeyin üstünde tutan sorumsu/ tutum
larını sürdürürıcrse, parti dışındakiler CHP ile dayanışma olanaklarını aramak 
y��ine �HP'y

. i yıpratmayı, çökertmeyi amaçlayan davranışları yeğlerse, önümuzdekı seçımlerden sağın galip çıkmasını kOlaylaştıracaklardır. Ve bu 
s�nuç fin�ns-kapitalden, çok ulu51u şirketlerden, yabancı güçlerden çok, ken
dı ese�l�rı olacaktır," (Abdi ıpekçi, Sol Için, Takkeleri Önüne Koyma lam,,
nı, Mıllıyet 14 Hatıran 1976). Gördünüz mü? Uluslararası sermayenin Türki
ye sözcüsü "solu" düşünmeye başlıyor. 

S.ldcce dÜ$iinmekle k.ılmıyor . Eyleme de gc:çiyor. Örsan Öymen, çok 
iyi bildigi Bdtı Almilny.,'y.1 uçuyor. Son z.1manlarda Türkiye'nin bir çok soru
nu ve "çuzümü" Balı Alm.ıny.ı'dd oluşuyor_ Örsdn Öymen, Bonn'da, Türkeş'
in pMtisini kapaımaya yardım edecek belgeler tOPldYIP gönderiyor. Çok ya
rarlı bir iş y.ıpıyor. Ama Örsan Öymen Batı Almanya'da iken, Türkiye'de baş
ka "işler" de tezgahlanıyor. UlUSidrarası sermayenin Türkiye sözcülüğünü üst
lenen g.ı/etede şu ifddeler yer dlıyor: "Dünyada da, Türkiye'de de solda yerini 
dlmak kararınd.ı olan insan kesin bir tercihle karşı karşıyadır. Ya CHP 'nin 
dünya görüşü vC'ya onA paralel görüşün etrafında oluşan birlikte yerini alacak
tır, y.ı. d,ı 141 - 142 inci maddeler nedeni ilc Türkiye'dı.' şu anda legal olarak 
temsil edilmeyC'n sol dünya görüşünde yer alacaktır. Bu iki ııtörüşün zıtlıkları, 
birbirini hC'ğenmedikleri noktalar vardır. Ama bu iki alan dışında solda boş 
yer yoktur." (Milliyet, 16 Haıiran 1976, sayfd S) 

Çok açık değil mi? Bu açıklığın anlamından önce bu görüşlerin sahibini 
..çıklamak gerekli. Bu gönişlcr yine Halk Partisi'ne ait. Yine CHP Gençlik 
Kolları araCllıgıyla dile getiriliyor. Milliyet'in "Fırtına Koparan Rapor" seri
sinden sonra "teşekkOr" ile başlayan Halk Partisi açıklamasının son bölümün
de yer alıyor. Açıklama Gençlik Kolları adına yapılıyor. Ama bu açıklamanın 
CHP ildın,l yapıldığınd.ın kuşku duyulmamalı. Çünkü Halk Partisi Gençlik 
Kolları yöneticileri biliniyor. Bunlar, değil rapor veya böyle açıklama, düzgün 

. bir Tiirkçc ilc mektup bile yazamaz. ikincisi bu kadar "fırtına koparan" bir 
rapord,ıo sonra böyle bi'

-
açıklama Gençlik Kolları'na bırakılamaz. 

Çünkü hu açıkl.ıma yC'ni ve daha büyiik bir ihbarcılığı içeriyor. Çünkü 
hu dçıkl,ım,ıya göre yif. Halı< Partili olacaksınl7, ya da "illegaı" çalışacaksınıı. 
Halk Partisi'nin açıklamasına göre, bugün Halk Partili olmayan bütün sosya
listler yasa dışı. Çünkü 141 - 142, Halk Partisi dışında "solcu" olma olanakla
rını kaldırıyor. Bu açıklama ilc Halk Partisi yasal sosyalist hareketi mahkum 
etmeyi ve etıirmeyi amaçlıyor. Batı Almanya'dan gelen belgelere buradan ye
ni "belgeler" ekliyor. Halk Partisi) genel seçimlere, işçi sınıfının partisinin 
girme ha7ırlıklarından endişe ediyor. Açıklama, bu niyet ve oyunu gözler önü
ne seriyor. 

Şimdi bir soru akla gelebilir. Halk Partisi Gençlik Kolları'nın görüşleri
nin Halk Partisi'ni bağlamayacağı ileri sürülebilir. Böyle düşünenlere Halk Par
tisi Raporu konusunda Halk Partisi yönetiminin tutumunu hatırlatmak gerek· 
li. Ancak Türkiye'de "iyimserler" çok. Bunlar, Ecevit'in açıklamalarını yeter
li bulabilirler. Aynı raporun daha önce Parti Meclisi'nde görüşülüp reddedil
diğini unutmak isteyebilirler. Bunlar, kafalarını kuma sokanlardır. Kafaları", 
kumdan çıkarmaları için işte yeni bir rapor. 

Evet yeni bir rapor. Bütün gürültülerden sonra yine Halk Partisi Gençlik 
Kolları aracılığıyla "muameleye" konan yeni bir ,:apor. Halk Partisi, "gizli 
rapor"dan sonr.ı bir yeni "gizli rapor" hazırladı. Bu rapor, Ali Topuz ve Na
dir Yavuzkan'ın elinde. Nadir Yavuzkan, Uğur Alacakaptan'ın yerine Merkez 
Yönetim Kurulu'na seçilen ve Ankara'da delege oyunları düzenlemekle gö
revlendirilen kimse. Rapor, birincisinden daha ilginç. Devlet Güvenlik Mahke
meleri ile Sıkıyönetim Savcıları", sevindirecek ifadelerle dolu. Örneğin Anka
ra'nın bir parkında yapılan "bölücülük" toplantıları gibi. Neler yok? Ali To
puz ve Nadir Yavuzkan, bu raporu çok sevmiş görünüyorlar. Devlet Güvenlik 
ve Sıkıyönetim Savcılarının hoşlanacağı bölümlerin altını, kolaylık olsun diye, 
kırmızı kalemle çizmişler. Daha açıklamaya gerek yok. 

Şimdi Halk Partisi'nin büyümemiş çocuklarıyla, çocuk kalmış büyük
lerine uyarı: Bu raporculuğu artık bırakın. Elinizdeki raporu da yırtın. Yoksa 
yine "sızdırırsınız". Solun üzerine kurşunla gelen komandoların yerine de
vamlı rapor sıkan gençleriniıden kurtulunuz. Bu, bir. Ikincisi kendi önünüıe 
kepenk çekmekle, solun önüne duv,ır çekmek arasında fark yok. Fizik ola
rak, inşaaı teknolojisi olarak fark yok. Bu, iki. üçünciisü bunl",dan vazgeçin. 
Siı, kaybederliiinit. Çünkü Halk P.ırtisi'nin sosyalist harekete gereksinimi, sos
yalist hareketin Halk Parlisi'nc gereksiniminden daha büyük. Bu, üç. 

Şu kaybettiği kazandığı 
kayıp-kazanç hesabı henüz kesinlik kazanmad .. Meclis 

yönetimine tlüzcn veremeyen bir lider görünümüne doğru 

söylenebilir: Hızla yol aldı. Bu hı/lı yol alış herkesin 
kişisel bir sorun. Bu yüzden daha fal.la üstünde durmdk 
olan belli doğrultudaki halkanın nasıl ortaya çıkıığının 

çok açık olmaı .. Son ayları ve haftaları sermaye sını
Demirel-Türkeş ikilisi değir. Burjuvazi çok güzel oyn"dı. 
basının aracılığıyla sahneledi. Kısıtlı enıelijansiyası ve dar 

Halk Partisi bu oyuna uydu. 
Yürüyüş'te sergilendi. Yalnız Yürüyüş'te deSil. Cum· 

Otyam da ısrarla bu oyunun bir yanına p;ırmak hastı. Ser· 
Milliyet Gazetesi, Türkeş'in yayın org.mı oldu. Milliyet ısrar· 

ve bu komando örgütünün demeçlerine çok hüyük 
burjuvazinin artık faşi/m kunusundJ son ,1dımlMI dl

değerlendirildi. Tii> Genci Başkanı Bor.ın, sıkıyönetim 
her yeni girişiminde, bir noktaya ısrarla dikkati çekıi: 

oyunlarla, bir yandan faşizm yönünde yeni adıml.M atar
Halk Partisi'ni "hizaya getirme" politikası izliyordu. 

Türkiye sözcüsü Milli)!'ct'in aldığı yeni ve açık renk, 
etkili oldu. 

hizaya geldiğini göstermekte gecikm.::di: Meşhur rapor orta
raporu, hiç bir biçimde reddetmedi. Bu rapor.ı. karşı ol· 

biçimde gösterecek girişimleri ünledi. RJporla, serm,ı
sınıfına ve demokratik kütle örgütlerine yaklaşımımm an. 

gitmezsem, başkaları gitmek istiyor" diyordu. Bu rapor, bu 
Ecevit'in tutumu, sermaye için, yeterli ölçüde, "inandırı· 

adına raporun savunulması yine Milliyet gaıetesinde ya
Milliyet sayfalarından uzaklaşmaya haşl.ıd .. 

gövenceyi aldığını belli etmekte gecikmedi. Sermayenin du
Demirel'in Kayseri Çin-Kur Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı 

Demirel, bu konuşmasında, Ecevit'i "solun himaye
Bir kaç gün önce, Türkeş'in ağzından çok daha ağır bir 
veren Milliyet Demirel'i eleştirdi: "Evet, evet... Demi

olduğunu ve ne olmadığını pekala biliyor ve herhalde bu tür 
suçlamaların doğn.ıl:Jğuna kendisi de inanmıyordur." (Abdi ıpekçi, Demirel'

Haziran 1976) 
kalmadı, Uluslararası sermayenin Türkiye SÖ7CÜSÜ Halk 

güvenceden sonra devam etti. Sermayenin güvence �Iması 
karşılığında gerçekleştirildi. Bu fiyat Halk Partisi'nden beklenen 

"işlevi" önlememeli. Halk r .. r .. r rttsi'nin diğer işlevi, işçi sınıfının devrimci 
Ancak sulandırma işi "soldan" koparak gerçekleşti

önlenmesi gerekli. Sermayenin durumcusu bu gerekliliği hiç 
bir biçimde dillendirdi: "Dolayısıyla şimdi gerek CHP 

dışınddki sola düşen önemli sorumluluklar hulunmakta
kişisel rekabeti herşeyin üstünde tutan sorumsu/ tutum

dışındakiler CHP ile dayanışma olanaklarını aramak 

i yıpratmayı, çökertmeyi sağın galip çıkmasını kOlaylaştıracaklardır. Ve bu 
çok ulu51u şirketlerden, yabancı güçlerden çok, ken

(Abdi ıpekçi, Sol Için, Takkeleri Önüne Koyma lam,,
1976). Gördünüz mü? Uluslararası sermayenin Türki

rarlı bir iş y.ıpıyor. Ama Örsan Öymen Batı Almanya'da 
ka "işler" de tezgahlanıyor. UlUSidrarası sermayenin Türkiye 
lenen g.ı/etede şu ifddeler yer dlıyor: "Dünyada da, Türkiye'de 
dlmak kararınd.ı olan insan kesin bir tercihle karşı karşıyadır. 
dünya görüşü vC'ya onA paralel görüşün etrafında oluşan birlikte 
tır, y.ı. d,ı 141 - 142 inci maddeler nedeni ilc Türkiye'dı.' 
temsil edilmeyC'n sol dünya görüşünde yer alacaktır. Bu 
birbirini hC'ğenmedikleri noktalar vardır. Ama bu iki alan 
yer yoktur." (Milliyet, 16 Haıiran 1976, sayfd S) 

Çok açık değil mi? Bu açıklığın anlamından önce bu 
..çıklamak gerekli. Bu gönişlcr yine Halk Partisi'ne ait. 
Kolları araCllıgıyla dile getiriliyor. Milliyet'in "Fırtına Koparan 
sinden sonra "teşekkOr" ile başlayan Halk Partisi açıklamasının 
de yer alıyor. Açıklama Gençlik Kolları adına yapılıyor. 
CHP ildın,l yapıldığınd.ın kuşku duyulmamalı. Çünkü 
Kolları yöneticileri biliniyor. Bunlar, değil rapor veya böyle 

. bir Tiirkçc ilc mektup bile yazamaz. ikincisi bu kadar "fırtına 
rapord,ıo sonra böyle bi'

-
açıklama Gençlik Kolları'na bırakılamaz. 

Çünkü hu açıkl.ıma yC'ni ve daha büyiik bir ihbarcılığı 
hu dçıkl,ım,ıya göre yif. Halı< Partili olacaksınl7, ya da "illegaı" 
Halk Partisi'nin açıklamasına göre, bugün Halk Partili olmayan 
listler yasa dışı. Çünkü 141 - 142, Halk Partisi dışında "solcu" 
rını kaldırıyor. Bu açıklama ilc Halk Partisi yasal sosyalist 
etmeyi ve etıirmeyi amaçlıyor. Batı Almanya'dan gelen 
ni "belgeler" ekliyor. Halk Partisi) genel seçimlere, işçi 
girme ha7ırlıklarından endişe ediyor. Açıklama, bu niyet 
ne seriyor. 

Şimdi bir soru akla gelebilir. Halk Partisi Gençlik 
nin Halk Partisi'ni bağlamayacağı ileri sürülebilir. Böyle düşünenlere 
tisi Raporu konusunda Halk Partisi yönetiminin tutumunu hatırlatmak gerek· 
li. Ancak Türkiye'de "iyimserler" çok. Bunlar, Ecevit'in 
li bulabilirler. Aynı raporun daha önce Parti Meclisi'nde 
diğini unutmak isteyebilirler. Bunlar, kafalarını kuma sokanlardır. 
kumdan çıkarmaları için işte yeni bir rapor. 

Evet yeni bir rapor. Bütün gürültülerden sonra yine 
Kolları aracılığıyla "muameleye" konan yeni bir ,:apor. 
rapor"dan sonr.ı bir yeni "gizli rapor" hazırladı. Bu rapor, 
dir Yavuzkan'ın elinde. Nadir Yavuzkan, Uğur Alacakaptan'ın 
Yönetim Kurulu'na seçilen ve Ankara'da delege oyunları 
revlendirilen kimse. Rapor, birincisinden daha ilginç. Devlet 
meleri ile Sıkıyönetim Savcıları", sevindirecek ifadelerle 
ra'nın bir parkında yapılan "bölücülük" toplantıları gibi. 
puz ve Nadir Yavuzkan, bu raporu çok sevmiş görünüyorlar. 
ve Sıkıyönetim Savcılarının hoşlanacağı bölümlerin altını, 
kırmızı kalemle çizmişler. Daha açıklamaya gerek yok. 

Şimdi Halk Partisi'nin büyümemiş çocuklarıyla, 
lerine uyarı: Bu raporculuğu artık bırakın. Elinizdeki raporu 
yine "sızdırırsınız". Solun üzerine 

i 
üzerine 

i 
kurşunla 

yıpratmayı, 
kurşunla 

yıpratmayı, 
gelen 
çökertmeyi 
gelen 
çökertmeyi 

komandoların 
vamlı rapor sıkan gençleriniıden i gençleriniıden i kurtulunuzyıpratmayı, kurtulunuzyıpratmayı, . Bu, çökertmeyi Bu, çökertmeyi bir. çökertmeyi bir. çökertmeyi Ikincisi çökertmeyi Ikincisi çökertmeyi 

kepenk çekmekle, solun önüne duv,ır çekmek arasında 
rak, inşaaı teknolojisi olarak fark yok. Bu, iki. üçünciisü 
Siı, kaybederliiinit. Çünkü Halk P.ırtisi'nin sosyalist harekete 



TrlRKiYFOE YIlRIlYIlS 

• 
Soyu ve i1iışkin yolsuzluklar 

zincirinin "Mobilya yolsuzlu�u" halkası 
üç ayı aşkın zamandır askıdtt bekletilen 
Cephenin "1" yaka numaralı ortağının 
büyük başı, geı;ti�imi? haftanın çarşam· 
ba günü partisini genel idare heyeti top
lantısında yaptı�ı konuşmada bir hayli 
cüretkir ve o oranda keyiOiydi! .. 

CHP'ye ve onun genel başkanına kı· 
yasıya vuruyor ve şunları söylüyordu: 

"- EceviL büyük sıkıntılar içindedir. 
SlkınLısınl gidennek için kenı1isini dış 
gezilere verdi. Rusya 'dan sonra Ameri
ka'ya da gidecekmiş. Gitsin de, biraz 
sı"',ntısını gidersin ... " 

Eisenhower bursu kanalıyla devşir
me bir mutemedin, bcla�at fukarah�ın
dan çok, hem kendisinin, hem de saldırı 
konusu şahsın temsil etlikleri zahiri kar· 
şlUı�ın siyasal arenada yarattı eı kısır 
çatışmanın ensiz ve dipsiz anlamını ifa
de ediyordu bu $Özler ... 

Ve sözlerin devamı şöyleydi: 
"- Vatandaş, CHP 'ye olan güvenini 

kaybetmiştir. Muanzlarımıı panik için
dedir. Herşey biıim lehimize tecelli ede· 
cek, göreceksiniz ... " 

Cephenin büyük başını böylesine 
güvenli konuşturan sebeplerin başında 
CHP'de olup bitenler geliyordu elbette ... 
Ancak güveninin hemen yanıbaşında 
sözlerin sahibinin en az kafası kadar bü
yük bir yalan da mevcutlu: Türkiye'de 
hangi çevrelerin panik içinde oldu�u! .. 
Ve "herşey kendi lehine tecelli ederken" 
sermayenin cephe eliyle giriştifi cina
yet, baskı şiddel ve terör ortamının 
irade etli�i anlam! ... 

DEM I R EL'IN ISTEDIOl... 

Ama neme lazım 'sözlerin satır ara
larında, CHP'ye duyulan minnel ve iler
de demokrasiye karşı girişilecek daha kı
yıeı laarruzlann izlerini bulmak müm· 
kündü 

Cephe'nin büyük başı "Vatandaş 
CHP'ye güvenini kaybetniiştir" derken 
bir oranda haklıdır. Konuşmasını yaptı
Iİ gün, son- "Gizli Rapor" konusunda 
CHP'de, genel başkandan itibaren, 
yönelime egemen düşüncelerden açık 
şekilde bilgi sahibi olan Cephenin bü. 
yük başı, CHP 'den istedilini razlasıyla 
buluyordu ... 

CHP 'nin solda, sadece iddiası kal· 
mıştı ve cephenin büyük başı bu önemli 
olguyu CHP'ye kendi aezıyla tescil eL. 
lirmişLi ... 

Cephenin iri başı daha sonra "mu
am�lannın panik içinde olduRunu" söy
leyerek mezaclıkta bir korku taksimi ge
çiyor ve daha sonra da "herşeyin" ser
maye lehine tecelJi edece�inj söyleye. 
rek, dilinin altındaki .baklayı çıkarıyor
du ... 

f;HP Genel Ba4kanl'nın ve Merkez 
Yönetiminin ayaklannı dolaştırdıkça 
daha da dolaşuracak olan "Gizli Rapor" 
olayı ile cephenin büyük başının bu söz. 
leri arasında ilginç ilişkiler mevcuttur. 

KABAHATI BASTıRAN ÖZÜR 

Gerçi CHP Genel Başkanı Ecevit, 
her ne kadar "Bu rapor ile kamuoyunda 
gercginden fazla spekülasyon yapıldıgın
dan" ışikayetçi ise de şu söyledikleri, 
karanlıeı bir hayli yo�unla.ştıran bulanık 
hususlardır: 

". Gençlık kollannı bu raporu yaz
maya iten nedenler nelerdir?'Runları iyi 
teşhis etmek lazım. Dünyanın hcryerin
de gençler genellikle parlak sloganların 
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arkasından sürüklenirler ve g('nel doğru 1-
tu lan ndan saparlar, sorumluluklannı 
unuturlar. Ama Türkiye'de CHP GenVlik 
Kolları bu sorumsu1.lu�a düşmemiştir .. " 

Bir anlamda "öuü kabahatinden bü· 
yük" dedirtecek bu açıklamayı EceviL 
hernasıl oluyorsa "sorumluluklar" mese· 
lesine gelip dayıyor ve gençleri "sorum
luluk örneği göstermekle" taltif ediyor
du. Yetişkinleri de suçlayarak : 

"- Yetişkinler sorumsuzluk gôster
mişlerdir. Parlamenterler sorumsuzluk 
göstermişlerdir. Ama gençler göslerme
mişlerdir ... " diyordu. 

Küçük burjuva devrimcili�inin çık
mazındaki bir takım çat-pat olaylardan 
dehşete kapılıp, "Gözlerimi kaparım, is· 
piyonumu yaparım" anlamına gelen bu 
"sorumluluk" anlayışı, en çok Süley
man Demirel "sorumluluğunu" sevindir
miş olsa gerektir. 

Ecevit bu arada "muarı1.larına" bü' 
yük bir koz da ikram ediyordu: gençlere 
kanat gererken, CHP'1i bir kısım parle
menterleri suçluyordu. 

Onlar için sadece "koca' bebekler" 
deyimini kullanmıyordu! ... 

CHP·DlsK VE Ö'(ESI 

CHP Genel Başkanı, Merkez Yöne
timi ve Gençlik Kolları marifetiyle sür
dürülen çuvala incir doldurma çabaları, 
deyimi n esas anlamını da tamamlıyordu 
daha sonraları: "Bugünün küçü�ü, yarı. 
nın büyüfü" Gençlik Kollan Genel Baş
kanı Alçın "Gizli Rapor" konusun
da açıklamalar yapıyor ve özellikle 
DıSK konusunda ilginç şeyler söylüyor
du. 

Burjuvazinin, CIIP piriziyle, DISK'e 
kordon aLmasındaki amaca ışık tuLan 
beyanlar şöyleydi: 

". DISK'in demokratik çizgide de
mokrasiye ve toplumcu ina. 
nanların en ola
rak yaııamasını istiyoruz .. " 

Dilek ve tcmenniler daha liOn ra 
"inanç" ve "övünç kaynaklarına" dönü. 
şüyor ve "DISK içinde, demokratik sola 

inanan, gönül vermiş çok geniş bir ta
banın ve işçi Iidt'rleri kadrosunun varol
ması bizim ve işçi sınırının övünç kay
nağıdır" deniyordu .. 

"Gizli Rapor" sahibi CI-IP Gençlik 
Kolları Raşkanı Alçın, DISK içindeki bu 
"Demokratik sola inanan, gönül veren" 
işçi liderlerinden söz ederken şunları da 
ekliyordu: 

Lo- Ço�u da kavga arkadaşımıı.dır. 
Onlar bizi, biz onları çok iyi tanır ve bi
liriz. DİSK içinde bulunan bazı kişiler 
bizim bu çalışmalanmızı daha da hızlan
dırmamızı sa�layacaktır ... " 

Zeki Alçın'ın açıklamaları gerçek
len i1gin<;ti. Demek DISK içinde ve CIIP 
içinde "birbirlerini çok iyi tanıyan ve 
bilen" kişiler vardı ve sayılan da bir hay· 
ii çoktu! ... 

CHP kandiliyle işçi sınıfı içinde 
"devrimcilik yapmanın" nerelere vardıgı 
gözler önündedir. Şüyuu bile en az vu
kuu kadar karanlık olan bu olayın eı:!er 
vakitleri varsa düşündürmesi gereken 
başlar vardır ... 

SAOIN SOLU MU? 
SOLUN SAOı MI? 

Suskunlugu belli başlı razilellerin· 
den olan "yan cebime koy" anlayışının 
de�işmesini beklemek yerine, gelişme· 
nin, AP Genel Idare Heyeti toplantısın
da noktalanmasına dönelim. 

Demirel, CHP 'den istedi�ini hem de 
fazlasıyla aldıktan ve taş atmadan pek 
çok kuşu cebe indirdikten sonra, ileri
de, işçi sınırının politik örgüUenmesine 
vurmayı tasarladıeı darbenin ön hazırlık
larının bugünkü rahat ikliminde "herşe· 
yin" S<'rmaye lehine tecelli edcce�inden 
,,'Üveııle ... 

Aüyük sermaye, sosyal demokratlırtı 
isledi�i gibi güdümleyerck sa�ın sol ka· 
nadıyla, solun na� kanadı arasındaki ala
na basLırnlıştır. Rugüne ka
dar Il1ra gelince genel başkanı aRzıyla 
solun Sttg kanadı görünümündeki CI'IP, 
sı>rmayenin bir riskesiyle sa�ın sol kana
dına savrulmuş ve ('ckilcti�i alanları sa. 
em mayınlamasma terkelmiştir. 

SALLAN· YUVAR LAN! .. 

Demirel konuşmasında, parlamen
tonun muhalefetin iki numaralısına da 
değiniyor ve halen 21 milletvekili bulu
nan bu partinin, genel seçime kadar 11 
milletvekilliğine düşeceğini ileri sürü
yordu. Yani DP, biraz daha sallanıp yu
varlanacaktı! ... 

Cephe başı her ne kadar "münec
cim" dej:!:ildiyse de, Dp'den 10 kadar da
ha milletvekilinin istira edeceğini kesti
rebiliyordu! ... 

Mesele, nihayet bir hesap·kil.ap me
selesiyli ve o konudaki mariret de Demi
rel'de fazlasıyla mevcuttu! ... 

DP'dcn istiralar konusu cephe or
taklan arasında ilgiyle karşılanmakla ge. 
cikmedi. Demireı, belli sürelerle DP'ye 
bir dokunur ve kapıların hala kendileri
ne açık olthrgunu tekrarlamakla yarar 
görü,ı:dü. Bu, afra mazhar olmak anlamı
na alınmakta ve Demirel'e bir zamanı ır 
en aeır sövgüleri sıralayanlar, eteklere 
yapışmakta gecikmezlerdi. 
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DEMIREL: SERMA YENIN ELI 
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tu lan ndan saparlar, sorumluluklannı 
unuturlar. Ama Türkiye'de CHP GenVlik 
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"sorumluluk" "sorumluluk" anlayışı, en çok Süley
man Demirel "sorumluluğunu" sevindir
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CHP"YE UYGULANAN ŞOK; 
SO SYALi ST POTAN SiYEL 

MC'yi destekleme sanarına geçen 
milletvekillerinden "iyi" haberler de ge· 
liyordu. 

Senzin iSlasyonlanndan, banka kre
dilerine, arazilerinin kamulaşbrılmasın
dan vazgeçmekten yabancı fırma mü· 
messilliklerine kadar uzayan ve iskele· 
den kopanlan nimetlere garkeden "iyi" 
haberlerdir bunlar. 

H AN-I Y A C M A 

Bu yolla MC'nin kurulmasına des· 
te�ini vuran bir "Koca Reis"in, Türkiye 
Eletrik Kurumu ile yabancı fmnalar 
arasındaki ihalelerde yüklendi�i roller 
ve zahmetlerine karşılık kendisine öde· 
nenler yeri göRü tutmuştur .. 

"Çok namuslu olmasına raRmen 
son zamanlardaki maddi sıkınblan" ne· 
deniyle DP safianm bırakmak zorunda 
kaidıRı söylenen bir Ege'li parlamenterin 
şimdilerde Türkiye ile Japonya arasında 
bir takım ticari işlere kanşlı�ı ye bun· 
dan ötürü kendisine z3hmeUerine karşı· 
lık yüzde on komisyon ödendiei ayyuka 
çıkmıştır. 

Her ne kadar bu kabil işler "Hür te· 
�bbüs" payını azaItmakta ise de, "Hür 
teşebbü:se" politik anlamda paspaslık gö· 
revi yüklenmiş "(edıkiir" insanlardı 
bunlar! .. 

BED ESTEN ç ARşıSı 

Şimdi DP'den yeni iltihaklar bekle· 
niyordu ... 

Olayın heyecan yarattlRı bir kanat 
da MHP idi. Milliyetçi·ırkçı·turancı da· 
laşmasında, kendi tepişmeleri içersinde 
bile "Amerikıncılık"la payelenen bir 
bozkurtç:u gazetede bu konuda bir de 
açık çaRn vardı: 

". Aynlacak olanlardan bir kısmı 
arkadaşlanmızdır. Kendilerinin temayüı· 
lerini ve şu anda içinde bulunduklan sı· 
kınblan biliyoruz ... �' 

Bedesten çarşısından gelen sesler 
şöyle devam ediyor: 

". E�er bunlar siyasi hayatlan", de· 
vam ettirmek istiyorlarsa şimdiden hare· 
kete geçmelidirler. Bir kısmı muhteme· 
len AP'ye geçecektir, Cakat bazdannın 
MHP 'ye girmeleri onlann siyasi hayatı· 
na yeni bir canlılık kataca�ı gibi tekrar 
AP'ye girmenin vereceRi huzursuzluktan 
da kurtulmuş olurlar ... " 

Siyasi mevta gözüyle bakılan ve top. 
rak sermayesinin temsilciliRi iddiasında· 
ki DP'nin baş uçunda cepheciler tarafın· 
dan oynanan ölUm danslOln güfteleri bu 
tekilde ifade edUme-ktedir ... 

TABAND AKI D E V  

MC'nin büyük başını tedirgin eden 
asıl neden ne CHP'nin sosyal demokrat� 
hRı ne de DP'nin çürük yapısıdır. 

Büyük sermayenin Türkiye'deki esas 
korku kaynaRı toplumsal tabandaki sos· 
yalist potansiyel ve o potansiyelin CHP' 
yi aşan anlam ve dinamiRidir ... 

Küçüklerini ne oranda seydiAi bilin· 
mez ama "büyüklerini" bir hayli saydıAı 
anlaşılan CHP Gençlik Koııan Genel 
Başkanının iCadesiyle "demokratik sola 
inanan geniş tabanın", günden güne CHP 
içersinde misafirleşmesi en çok büyük 
.sermayeyi tedirgin etmekte, bunun kıza· 
mı Rı CHP yöneliminin yüzünde çıkmak· 
tadır. 

Ekonomik programı gözler önünde 
olan CHP'nin, üstelik politik ve demok·' 
raUk muhalefetini de çok dar alanlara 
hapsetmesi tabandaki seslerin yoRunlaş· 
masına neden olmaktadır. CHP tabanı, 
işçi ve emekçi sınıflardaki sosyalisl bi· 
linçlenmenin etkisiyle günden güne par· 
liye misafirleşmekLedir. 

Bu misafirliRin ne taraCa yönelece· 
Ri ise başta Demirel olmak üzere büyük 
sermaye ve hatta başta CHP tarafından 
bilinmektedir ... Esas kuşku ve korku da 
budur. 

CHP 'deki son gelişmeler, sermayeye 
söz konusu bu korku ve kuşkuJan hafif· 
letmeye ilişkin güvenceler ikramı anla· 
mında oldu Au için Demirel çarşamba 
günü genel idare heyeti toplantısında 
adeta şakımıştır. 

OLMAK Y A D A  OLMAMAK 

Parlamento içersindeki CHP varlıRı 
ise büyük sermayeye, MC iktidanna ve 
özellikle 'onun başına büyük zahmeUer 
getirmemektedir. 

CHP'li parlamenterler için MC nere· 
deyse ikincil bir sorundur! Objektif gö· 
rünüm budur. Onun içindir ki, Hamlet'· 
in ünlü tiradı hatıra gelmektedir. 

MC'nin raşist tırmanışından kuşku· 
lar duyulsa bile bu konuda elle tutulur 
girişimler görülmediRi sürece, 189 kişilik 
CHP millet meclisi kalaballRını tırmanı· 
şa omuz vermekle eleştirrnek imkansız 
olmayacaktır. 

Komisyon çalışmalanna etkili bir 
şekilde katılmak ve yeri geidiRince ka· 
muayuna bilgi vermek önemli bir kont.
rol yolu iken CHP'Ii' parlamenterlerin 
bu çalışmalara katılmadıklan, katılsalar 
bile etkili bir güç oluşturmadıklan göz
lenmektedir. 

IVI)/ET-. 

Komisyon çalışmalannda ele alınan 
konularda parmak sayısı itibariyle rol 
alan CHP'liIer, konulara göre uzmanlaş
maya Ye bu yolla etkili olma yoluna git
memektedirler. 

Parlamento içi denetiminde başyu
rulabilecek mekanizmalar pas tulmuş-

TÜR K I Y E  ıŞÇı PARTISI G E
NEL BA ŞKANı  BEH ICE BORAN' 
IN SON POLITIK D U R U M  KO 
NUSUND A  V ERD I C I  D EM ECI 
OKUR LARIMIZA SUNU Y O R U Z' 

tur; tutturulmuştur. 
MC, ülkenin toplumsal, ekonomik, 

kültürel yaşamını dumura uArataCik her 
türlü yolu en makyevelist yöntemlerle 
aşındınrken, CHP, 1973 genel seçimin· 
de aldı�ı oyun anlamına sırt dönmekte. 
dir; hem de ihbar ederek ve kaçarak! .. 

BUGÜNKU 
DURUM VE 

BURJUVAZiNiN 

HEDEFLERi 
Olaylar birbirine eklenmeye ve oluşturduğu genel ublo belirginle,meye 

devam ediyor. 
Durum şöyle görünüyor: Sağcı burjuva politikacıların pek sevdikleri ve 

öteden beri geveleyip durdukları "aşırı sağa da, aşırı sola da karşıyız" sloga
nı ile başlatılıp asıl sola yüklenecek bir sıkıyönetim uygulamasına gidilmesi 
ufukta belirmektedir. Şimdi buna kılıf hazırlanmaktadır. Oaha ne gibi kılıflar 
hazırlanacak göreceğiz. 

Türkeş, komandoları ve ülkücüleriyle, bu birinci aşamada işlevini yerine 
getirmiştir. Ileride gerekirse yerıiden göreve çağrılmak üzere şimdilik bunlar 
arka plana itilebilir. Etkin çevreler başbuğlu ve bozkurtlu bir yönetim isteme. 
mektedirler, ama, "anarşist", "bölücü" hareketlere son verecek, huzur ve 
niıam"ı sağıa.yacak kendilerince "Atatürkçü" bir sıkıyönetimi ve sıkıyöneıim. 
le "zaPI-ü r:apt"a alınmış bir ortamda 1977 seçimlerine gidilmesini onayla. 
yabilirler. Demirel'in istediği de budur. Büyük burjuvazinin de. 

Cumhurbaşkanı pantürkizme ve panislamizme karşı çıkmış ve bu karşı 
çıkış yalnızca ilerici, demokratik çevrelerde değil, kendilerini "Atatürkçü" bi
len sağ kanatça da tısvip bulmuştur. Şimdi MC'nin başı Demirel ve partisi bu 
karşı çıkışları koalisyonda rakipleri olan MSP ile MHP'yi etkisizleştirmekte 
kullanabilir ve planın uygulaya gelmekte olduğu sol'a yönelik kısmını daha da 
hızlandırıp' sertleştirerek yürütebilir, yürütmeye koyulmuştur da. Yüksek Ii· 
rajlı bir gazetede, Batı Almanya çıkışlı bir raporun yayınlanmasının, DGM 
savcısının ve Gaziantep operasyonunun gün sektirmeden ardı ardına gelmesi 
bir rastlantı değildir. Koşullar Demirel'in· ve burjuvazinin· istediği yönde 
oluşturulmaktadır. 

Işçi sınıfı ile yoksullaşan emekçi kitleler ve demokratik, ilerici, sol güç. 
ler baskı altına alınıp susturulmak istenecektir. CHP·AP koalisyonu veya iş. 
birliAi gerçekleştirilemeyince, bu kez söz konusu planının uygulanmasıyla 
CHP hizaya girmeye zorlanacaktır. Hesapça CHP ürküp gerileyecek, sol'un� 
daki kanattın büsbütün uzaklaşacak, daha pes perdeden alacaktır. Bu koşul
larda 1977 seçimlerine gidilmesi AP'nin kazanma şan�nı yükseltecek, CHP' 
ninkini düşürecektir. Ayrıca Demirel iktidarı, Türkiye kapiUılizminin ve 
egemen sınıfı burjuvazinin sorunlarını ve taleplerini böyle bir bukı ortiImında 
işçi ve emekçi kitleler sırtından daha kolay karşılayabilecektir: 1977 .seçim. 
lerine kadar ancak böyle yerinde kalabilecektir. 

Kır gerillacılığı, şehir gerillacılığı, küçük grupların silahlı çatışmaları ile 
hiç bir sorunun çözülemeyeceği, .iktidarın alınamayacajı açıktır. Bu gibi ha. 
reketler, sınıfsal nitelikte olmadıkları için teori açısından yanlış, pratik açı
sından sonuç vermezdir. Verdikleri sonuç, gereksiz ölümler ve s..Aın "anarşi" 
iddialarına gerekçe oluşturmaktır. Başarılması gereken iş, işçi sınıfını ve 
emekçi kitleleri örgütlernek ve iktidara yönelik siy;ısal bir güce dönüştürmek. 
tir. Bu işin. başarılmasında goşist hareketlerin her çeşidi mutlaka aşılması� et. 
kisizleştirilmesi gereken sapmalardır. 

Yürürlüğe konulan planın, tezgahlanan oyunun ülke kamuoyu önünde, 
işçi ve emekçi kitleler içinde açığa vurulup ayrıntılarıyla sergilenmesi; ilerici 
basının konunun peşini bırakmıyarak haberalma kaynaklarını seferber etmesi 
ve karşı Uvır alması; MC iktidarını bu alanda sıkıştırmak için parlamento içi 
tUm olanaklardan yararlanılması; düzenli kitlesel protesto hareketleri yapıl. 
ması bu oyunu boşa çıkartabilecek yöntemlerdir. Gerilemek deAii, direnmek 
tamanıdır. 
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cepheciler tarafın· 
danslOln güfteleri bu 

edUme-ktedir ... 

olan CHP'nin, üstelik politik ve demok·
raUk muhalefetini de çok dar alanlara 
hapsetmesi tabandaki seslerin yoRunlaş· 
masına neden olmaktadır. CHP tabanı, 
işçi ve emekçi sınıflardaki sosyalisl bi· 
linçlenmenin etkisiyle günden güne par· 
liye misafirleşmekLedir. 

Bu misafirliRin ne taraCa yönelece· 
Ri ise başta Demirel olmak üzere büyük 
sermaye ve hatta başta CHP tarafından 
bilinmektedir ... Esas kuşku ve korku da 
budur. 

CHP 'deki son gelişmeler, sermayeye 
söz konusu bu korku ve kuşkuJan hafif· 
letmeye ilişkin güvenceler ikramı anla· 
mında oldu Au için Demirel çarşamba 
günü genel idare heyeti toplantısında 
adeta şakımıştır. 

OLMAK Y A D A  OLMAMAK 

Parlamento içersindeki CHP varlıRı 
ise büyük sermayeye, MC iktidanna ve 
özellikle 'onun başına büyük zahmeUer 
getirmemektedir. 

CHP'li parlamenterler için MC nere· 
deyse ikincil bir sorundur! Objektif gö· 
rünüm budur. Onun içindir ki, Hamlet'· 
in ünlü tiradı hatıra gelmektedir. 

MC'nin raşist tırmanışından kuşku· 
lar duyulsa bile bu konuda elle tutulur 
girişimler görülmediRi sürece, 189 kişilik 
CHP millet meclisi kalaballRını tırmanı· 
şa omuz vermekle eleştirrnek imkansız 
olmayacaktır. 

Komisyon çalışmalanna etkili bir 
şekilde katılmak ve yeri geidiRince ka· 
muayuna bilgi vermek önemli bir kont.
rol yolu iken CHP'Ii' parlamenterlerin 
bu çalışmalara katılmadıklan, katılsalar 
bile etkili bir güç oluşturmadıklan göz
lenmektedir. 

BURJUVAZiNiN 

HEDEFLERi 
Olaylar birbirine eklenmeye ve oluşturduğu genel 

devam ediyor. 
Durum şöyle görünüyor: Sağcı burjuva politikacıların 

öteden beri geveleyip durdukları "aşırı sağa da, aşırı sola 
nı ile başlatılıp asıl sola yüklenecek bir sıkıyönetim 
ufukta belirmektedir. Şimdi buna kılıf hazırlanmaktadır. 
hazırlanacak göreceğiz. 

Türkeş, komandoları ve ülkücüleriyle, bu birinci 
getirmiştir. Ileride gerekirse yerıiden göreve çağrılmak 
arka plana itilebilir. Etkin çevreler başbuğlu ve bozkurtlu 
mektedirler, ama, "anarşist", "bölücü" hareketlere 
niıam"ı sağıa.yacak kendilerince "Atatürkçü" bir sıkıyönetimi 
le "zaPI-ü r:apt"a alınmış bir ortamda 1977 seçimlerine 
yabilirler. Demirel'in istediği de budur. Büyük burjuvazinin 

Cumhurbaşkanı pantürkizme ve panislamizme 
çıkış yalnızca ilerici, demokratik çevrelerde değil, kendilerini 
len sağ kanatça da tısvip bulmuştur. Şimdi MC'nin 
karşı çıkışları koalisyonda rakipleri olan MSP ile 
kullanabilir ve planın uygulaya gelmekte olduğu sol'a 
hızlandırıp' sertleştirerek yürütebilir, yürütmeye koyulmuştur 
rajlı bir gazetede, Batı Almanya çıkışlı bir raporun 
savcısının ve Gaziantep operasyonunun gün sektirmeden 
bir rastlantı değildir. Koşullar Demirel'in· ve burjuvazinin
oluşturulmaktadır. 

Işçi sınıfı ile yoksullaşan emekçi kitleler ve demokratik, 
ler baskı altına alınıp susturulmak istenecektir. CHP·AP 
birliAi gerçekleştirilemeyince, bu kez söz konusu 
CHP hizaya hizaya girmeye zorlanacaktır. Hesapça CHP 
daki kanattın büsbütün uzaklaşacak, daha pes perdeden 
larda 1977 seçimlerine gidilmesi AP'nin kazanma 
ninkini düşürecektir. Ayrıca Demirel iktidarı, Türkiye 
egemen sınıfı burjuvazinin sorunlarını ve taleplerini 
işçi ve emekçi kitleler sırtından daha kolay karşılayabilecektir: 
lerine kadar ancak böyle yerinde kalabilecektir. 

Kır gerillacılığı, şehir gerillacılığı, küçük grupların 
hiç bir sorunun çözülemeyeceği, .iktidarın alınamayacajı 
reketler, sınıfsal nitelikte olmadıkları için teori açısından 
sından sonuç vermezdir. Verdikleri sonuç, gereksiz 
iddialarına gerekçe oluşturmaktır. Başarılması gereken 
emekçi kitleleri örgütlernek ve iktidara yönelik siy;ısal 
tir. Bu işin. başarılmasında goşist hareketlerin her çeşidi 
kisizleştirilmesi gereken sapmalardır. 

Yürürlüğe konulan planın, tezgahlanan oyunun 
işçi ve emekçi kitleler içinde açığa vurulup ayrıntılarıyla 
basının konunun peşini bırakmıyarak haberalma kaynaklarını 
ve karşı Uvır alması; MC iktidarını bu alanda sıkıştırmak 



KENDINI  FESHED E REK PETKIM-IŞ'E KATILMA KA RARI 

ALAN PETROL KIMYA-IŞ GENEL KURULUND A  D ELEGE- • 

LER GEREKÇEyı şöY LE AÇIKLAD I : SENDiKACı SOSYALISTLlı 
PETROL KIMYA-IŞ SEN DIKA 
sıNIN KEND ISINI FESHEDE
REK PETKIM-IŞ'E KATILMASI 
YOLUNDA A LINAN KA R A R ,  
TORKIYE ı ş ç ı  PARTISI'NI 
D ISK'TEN TASFIYE OYUNLA
RıNıN YALNıZCA BIR PERD E
Sı' AYNI OYUN, YöNETIMIN 
D E  Tıp'LILERIN BULUND U C U  
BAŞKA SEND I KALARA D A  
OYNANıYOR, ANCAK BU 
OYUNLA R ,  D IsK ıÇIND E,  
D ISK'IN BOTONLO C tl KORU
NARAK BOŞA ÇıKA RıLACAK. 

Yıl 1970. Bundan 6 yıl ônce. Kim
ya-Iş sendikasının 11. Genel Kurulu so
nunda, Genel BaşkanlıRa, Hoechst.'den 
Dinçer DoRu seçiliyor. Kimya-Iş gazete
sinin 22 Mayıs 1970 tarihli sayısında, 
başyazı Genel Başkan Dinçer DoRu 'nun. 
Başyaztnın bir yerinde DoRu aynen şun
ları söylüyor: 

"ÇalıştıAımız fabrikanın dar çerçe· 
vesinden çıkıp daha geniş şekilde, daha 
büyük kitlelere hitap edebilmek için tu
lumumuzu bırakt.ık, tekrar giymek 
re." 

6 YIL SON R A  

6 yıl sonra Dinçer DoAu verdi�i sö
zü tutuyor. Içinden geldili işçi sınıfına, 
Hoechsı'deki t.ezgahının başına dönü
yor. 

Bunun nedeni, DoAu'nun başkanh
Imı yapt.IR'I, bugünkü adıyla Petrol Kim
ya-iş sendikasının, kendini feshederek 
bir başka sendikaya, Petkim-Iş'e kat.ll
mUl. Daha doArusu, kalılmak zorunda 
bıraUm .. l. 

Dinçer DoRu'nun, tezgah başına 
dönmesi, geçtitimiz hafta başında İstan
bul ve Ankara'da yapılan iki kongre so-

nucunda gerçekle,iyor. ıstanbul'da Pet-
rol Kimya-t" Ankara'da Pet.kim-lş genel 
kurullarını topluyorlar. Petrol Kimya-Iş 
bu ıenel kurulda kendini fe.hederek.  
Pet.kim-Ife kat.ı lıyor. Iki  sendika, Türki
ye Petrol ve Kimya I,çileri Sendikası adı 
altında yeni bir sendika çatısı altında 
birleşiyorlar. Birle,meden sonra, Genel 
Yönetim Kurulu üyeligi diliında resmi 
bir statüsü kalmayan DoRu, fabrikasına 
dönüyor. Çünkü, sosyalist sendikacılık 
anlayışında olanlar için, sendikacılık bir 
ekmek kapııı deliL. I,çi sınıfı hareketi· 
nin kişilere yükledili bir ııörev. 
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OLAYLARıN A RDıND AKI 
GERÇEKLER 

Söz konusu olaylar, Türkiye'de sos
yalist sendikacılı�a karşı t.ezgahlanan 

oyunların sonucu. Türkiye İşçi Part.ililer 
tarafından temsil edilen sosyalist sendi
kacılık anlayışı DıSK içinde ileri ve güç
lü adımlar atıyor. Pet.rol Kimya-Iş sen
dikası sosyalist. sendikacılıRın ileri ör
neklerinin verildiği yerlerden birisi. Ge· 
nel Başkanı ninçer OoAu, başarılı bir 
sendikacı olarak kalmıyor. İşçi sınıfının 
siyasal mücadelesi ve örgütlenmesi, bir 
sosyalist. olarak buna katkıda bulunmak� 

onun için, sendikal hareket kadar büyük 
bir önem taşıyor. 

Turizm-Iş gibi, Sosyal-Iş gibi, Pet.-
- rol Kimya-tş'in sosyalist yöneticileri de 

bunun için tepki çekiyorlar. Bunun için 
sendikal hareket içinde oynanan oyunla
rın odak nokt.asını teşkil ediyorlar. Sos
yalist. hareketin dışında kalan her boy
dan ve renkten akım, irili u(aklı, kaşar
Ianmış ya da loy her Lürden kariyerist 
ve sendika cambazı, Türkiye Işçi Par
t.isi'nde somutlanan sosyalist. hareketin 
ilerici sendikal harekeLten ba�larını ko
parmak için ellerinden geleni yapıyor
lar. 

PETROL KI MY A-IŞ'E 
OYNANAN OYUN 

Pet.rol Kimya-Iıı için düşünÜıen ve 
uygulanan oyun 'ii: SosyalisLlcrin yöne
timindeki 1 2  bin üyeli PeLrol Kimya-'ş, 
Mehmet. Kılınç'ın yönetimindııki 3 bin 
üyeli Petkim-I.'c ilt.ilıak edecekt.ir. Bir 
ba"ka deyi,le, Pet.rol Kimya-Iş, Pelkim
t,'Le erit.ilecektir. 

Gerekçe, ıarlışllama7. bir gerekçe: 
OlSK'in biıııycı;indc, aynı işkolunda ra
aliyetle bulunan sendıkaların birlc:;lirilc
tck güç dağııuklli:ınln onlenmesi. Kimse 
bu gerekçeyi tarLışlnıyor. Tartışılan, bir
leşmenin gerçekleşille biçimi. Uir sendi
kanın, kcndi .. inden dorL ke-:G etahA az 
üyeli bir sendikaya ilt.ihak zorunda bıra
kılması. Oyunları tezgahlayanlara gıire, 
devrimci sendika. of SK birleşt.irme ko
misyonunca alınan ve DISK yönet.imin 
ce onaylanan karara uyarsa eriyecek, 
uymazsa DiSK dışına düşecekLir. nu etu
rumda, "böluci.ıluk"le de suçlanabilecek
tir. 

Peki nasıl oluyor da DISK yöneLimi 
bıı kadar hakaı/. bir karar verebilmekt.e
dir? Pet.kim·fş'le Petrol Kimya-fş'in güç
leri, üye sayıları hakkında hiç mi fikirle
ri yokt.ur? örnejtin 12 bin iiycli Petrol 
Kimya-Iş. yaklaşık 70 işyerinde. 3 bin 
üyeli Pet.kim-Iş de yaklaşık 10 işyerin-

de yetki sahibi. Ne var ki, DıSK yeine
t.irni, Petrol Kimya·lş'in gUcünden kay
naklanan bu durumdan guçlü sendika 
aleyhine bir sonu,," çıkarmakLa ustad.r. 
Nasıl mı: Pet.kiın-Iş'in mal varı_tı (azIa
ciır. Urrçeklcn de Pctkim.fş'l.e çok 
"mal" vardır. Petrol Kimya-Iş'e karşılık 
(,'ok az grey (onu, destekleme masrafı 
olan Petkim-tş, gelirinı gayriıncnkule 
yatırmış. Menkul ve gaynmenkul "mal" 
çokluğu, Lt'k başına PcLkim-l'fi Lcrcih 
nedeni oluyor. Sosyalist sendikacdlı1:1 
tasfiye çabalarının ka�JL U7.erindeki "ge
rekçesi" bu. 

D EV R IMCI BIR SEND I KANıN 
GEÇMIŞI  

Malı a z  olan Petrol Kimya-Iş, DISK
in kuruluşundan bu yana DİSK bünyesi 
içinde. yönet.imiyle, verdi�i mücadele 

SERMAYE İLE 
ARASINDA 

M. COŞKUN 

Türkiye Odalar Birliği tarafından "yasa dışı" ilan edilen Sanayi Oda
ları Birliği'nin önceki hafta ıstanbul'daki toplantısının ana konusunu ithal 
bedellerinin Merkez Bankası'na yatırılması oluşturdu. Haziran başında Ma
liye Bakanlığının yayımladığı bir tebliğ ile, ithalat yapmak isteyenlerin ge· 
tirecekleri mal bedelinin tamamını, ithal talebinde bulundukları gün bağlı 
bulundukları banka aracılığı ile Merkez Bankası'ndaki bloke bir hesaba ya
tırmaları şartı gl!tirilmişti. Yani, bir aylık ithalatı SOO milyon dolar kabul 
edersek, bunun tamamı (8 milyar lira) Merkez Bankası'na yatırılacaktı. 

Kararın niteliğini anlayıp karşı çıkmak özel sektörün bir hayli zama
nını ald·ı. Ama kararın hemen ardından bankaların kredi açmakıa nazlı dav
ranması, tüm işlemini krediye bağlamışlar dahil, özel sektörün tamamının 
şikayetlerine yol açmaya başladı. Odalar Birliği tarafından " yasa dışı" i-
lan edilen örgütün başkanı şunları söyledi :  
"- Bu uygulama kısa zamanda ve özellikle üretken sektörlerde üretim daral
malarına ve iş hayatında ciddi çözülmelere yol açabilecek bir karardır. 
Nitekim, şimdiden birçok işletmelerde endi�eli beklemeler dönemi baş
lamıştır." 

IlAŞKA KIMLER END I:?ELI? 

Endişeli bekleme döneminde olan yalnıı Saklı> Sab.tnCl değildi. Ama 
gerçekte Sabancı'nın endişesi çok yönlü idi. Bir yandan Akbank ve bu banka
nın hisselerini topladığı diğer fın.ıns kuruluşları, bir y.mdan d.\ Sdb.ıncı'nııı 
diğer şirketleri bu karMdan etkilenecekti. Şimdi Akbank'.ın krecli imkanları 
önemli ölçiide azalacak, Sabancı ithalatı da bundan zarar görecekti. Hele hele 
her gün bir başka motor ithal edecek bir büyük sermaye için karar çok önem
liydi. Ama bu karar bir başkaları için de önem taşıyordu. 

Sabancı!nm zararlı çıktığı karardan Başbakan, MC lideri ve AP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel karlı, Demirel biraderler ise karsız çıktı. 

Böyle bir kararın yürürlüğe konması aklft gelmese idi, MC iktidarı ha
len yapmakta olduğu zamların oran \Le hızını arttırmak zorunda kalacaktı_ 
MC 1976 Bütçesi'nin hazırlanmasından bu yana tüm umutlarını Merkez Ban
kası'na bağlamıştı. Merkez Bankası, elindeki matbaayı çalıştıracak ve Kamu 
iktisadi Kuruluşlarının açıklarını buradan kapatacaktı. Hesabın tümü bunun 
üzerine kurulmuştu_ 

BIR BAN KA KI". 

Merkez Bankası 1975 yıl ı  içinde olduğu gibi, 1976 yılında da hükümetin 
kendine verdiği görevi yerine getirmeye devam etti. Yı "n ilk beş ayında 
Merke1 Bankası'ndan 6 milyar lirayı aşkın para çekildi. Böylece, bir çok ka
mu iktisadi kuruluşunun hıılı zam talepleri açık finansman yoluyla ertelctildi. 
Nitckim Zilm konusundil geçtiğimiz hafta SEKA Genel Müdürü TBMM'de bir 
açık!.ıma yaptı. SEKA Genci Müdürü, yüzde SO zam talebinin hiikümet tara
(ınd.�n bekletildiğini söyledi. Benzeri bekletmeler diğer kamu kuruluşları 
için de geçerl iydi. 
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DEGiL SOSYALiST SENDiKACıLıK iCiN 
ile, işçııenn dışında, di�er sendikaların 
da saygınlı�ını kazandı. Runları, devrim
ci sendikacılık ilkelerine ve bu ilkeleri 
titizlikle uygulayan sosyalist. yöneticile
re borçlu. 

Bu etkinlik ve saygınlık sonucunda, 
Balıman; Uaç-Iş ve Atom-Iş sendikaları, 
Kimya-Iş'e katılıyorlar. Bundan sonra, 
Kimya-İş, Petrol Kimya-Iş oluyor. Bu 
katılmalarda, şart, tehdit, protokol ve 
kulis cambazhklan söz konusu olmadı. 
Çünkü söz konusu olan, dürüst., ilerici 
ve gerçeli gören sendikaların, sosyalist 
sendikaya kat.ılmaları idi. Sosyalist sen
dikalar, işçi sınıfının birlilinin, birgiin 
mutlaka yıkılacak koşullara, pazarlık ve 
kulislere dayandırılamayacal'ını biliyor
Lar. 

DISK'le birlikte gelişip güçlenen 20 
yıllık sendikanın, DİSK'e 1975 yılının 

/ başlarında katılan Petkim-Iş'e iltihak 
kongresi 14 - 15 Ha7.iran tarihlerinde 

yapılıyor. 

KONG R EDEN BIR G Ü N  öNCE 

Petrol Kimya-Iş delegeleri, I 3 Hazi
ran Pazar günü bir toplantı düzenliyor
lar. Toplantının amacı, nlSK birleştirme 
komisyonunun aldı�ı karara gerekçeli 
bir biçimde "eveL" denmesiciir. "Evel" 
gerekçeleri 1 3  Haziran'cia yapılan top· 
lantıda karara ekleniyor. Ve Iıiç bir de
lege bu gerekçelerin karara eklenmesine 
itirazda bulunmuyor. Fesih ve Petkim
Iş 'e katılma kararının gerekçeleri şÖYlf> 
açıklanıyor: 

"Bizler, DISK Rirleştirme Komisyo
nu kararına, hatalı oldu�unu, yanlış 
de�erlendirmeler yaplldlA:ınl vurgulaya
rak, uyulmasından yanayız. Devrimci so· 
rumluluğumuzun bunu gerektirdiği 
kanısındayız. Şöyle ki :  

HUKUMET 
KREDİ KAVGASı 

Yılın ilk beş ayında Merkez Bankası kamu kuruluşlarına 6 milyar lira
yı aşkın kredi açarken bunun finansman kaynağını, Tarım Satış Kooperatıf
lerinden bulmuştu. Tarım Satış Kooperatirıeri Birliği, eldeki pamuklar salII
dıkça paraları Merkez Bankası'na ödeyince Banka da bu parayı olduğu gibi 
maaş veya ücret ödemesinde güçlük çeken kamu kuruluşlarının emrine verdi. 

Yılın altıncı ayından itibaren artık böyle bir kaynak yoktu. MC bunun 
yerine Kamu iktisadi Kuruluşlarının açıklarını kapayacak bir yol aramaya 
koyuldu ve buldu da. ithal bedellerinin tamamının yatırılarak döviz transferi
nin istenmesi ve bu paranın ithal gerçekleştirilene kadar hiçbir biçimde kul
lanılamaması halinde piyasadan 8 milyar lira dolaylarında para çekilecek, bu 
da kamu kuruluşlarının 1976 sonuna dek finansman ihtiyaçlarını Merkez Ban
kası'ndan sağlama olanağını yaratacaktı. Zaten, bu yolla alınacak kredinin en 
üst sınırı da 14 milyar liraydı. Işte bu hesapla yeni ithalat da bu yolla bir 
miktar kısıtlanabilirdi. Gerçekten de bazı ithal taleplerinden vazgeçilmeye 
başlandı. 

KARARDAN EN FAZLA KlM ZARAR GöRDÜ .. 

Son Urardan Sabancı yakınırkep, bir grup memur da yakınıyordu. 
3500 liralık "memur kredisiltnin verilmesini tüm bankalar durdurmuştu. Bir 
bankadan bulunabilecek 3500 lira ile bazı işlerini görmeyi planlayan memur
larla Sabancı grubu aynı duruma düşmüş görünümünde idi. 

Memur 3500 lirayı
. 

alamadığı için yakınırken sesini duyuramıyordu 
ama Sabancı (eryadını TRT'den ulaştırıyordu: 
" - Kısa sürede banka kaynaklarından Merkez Bankası'na aktarılan büyUk 
meblağın yarattığı fon darlığının olumsuz etkilerini gidermek üzere sanayici 
reeskont limitlerinin yükseltilmesi zorunludur. Aksi halde, özellikle sınai iş
letmeler ekonomik durgunluk dönemine itilmiş olacaktır. Bu ise ihracatımızın 
gerilemesine, işsizliğin artmasına ve enrıasyonun hızlanmasına yol açabilir." 

Sabancı'nı" bu şikayetlerini Merkez Bankası ne cevap verecektir? 
Oaha doğru bir değişle Merkez Bankası'na ne cevap verdirilecektir? Kararda" 
dönülmesi halin_de ithalatta umulan daralmaya ulaşılamayacağı gibi zamları 
geciktirid kaynak da bulunamayacaktır. Bu durumda zamları" hızlanması 
dış borç imkanlarının biraz daha zorlanması gerekecektir. 

• 

TI RMANAN FI Y ATLAR 

Sabancı, MC'ye akıı verirken, fiyatlardaki artış hızının önemli ölçüde 
büyüyeccği"i resmi istatistikler kanıtladı. Yılın ilk beş aymdaki fiyat artış hızı 
y�ldc

. 
12'ye ulaştı. 1975 yılının aynı aylarında yüzde 5,9 artan (iyatlar genel 

duzeymde, Mayıs ayında da yüzde 2,6'lık gelişim ortaya çıkınca artık MC'nin, 
enflasyonun durduğu yönündeki uvunusuna göstereceği kanıt kalmadı. 1975 
yılının Mayıs ayında fiyatlar yüzde 1,3 oranında düşmüştü. 

Ticaret Bakanlıjjı'nı" derlediği fiyat endekslerinin hemen tüm kalemle
rinde artışlar oluşu, fiyatların genel enflasyonisı eğilimini sürdüreceğinin en 
açık kanıtı. Nihayet Haziran ayında önce yassı demir mamullerine ardından 
da bunu kullanan diğer sanayi dallarının ürünlerine yapılan zamlar fiyatlardaki 
artışı hızlandıracak. 

1- I latalı karar verenlerin karşısına 
çıkarken, ürgiilsel hata yapmamak için, 

2- Onbin üyemizin DISK'in müca
delesi dışında kalmaması için, 

3· DISK'in içinde mücadelenin bit.· 
medi\1ini, devam edccc�ini, bu mücade
lede labanıınızın daha sai;i:lıklı, ciaha mi· 
lit.an bir yapıya kavuşması için, 

4- St!ndikacılıi;i:ı bir meslek olarak 
düşünmedii;i:imiz ve sınır sendikacılı�ına 
inandı�ınm:. i\·in. 

5- Senciikacı sosyalisllikt.cn değil, 
sosyalist. sendikacılıktan yana olduitu
muz için, 

6· "irleljmedcn yanaymış gibi görü
nüp, özünde işçi sınırının ilkeli birli\1inc 
karşı olanların ekmegine ya� sürmemek, 
lasrıyccili�e meydan vermemek iı,:in, 

7 ·  Bütün üye arkadaşlarımı�ın inan
dıkları ve yaşadıkları devrimci sendikacı
Iığı her ortamda ve her yerde bıkmacian, 
usanmadan, yonılmadan savunacakları· 
na inandılıımız için, 

8- Işçi sınırımı",ın ve emekçi hal· 
kımızın yükselen mücadelesini bast.ırmak 
amacıyla azgınlaşan raşizme ve onun uy
gulayıcısı MC iktidarına karşı bir güç bö
lünmesine meydan vermemek için. 

OtSK Birle�tirme Komisyonunun 
verdi�i ve DISK yürütme kurulunun 
onayladığı birleşme rornıülüne, Petrol 
Kimya-Iş tabanı olarak, her zamao 
omuz omuza oldu�umuzu ve olaca�ımı· 
zı vurgulayarak "evet." diyoruz." 

MAHKEMEDE ŞAŞANLAR 

Genel Kurulun ikinci günü. Pazar 
günkü toplantıda, gerekçeli katılma ka
rarına ses çıkaramayanlar, nedense bilin
mez, bu kez gerekçelerin kararda yer al
maması yolunda çaba gösteriyorlar. iki 
günde aldıkları talimatın hakkını, gerek
çelerin kaldırılması yolunda bir önerge 
sunarak veriyorlar. Ancak belki de yüz· 
leri tutmadı�ından, bu önergenin lehin
de konuşmaya cesaret edemiyorlar. 
DISK'in verdi�i kararın anti-demokra
tik ve "özel niteli8:ini vurgulayan, an
cak DİSK'in bütünJü�ü de büyük önem 
taşıdlA:ından bu karara uyulduAunu be
lirlen gerekçelerin hasır altı edilmesi is
tenmektedir. 

Ancak, yapılan oylama sonucunda 
katılma kararında söz konusu gerekçe
lerin de yer alması 42'ye karşı 97 oyla 
kabul ediliyor. 

Sosyalist, TİP'li sendikacıların 
DISK'ten ayrılarak SİSK'i kuracaklan 
yolunda çıkarılan söylentiler, böylece 
bir tokat daha yemi, oluyor. Genel Ku-

-

rula Sosyal-Iş sendikası t.arafından gön
cierilen bir kutlama mesajında, "SISK 
uydurmasına ilk cevabın Turizm-Iş scn· 
dikası Genel Kurulunda verildiği, I'etrol 
Kimya-Iş Uenel Kurulu'nda da yalancı
ların yalanlarının yüzlerine vumlaca@:ına 
inanııdılıı" belirtiliyor. 

SONUÇ VE G E LECEK 

Ankara'da yapılmakta olan Petkim· 
Iş genel kumlunda seçimlerin lamam
Iandığı haberinin Istanbul'a ulaşması 
üzerine, gerekçeli resi h ve kat.ılma kararı 
oya sunuluyor. Oybirliği ile kabul edili
yor. 

Karardan sonra, yeni sendika yöne
ticilerinin dağılımı şöyle: (.)  

Kongre billiS:inde yıJlannl devrimci 
sendikacılılıa, sosyalist mücadeleye ada· 
mış bazı yöneticilerin göz yaşlarını lu
Lamadıkları göriilüyor. Dinleyici olarak 
kongreye katılan Maden-Iş üyeleri, baş
La Demir Döküm işçileri olmak üzere 
yer yer DISK'in aldı�ı anti-demokratik 
kararı protesto ediyorlar. 

Kongre, sendikacılık alanında dah .. 
önce görülmeyen başka örneklere de 
vesile oluyor. Münresih Petrol Kimya· 
Iş sendikası Genel Başkanı TIP kurucu
su ve MYK üyesi Dinçer Oo8:u ve Genel 
Başkan vekili Yılmaz ÖZdemir, işçilijte, 
rabrikalarda t.czgahlarının başına dönü
yorlar. D08:u, Hoescht'e, özdemir b
mit Petkim'e. İşçi sını(ının içinden ge
lenler, yine işçi sınırının içine dönüyor
lar_ Cerekçeli karar'da belirLildiA:i gibi : 
"Bu örgütte sendikacllıAı meslek edin
meye çalışan, etiket ve kolLuk merak
lısı hiç kimse yoktur." 

Ama sendikal hareketle lam tersi 
nitelikte olanlar da var. Bunlann kullan
dıkları her türden omurgBllZ var. DoAu 
ve Özdemir gibilerin bıraktlA'1 miras bun
ları dehşete düşürüyor. Yalanla, dolanla, 
oyunla sosyalist sendikacılıiı sar dı,ı et
mek, tecrit etmek istediler. Bu oyuna 
sosyalistler gelmedi. Şimdi sosyalilU"r, 
diA:erleri ile başbaşa, kar,. kar,ıya. Hem 
de aynı sendikal örgütün çatııı altında. 
D08:u'ların, özdemir'lerin bıraktılı ... 1· 
lam miras, sosyalizm dı,ı unaırlan, 
omurgasızları kara kara dütündürüyor. 

Sosyalizmi, sosyalilUeri, Türkiye 1,
çi Partisi'ni sendikal hareketten sökmek 
kolay değiL. Sosyaliıtler, hiç bir uman 
kurbanlık koyun olmadılar, olmayacak
lar. Yalnızca Petrol Kimya-ı,'in detil, 
bu olayın etkiledili diler ııendikaların 
gelece8:inde de bu gerçek apaçık ,Örii.I,,· 
cek. Hem de yakın bir .elecekte. 
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ayında Merkez Bankası kamu kuruluşlarına 6 milyar lira
bunun finansman kaynağını, Tarım Satış Kooperatıf

Satış Kooperatirıeri Birliği, eldeki pamuklar salII
Bankası'na ödeyince Banka da bu parayı olduğu gibi 

güçlük çeken kamu kuruluşlarının emrine verdi. 
itibaren artık böyle bir kaynak yoktu. MC bunun 

Kuruluşlarının açıklarını kapayacak bir yol aramaya 
bedellerinin tamamının yatırılarak döviz transferi
ithal gerçekleştirilene kadar hiçbir biçimde kul

piyasadan 8 milyar lira dolaylarında para çekilecek, bu 
sonuna dek finansman ihtiyaçlarını Merkez Ban

yaratacaktı. Zaten, bu yolla alınacak kredinin en 
liraydı. Işte bu hesapla yeni ithalat da bu yolla bir 

Gerçekten de bazı ithal taleplerinden vazgeçilmeye 

FAZLA KlM ZARAR GöRDÜ .. 

yakınırkep, bir grup memur da yakınıyordu. 
disiltnin verilmesini tüm bankalar durdurmuştu. Bir 
3500 lira ile bazı işlerini görmeyi planlayan memur

duruma düşmüş görünümünde idi. 
alamadığı için yakınırken sesini duyuramıyordu 

TRT'den ulaştırıyordu: 
kaynaklarından Merkez Bankası'na aktarılan büyUk 
darlığının olumsuz etkilerini gidermek üzere sanayici 

yükseltilmesi zorunludur. Aksi halde, özellikle sınai iş
durgunluk dönemine itilmiş olacaktır. Bu ise ihracatımızın 

artmasına ve enrıasyonun hızlanmasına yol açabilir." 
şikayetlerini Merkez Bankası ne cevap verecektir? 
Merkez Bankası'na ne cevap verdirilecektir? Kararda" 

ithalatta umulan daralmaya ulaşılamayacağı gibi zamları 
bulunamayacaktır. Bu durumda zamları" hızlanması 

daha zorlanması gerekecektir. 
• 

RMANAN FI Y ATLAR 

verirken, fiyatlardaki artış hızının önemli ölçüde 
istatistikler kanıtladı. Yılın ilk beş aymdaki fiyat artış hızı 

yılının aynı aylarında yüzde 5,9 artan (iyatlar genel 
yüzde 2,6'lık gelişim ortaya çıkınca artık MC'nin, 

yönündeki uvunusuna göstereceği kanıt kalmadı. 1975 
yüzde yüzde 1,3 1,3 oranında oranında düşmüştü. düşmüştü. 
derlediği fiyat endekslerinin hemen tüm kalemle

fiyatların genel enflasyonisı eğilimini sürdüreceğinin en 

gulayıcısı MC iktidarına karşı güç 
lünmesine meydan vermemek için. 

OtSK Birle�tirme Komisyonunun 
verdi�i ve DISK yürütme kurulunun 
onayladığı birleşme rornıülüne, Petrol 
Kimya-Iş tabanı olarak, her zamao 
omuz omuza oldu�umuzu ve olaca�ımı· 
zı vurgulayarak "evet." diyoruz." 

MAHKEMEDE ŞAŞANLAR 

Genel Kurulun ikinci günü. Pazar 
günkü toplantıda, gerekçeli katılma ka
rarına ses çıkaramayanlar, nedense bilin
mez, bu kez gerekçelerin ekçelerin ekçeler kararda yer al
maması yolunda çaba gösteriyorlar. iki 
günde aldıkları talimatın hakkını, gerek
çelerin kaldırılması yolunda bir önerge 
sunarak veriyorlar. Ancak belki de yüz· 
leri tutmadı�ından, bu önergenin lehin
de konuşmaya cesaret edemiyorlar. 
DISK'in verdi�i kararın anti-demokra
tik ve "özel niteli8:ini vurgulayan, an
cak DİSK'in bütünJü�ü de büyük önem 
taşıdlA:ından bu karara uyulduAunu be
lirlen gerekçelerin hasır altı edilmesi is
tenmektedir. 

Ancak, yapılan oylama sonucunda 
katılma kararında söz konusu gerekçe
lerin de yer alması 42'ye karşı 97 oyla 
kabul ediliyor. 

Sosyalist, TİP'li sendikacıların 
DISK'ten ayrılarak SİSK'i kuracaklan 
yolunda çıkarılan söylentiler, böylece 
bir tokat daha yemi, oluyor. Genel Ku-

kararı protesto ediyorlar. 
Kongre, sendikacılık 

önce görülmeyen 
vesile oluyor. Münresih 
Iş sendikası Genel Başkanı 
su ve MYK üyesi Dinçer 
Başkan vekili Yılmaz 
rabrikalarda t.czgahlarının 
yorlar. D08:u, Hoescht'e, 
mit Petkim'e. İşçi 
lenler, yine işçi sınırının 
lar_ Cerekçeli karar'da 
"Bu örgütte sendikacllıAı 
meye çalışan, etiket 
lısı hiç kimse yoktur." 

Ama sendikal 
nitelikte olanlar da 
dıkları her türden omurgBllZ 
ve Özdemir gibilerin 
ları dehşete düşürüyor. 
oyunla sosyalist sendikacılıiı 
mek, tecrit etmek 
sosyalistler gelmedi. 
diA:erleri ile başbaşa, 
de aynı sendikal örgütün 
D08:u'ların, özdemir'lerin 
lam miras, sosyalizm 
omurgasızları kara kara 

Sosyalizmi, sosyalilUeri, 
çi Partisi'ni sendikal 
kolay değiL. Sosyaliıtler, 
kurbanlık koyun olmadılar, 
lar. Yalnızca Petrol 
bu olayın etkiledili 
gelece8:inde de bu gerçek 
cek. Hem de yakın bir 

( ' J  PETROL KIMYA-IŞ 
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YOROYOŞ MUHABIRI SON GENEL KURULDA FESHEDILEN 
PETROL KIMYA-IŞ SENDIKASı GENEL BAŞKANı D INÇER 
DOGU ILE KONUŞTU: 

YöNETICILIK YAŞANTıMDA, BIR ÇOK DENEYLE KARŞI
LAŞTIM. BIR ÇOK INSAN TANıDıM. KIŞILER, KIŞILIKLER 
SöZ KONUSU OLDUGUNDA, 'BENI HEM UMUDA HEM D E  
KARAMSARLlGA YöNELTEN D ENEYLER ORTAYA ÇıKTı ' 
ANCAK, ıŞÇı sıNıFıNA OLAN INANCIM HıÇ BIR ZAMAN 
SARSıLMADlGIND AN ,  BU D ENEYLERIN ARASINDA UMUT 
YE INANÇ ÇOK DAHA AGı R  BASıYOR. 

• Başlarken, bize özgeçmişinizi anlatır mısınız? 

1939 yılıı)da Samsun'da do�dum. Küçük yaşta 
İstanbul'a geldim. 3 yaşımda annemi, 10 yaşımda ba· 
bamı kaybeltim. Bir balıkçı idi babam. ılkokulu Kü· 
çükyalı 'da okudum.' Daha sonra Oariişşafaka lisesine 
girdim. Ortaokulu burada bitirdim. Ancak Lise 1 'den 
sonra okulu terkett�m. çaıışma hayatına aLıldım. 

1957 . 1959 ylUan arasında İlsa tlaç fabrikasın
da işçi olarak çalışbm. Askerli�imi bitirdikten sonra 
Türk Hoechst ilaç fabrikasına girdim. Sendika çalış
malanna burada başladım. Daha sonra temsilci seçil· 
dim. Bir süre Kimya.ış Genel Yönetim Kurulu üyeliRi 
yapbktan sonra, sendikanın 1970 yılında yapılan kon· 
gresinde Genel BaşkanlıRa seçildim. 1970 yılının 2 
MaYLSından bu yana profesyonel sendikacı olarak ça
hşmalanmı sürdürdüm. 

Evli ve iki çocuk sahlbiyim. özgeçmişim olarak 
anlatacakimm, bunlar. 

• Işçi sınıfının ekonomik mücadelesi içindeki ye
rinizi nasıl aldınız? Sizi bu alandaki mücadeleye iten 
etkenler nelerdir? 

Daha önce de de2ir jim. Küçük y�ta yalnız 
kaldım. K�ük yaşta tek başıma mücadeleye aLıldım. 
Do2aı olank bir çok haksızlıklara u�radım. Önce, bu 
durumun verdi�i birikim söz konusu edilebilir. 

Gerek okul hayatımda, gerekse işçi olarak çalış
maya başladJ�lm ilk yıllarda, sürekli haksızlı�a uera· 
m.nın verdili birikimle, kendimle hiç ilgili olmayan 
meselelerde bile, haksızlıklara tepki gösterdim. Asker
likte de böyle oldu. Baııım derde girmedi deeıı; an
cak h.yınanmadım. Balfka türtüsünü dÜlfünemiyorum 
bile. 

1963 yılında HoecsLh'e girdlRimde, bu iııyerin
de sendikalaşma çatışmalan sürüyordu. Tüm işçilerin 
tesbiL ettiRI bir çok aksaklık vardı ortada. ÖrneRin, 
örgütlenme çalııımalannın başında bulunan kişiler ya
pı iLibarıyla iııverene yakın kişilerdi. Bunun dıııında, 
sendika yönetiminde de bir çok eksiklik ve aksaklık 
,c;z konusu idi. 

Bazı kitaplar da okumuşLuk o zaman.lar. Bir kaç 
arkadaş la konuşLuk, durumu de�erlendirdik. Aksak
lıkIan düzeltmek için, olup bitenlerin içinde aktif ola
rak yer almak gerekti�i yargısına vardık. 

Sendikalaşma çalışmalan tamamlandıktan son
ra, işyerinde toplu Sözleşme imzalandı. Burada 'bir 
gözlernde bulunduk: Sözleşmenin yapılış biçimi bize 
ters gelmişti. Çünkü hemen hemen işçilere hiç birşey 
soruimanliş i. Bunun yanısıra iyi ve verimli çalışma
dıkları için temsilcilerin tutumuna da karşı çıktık. Iş
çi arkadaşlara da kendi gözlemlerimizi aktardık. Ön
celikle, temsilcilerin seçimle işbaşına gelmeleri gerek
tiRini vurguladık. O zamana kadar sendikalarda uygu
Ianmıyordu bu. Türkiye'de ilk ke? Kımya-Iş tarafın
dan uygulandı. 

Bu seçimler sonucunda, işçiler tarafından işyeri 
temsilcisi seçildim. Bundan sonra işyerindeki mücade
le daha da kızışlı. Sonunda 1969 yılında greve kadar 
vardı iş. Grevimiz üç ay kadar sürdü. Bu süre içinde de 
işyeri temsilcisi olarak illÇi arkadaşlanmın yanında 
idim. Sendikanın Genel Yönetim Kurulu üyeligi de 
yaptıktan sonra, başta da söylediRim gibi '1970 yılın
da Genel Başkanlıea seçildim. 

• OISK Yürütme Kurulu üyeliği�de de bulun
dunuz ... 

Evet. Profesyonel bir sendikacı deRiiken, ola
Ran bir fabrika işçisi iken, sendika başkanıtlına gel· 
dim. Bazı çevreler yadırgadı bu olayı. Daha da ilgind, 
sendika başkanlıRına geliliimden çok kisa bir süre son· 
ra, 15 - 16 Haziran olaylan patlak verdi. Bu olaylar 
sonucunda kısa bir süre için tuLuklu kaldım. Daha 
sonra biliyorsunuz, 12 Mart dönemi geldi. Bu döne
min niteıı�i üzerinde konuşmaya gerek yok. Ancak 
bu dönemde de çalışmalanmızı sürdürdük. Sendikamı
zın bünyesinde bazı çüriiklükler, aksaklıklar göze çar
pıyordu. Bunlan dil.zeltmeye çalıştık: tliverenlerin 
baskılanna, malum sıkıyönetim baskılanna karşılık, 
elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunlardan sonra, 
DISK Kongresindoa, DISK Yürütme Kurulu üyeliRine 
seçildim. Son Kongreye, yani 5. Kongreye kadar 
DISK Yürütme Kurulu üy"IIRinde bulundum. 

• Aynı zamanda Türkiye işçi Partisi BJşkanhk 
Kurulu üyesi ve bu partinin kurucul.mndansmıı. Po· 
litik çalışmalarml7dan da SÖ7 eder misiniz? 

I':vet, Türkiye Işçi Partisi Başkanlık Kurulu üye
St ve saymanı bulunuyorum. "ncak Parti için�eki ça. 
lı�malanm yeni başlamıyor. Kapatılmaı.dan once eLP 
Türkiye Işçi Partisi'nin Genel Yönetim Kurulu üYf'li 
idim. 

Boescht'de çalışırken, Türkiye Işçi Partisi FaLih 
Ilçesi'ne kayıtlı idim. Partililik yaşantım b(iyle başlar. 
Türkiye İşçi Partisi 1975 yılında yeniden kurulduğun
da, kurucular arasında yer aldım. �u anda da Başkan
lık Kurulu üyeli�i ve saymanlık görevlerinde bulunu
yorum . 

• Türkiye'deki sendikacılık hareketi, sendikacılık 
anlayışı üzcrinde bize hangi görüşleri aktarabilirsiniz? 

önce, sahibi bulundu�umuz, yerleşmesine ça
lıştıeımız sendikacılık anlayışını 6 yıllık profesyonel 
sendikacılık hayatımda uygulamaya çalıştılımı belir
terek sözlerime başlayayım. Başanlı olduğumuz kam
sındayım. 

Tezgahın başından gelen bir işçi olarak sendika· 
cılık yılı an mda hep şuna dikkat etmeye çalıştım: ı,. 
çinin düşüncesi, eğilimi, istekleri, bizler için (Yıel ola
rak da benim için hep birinci planda yer aldı. ı,çi ile 
Lcması yitirmedik ve kararlan buna göre aldık. Bir 
yandan da işçilerin eğitilmesi için sürekli bir çaba 
gösterdik. 

Işte Türkiye'deki sendikacılığın aksayan en be· 
lirgin yanlanndan biri de bence burada. Açık lÖy • 
rnek gerekirse, bugün sendika yönetiminde bulunm
Iann önemli bir bölümü, işçilik yaptıklan yıllarda ta
şıdıklan duygulan yitirmişlerdir. Uzun süre Labandaa 
uzak kalmak, dinamızmlerini yitirtmiştir bunlata. Dü
şünce yapılannda köklü de�işikliklere yol açmlftlr. 
Kısacası yaşadıkları Vi bi düşünmeye başlamışlardır. 

Bizler yönetirnde bulunduğumuz yıllarda i,çi· 
nin derdini kendi derdimiz olarak bildik hep. Bu ne
denle işçinin dertlerinden uzak kalmadık. BunIanD 
çözümü için elimizden geleni yaptlk. örgüt içi de· 
mokrasiye, işçinin söz ve karar sahibi olması gereline. 
olan inancımızı yitirmedik. Bu inancımızı pratikte uy· 
gulamaya çalıştık. Gözetim olsun, yöneLimi denetle
me olsun, işc;.ilere birçok aktif katılma olanalı salla
maya çalıştık. Bu çalışmalar sonucunda, sendlkamı
zın işçileri ulumlu bir çok nitelikler kazandı. Olumlu 
alışkanlıklar kazandı. Bunlann, bundan sonn dı Jiire.. 
(''e�ine olan inancım tamdır. 

Bir gerçeğe daha işaret etmek isterim: Sendika· 
mızın büyük bir gelişme gösterdiği son altı yıl içinde. 
bizler, yöneticiler olarak öncelikle sürekli batında bu
lunduğumuz örgütü düşÜlldük. Böyle olduğu için de 
seve seve bir çok kişisel fedakirlıkta bulunduk. Or· 
güte bir şeyler kalabilmek için var gücümüzle ç ..... 
Lık. Amacımız, gerek nicel, gerekse nitel olarak öraü
tü sağlam temeller üzerine olurimaku. Sanıyorum 
bunda başanit da olduk. Çünkü iııba,ına geldiğimiz 
1970 yılından bu yana sendikanın nicelik ve ni&ell· 
linde büyük değişiklikler gerçekleürildi. Küçük bir 
örnek: tlye sayısı 1970 yılından bu yana 5 kab artb. 
Başardıklan da Türkiye'de diler sendikalara örDek 
olacak nitelikte: Türkiye'de kıdem Lazminaunı ilk bl 
bu sendika 45 güne çıkarttı. tık kez bu sendika bunun 
için greve gitti. tşgüvenli�inin saglanmUl açııından da 
disiplin maddeleri getirmiş bir sendikadır. "çilerta 
çalıştıklan işlerin dışında başka i,lere verilinemeslDl 
de ilk kez sendikamız sözleşmeye geçirmı,ür. D .... 
da ötesi, önce Kimya-tş, daha sonra PelIOl Kim)'Ht 
işyerinde işçilerine kişilik kazandırmı,br. Bugün hı
rol Kimya-Iş üyesi her i,çi işyerinde ezilen hodula 
deRii, patronun 'çekindiği bir işçi haline gelm"tiı. iiLi 
küçük bir haksızlık k8t1lsında hakkını ve ba,kaIanIa 

YöNETICILIK YAŞANTıMDA, BIR ÇOK DENEYLE KARŞI
LAŞTIM. BIR ÇOK INSAN TANıDıM. KIŞILER, KIŞILIKLER 
SöZ KONUSU OLDUGUNDA, 'BENI HEM UMUDA HEM D E  
KARAMSARLlGA YöNELTEN D ENEYLER ORTAYA ÇıKTı ' 
ANCAK, ıŞÇı sıNıFıNA OLAN INANCIM HıÇ BIR ZAMAN 
SARSıLMADlGIND AN ,  BU D ENEYLERIN ARASINDA UMUT 
YE INANÇ ÇOK DAHA AGı R  BASıYOR. 

Başlarken, bize özgeçmişinizi anlatır mısınız? 

yılıı)da Samsun'da do�dum. Küçük yaşta 
dim. 3 yaşımda annemi, 10 yaşımda ba· 

bamı kaybeltim. Bir balıkçı idi babam. ılkokulu Kü· 
okudum.' Daha sonra Oariişşafaka lisesine 

Ortaokulu burada bitirdim. Ancak Lise 1 'den 
terkett�m. çaıışma hayatına aLıldım. 

1959 ylUan arasında İlsa tlaç fabrikasınfabrikasınfabr
olarak çalışbm. Askerli�imi bitirdikten sonra 

Hoechst ilaç fabrikasına girdim. Sendika çalış
burada başladım. Daha sonra temsilci seçil· 

Kimya.ış Genel Yönetim Kurulu üyeliRi 
sonra, sendikanın 1970 yılında yapılan kon· 

Genel BaşkanlıRa seçildim. 1970 yılının 2 
bu yana profesyonel sendikacı olarak ça

sürdürdüm. 
iki çocuk sahlbiyim. özgeçmişim olarak 

anlatacakimm, bunlar. 

sınıfının ekonomik mücadelesi içindeki ye
aldınız? Sizi bu alandaki mücadeleye iten 

nelerdir? 

önce de de2ir jim. Küçük y�ta yalnız 
kaldım. K�ük yaşta tek başıma mücadeleye aLıldım. 

bir çok haksızlıklara u�radım. Önce, bu 
di�i birikim söz konusu edilebilir. 
okul hayatımda, gerekse işçi olarak çalış
J�lm ilk yıllarda, sürekli haksızlı�a uera· 

m.nın verdili birikimle, kendimle hiç ilgili olmayan 
bile, haksızlıklara tepki gösterdim. Asker

böyle oldu. Baııım derde girmedi deeıı; an
h.yınanmadım. Balfka türtüsünü dÜlfünemiyorum 

yılında HoecsLh'e girdlRimde, bu iııyerin
sendikalaşma çatışmalan sürüyordu. Tüm işçilerin 

ettiRI bir çok aksaklık vardı ortada. ÖrneRin, 
çalııımalannın başında bulunan kişiler ya

iııverene yakın kişilerdi. Bunun dıııında, 
yönetiminde de bir çok eksiklik ve aksaklık 

idi. 

Bazı kitaplar da okumuşLuk o zaman.lar. zaman.lar. zaman Bir kaç 
arkadaş la konuşLuk, durumu de�erlendirdik. Aksak
lıkIan düzeltmek için, olup bitenlerin içinde aktif ola
rak yer almak gerekti�i gerekti�i ger yargısına vardık. 

Sendikalaşma çalışmalan tamamlandıktan son
ra, işyerinde toplu Sözleşme imzalandı. Burada 'bir 
gözlernde bulunduk: Sözleşmenin yapılış biçimi bize 
ters gelmişti. Çünkü hemen hemen işçilere hiç birşey 
soruimanliş i. Bunun yanısıra iyi ve verimli çalışma
dıkları için temsilcilerin tutumuna da karşı çıktık. Iş
çi arkadaşlara da kendi gözlemlerimizi aktardık. Ön
celikle, temsilcilerin seçimle işbaşına gelmeleri gerek
tiRini vurguladık. O zamana kadar sendikalarda uygu
Ianmıyordu bu. Türkiye'de ilk ke? Kımya-Iş tarafın
dan uygulandı. 

Bu seçimler sonucunda, işçiler tarafından işyeri 
temsilcisi seçildim. Bundan sonra işyerindeki mücade
le daha da kızışlı. Sonunda 1969 yılında greve kadar 
vardı iş. Grevimiz üç ay kadar sürdü. Bu süre içinde de 
işyeri temsilcisi olarak illÇi arkadaşlanmın yanında 
idim. Sendikanın Genel Yönetim Kurulu üyeligi de 
yaptıktan sonra, başta da söylediRim gibi '1970 yılın
da Genel Başkanlıea seçildim. 

• OISK Yürütme Kurulu üyeliği�de de bulun
dunuz ... 

Evet. Profesyonel bir sendikacı deRiiken, ola
Ran bir fabrika işçisi işçisi işçi iken, sendika başkanıtlına gel· 
dim. Bazı çevreler yadırgadı bu olayı. Daha da ilgind, da ilgind, da ilg
sendika başkanlıRına geliliimden çok kisa bir süre son· 
ra, 15 - 16 Haziran olaylan patlak verdi. Bu olaylar 
sonucunda kısa bir süre için tuLuklu kaldım. Daha 
sonra biliyorsunuz, 12 Mart dönemi geldi. Bu döne
min niteıı�i üzerinde konuşmaya gerek yok. Ancak 
bu dönemde de çalışmalanmızı sürdürdük. Sendikamı
zın bünyesinde bazı çüriiklükler, aksaklıklar göze çar
pıyordu. Bunlan dil.zeltmeye çalıştık: tliverenlerin 
baskılanna, malum sıkıyönetim baskılanna karşılık, 
elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bunlardan sonra, 
DISK Kongresindoa, DISK Yürütme Kurulu üyeliRine 
seçildim. Son Kongreye, yani 5. Kongreye kadar 
DISK Yürütme Kurulu üy"IIRinde bulundum. 

önce, sahibi bulundu�umuz, 
lıştıeımız sendikacılık anlayışını 
sendikacılık hayatımda 
terek sözlerime başlayayım. 
sındayım. 

Tezgahın başından 
cılık yılı an mda hep şuna 
çinin düşüncesi, eğilimi, 
rak da benim için hep 
Lcması yitirmedik ve 
yandan da işçilerin 
gösterdik. 

Işte Türkiye'deki 
lirgin yanlanndan biri 
rnek gerekirse, bugün 
Iann önemli bir bölümü, işçilik yaptıklan 
şıdıklan duygulan yitirmişlerdir. 
uzak kalmak, dinamızmlerini 
şünce yapılannda köklü 
Kısacası yaşadıkları Vi 

Bizler yönetirnde 
nin derdini kendi derdimiz olarak 
denle işçinin dertlerinden uzak 
çözümü için elimizden 
mokrasiye, işçinin söz 
olan inancımızı yitirmedik. 
gulamaya çalıştık. Gözetim 
me olsun, işc;.ilere birçok 
maya çalıştık. Bu çalışmalar 
zın işçileri ulumlu bir 
alışkanlıklar kazandı. 
(''e�ine olan inancım 

Bir gerçeğe daha 
mızın büyük bir gelişme 
bizler, yöneticiler olarak öncelikle sürekli batında 
lunduğumuz örgütü 
seve seve bir çok kişisel 
güte bir şeyler kalabilmek 
Lık. Amacımız, gerek 
tü sağlam temeller 
bunda başanit da olduk. Çünkü iııba,ına 
1970 yılından bu yana 
linde büyük değişiklikler 
örnek: tlye sayısı 1970 
Başardıklan da Türkiye'de diler sendikalara 
olacak nitelikte: Tür
bu sendika 45 güne 
için greve gitti. tşgüve
disiplin disiplin di maddeleri 
çalıştıklan işlerin dışında 
de ilk kez sendikamız sözleşmeye 
da ötesi, önce Kimya-tş, 
işyerinde işçilerine 
rol Kimya-Iş üyesi 
deRii, patronun 'çekindiği 'çekindiği '
küçük bir haksızlık 



E_�DiK�CILIGIN 
UVEN IYO RUZ �� 

SENDIKAMIZIN FESHINE YOL AÇAN GELI ŞM ELER ILERI
DE ENINE BOYUNA D E C E R LENDIRI LECEK HATASı OLAN
LARDAN HESAP SORULACAK. SENDIKA BIR DÜKKAN DE
C IL. BO ŞLUKTA SALLANMIYOR. SENDIKA, TABANI ILE 
BIRLIKTE SENDIKADIR. TAVANı GIDER. AMA TABANI, 
CAN DAMARı YA ŞAR. BU, YOKEDILEMEZ. E C E R  BU TA
BAN BILINÇLI ISE, DO C R U SENDIKACılıK ANLAYı ŞıNA 
SAHIPSE, MUTLAKA ıÇINDE BULUNDU C U  ÖRGÜTE BıÇIM 
VERECEK, ONU KENDINE UYDURACAKTIR. 

hakkını söke söke arayan işçidir sendikamlZın işçisi. 
Bu açıdan başka işçiler için bir örnek teşkil etmek
tedir. 

• Ya olumsuz sendikacılık örnekleri... 

Başta Türkiye'deki sendika1 hareketin sorunIa
nna, aksayan yanlan"a genel olarak deeinmiştim. Da
ha da açayım. Hareketin en önemli sorunu, tabandaki 
i4çlnin, yöneticisine güvenmemesidir. Ne yazık ki, 
tendikaeı1lk, güvenilmez nitelikli insanlano ueraşı ha
Une gelmiştir nerdeyse. Böyle bir imaj doemuştur. Bu 
imajm maddi temelleri de yok deeil. Kimileri için, 
Ifndikacılık bir ekmek kapısı, bir ikhal vesilesi haline 
lt_miştir ne yazık ki. Biz bunun böyle olmadıeını, 
böyle olması için deeişmez bir ka.ide olmadıemı gös
termeye çalışbk. Elbette bu sözle olmaz. Eylem, dü
tünce ve yaşamımızIa bunu kanıtlamaya çalışbk. Sen
dibeı olarak yaşanamızda bir değişiklik olmadı. Fab
rikada ne isek öyle kaldık. Böyle olunca görevimiz, 
statümüz ne olursa olsun bir işçi gibi düşündük. Tür· 
kiye'de sendikal harekette en büyük sorun budur ben· 
CO. 

Bunun düzeltilmesi için en başta genç neslin 
sendikacılığa el atması gerekiyor. Yönetirnde en üst 
kademelerde yeni yetişen bilinçli ve kararlı neslin gö
re, alması çcxecektir düğümü. Çünkü açık süyleyeyim 
eski kuşak sendikacılan, vazgeçemedikleri bir çok 
alı,kanlıklara sahipler. 

Çözüm olarak önerileniere karşı ileri sürülen gö· 
IÜfler de var: Sendikacılık, pişmişlik, tecrübe ister. 
Genç insanlar nasıl ka1kacaklar bunun altından? Tec
riibe gerçekten önemlidir. Ama kısa sürede giderile· 
meyecek bir eksiklik değil. Genel Başkan olduğumda 
genç bir işçiydim ben. Bir çok şeyi de bilmiyordum. 
Ama bu benim çalışmalarımı aksatmadı. Uzman kad
rolarta, tecrübeli danışmanlarla bu tip eksiklikler ko
laylıkla giderilebilir. 

Yönetici yalmzca prosedüru, iş kanununu bilen 
ki,i delildi.r. Yönetici, en başta, başında bulundulu 
sendikaya yön veren kişidir. önemli olan budur. Bu 
ile, tecrübenin yanısıra, hatta ondan çok inançla ka· 
zanılacak bir yetenektir. Bunun için yeni neslin inanç
lı genç işçilerine güveniyorum. Temeldeki harcın bo
zukluğu ancak böyle giderilebilir . 

• Sendikanızın kendini feshederek Petkim-Iş'e 
uıllmaslDl doğuran geli$meleri kıuca özetler misi
niz? 

Bu geliıımelerin enine boyuna aktanlması uzun 
süre alır. Zaten bu konudaki en kesin yargı gelecekte 
verilecek. Bugün söylenebilecekler ııunlar: 

DıSK Birleııtirme Komisyonu 'nun verdiği ve 
DıSK Yürütme Kurulu 'nun onayladığı birleşme kara
nna uyulmuıı, birleşme gerçekleştirilmiş bulunuyor. 
Tabanımız kanra evet dedi, Ama benimseyerek, Las
vib ederek deliL. Kongreyi i?leyen bir çok kişi bana 
delegelerin niçin sustuklannı, niçin hiç konuşmadık
lannı sordu. Bunu delegelerlmizin bilinçsizlieine yo
ranlar bile çıktı. Oyu. delegenin suskuntuRu, delege
nin bilinç düzeyinin bir. göstergesi idi. Tartışma sendi· 
kanın her kademesinde enine boyuna yapıldı. Ancak, 
"çi ıını(ının davasına olan Inancımiz, bizleri bunun 
tarU,muınl dışanya açık bir biçimde yapmamaya 
�öüirdU. 

Dikkat edilmiştir: Delegenin suskunlu�u, her an 
paUamaya hazır bir öfke ve birikimi ıCmsil ediyordu. 
Ancak, bilinç ve olgunluk, patlamay! frenledi. Bun
dan çıkarılacak bir ders varsa o da bu suskunlu�un 
gevezeliklten çok daha etkili oldueudur . 

}o'esih kararına yol açan gelişmeler ileride enine 
boyuna de�erlendirilecek. Hatası sevabı olanlar orLa
ya çıkacak. Ve hatası olanlardan hesap sorulacak. 
Söylenmesi gereken bir başka önemli nokta da şu: 
Sendika bir dükkan deitil. Roşlukla sallanmıyor. Sen
dika� tabanı ile birlikte sendikadır. Tavanı gider, ama 
sendikanın tabanı, candaman, kalır. Bu, yokedileme?. 
Bu taban bilinçli ise, doğru sendikacılık anlayışına 
sahipse, mutlaka içinde bulundu�u örgüte biçim vere
cek, onu kendine uyduracaktır. 

Bu konuyu uzatmak gereksiz. En son �unları 
söylemek gerekir: Söz konusu birleştirme kararını ve
renler hatalı bir karar vermişlerdir. Yönetici nitelikle
rine yaraşır karar vermemişlerdir. üstelik, kimileri, 
bu karara ve bu karan verenlere ilişkin eleştirileri kas
ten örgüte, DISK'e yönelikmiş gibi göstermeye çalış
mışlardır. 

Oysa kiıılleri örgütle özdeş gönnek yanlış. Orta
lıkta son zamanlarda " zuhur" eden kimileri, sanki 
bize karşı DISK'i savunmaktadırlar. Oysa bizim DISK 
ile, örgütümüzle hiç bir meselemiz yok. Biz bunun la
rını elmekle kalmıyoruz. DıSK'in bülün mücadelele
rinde ön sanarda yer alarak bunu kanıtlayan insan
lanz. 

• Son zamanlarda ortaya atılan başk.a söylentiler 
de var. Bunlara göre, sil.in de arasında hatta başında 
bulunduğunuz DISK'e bağlı bazı sendikalar, OISK'. 
ten ayrılarak SISK'i kur.ıcaklarmış. Bu konuda neler 
söyleyebilirsiniL? 

1'Urkiye'de devrimcili�in, sosyalizmin edebiyatı
nı yapan çok kişi var. Bu çıkaranları da 

söylenlileri çık�uanlar, işçi sınıfına inanmayan, sus· 
yaliı.mle ilgisi bulunmayan ki�iler. Runlar, piyasada 
sol satıp bunun ka?ancıyla yaşayan, geçinen insan
lardır. 

Kimsenin, hele bbdm " SISK" gibi bir düşünce
miz olmadı hiç bir zaman. DISK'in son genel kurulun
da bir muhalefel yapılaca�ı biliniyordu. Ru muhale· 
fcLi ('tkisiz bırakıp karalamak için bu söylentiler kas· 
Len ""ıkarıldı. Kongrede böyle bir niyetin olmadığı 
ortaya çıkınca, süylcntilcr de küllenip unu tu ldu. 

Ancak bu söylenti ikinci keı. ypniden ortaya 
alıldı. Ru kc7., birleştirme kararının hemen arifesin· 
de. Böyle olunca, en sıradan işçi bile bu sCiylentilerin 
niçin ve kinı l.ar.ıfıııdan çıkanldııtını anlıyor. 

Belirtnıek istediğim bir başka nokla daha var. 
Ben bir sosyalistim. Sosyalisı partinin, Türkiye Işçi 
Partisi 'nin üyesi ve yönelicisiyim. Bir sosyalist �ibi 
düşünür, bir sosyalist �ibi davranırım. Ancak yine bir 
s9Syalist olarak bilirim ki, sendikal harekette, sendikal 
iirgütıC, sosyalist olmayan, rleğişik siyasal görüşlere 
sahip bir çok kişi vardır ve olacaktır. Bir sosyalist ola
rak bunu da ola�an karşılarım ve hiç bir zaman kendi 
siyasal tercihimle, başında bulundu�um geniş tabanh 
ve heterojen yapılı ürgülün işlerini birbirine kanştır-
mam. 

Ancak Türkiye'de bunları birbirine karıştıran
lar var. Kimi iyi niyetle bilmeden� kimi de tam ıCrsi. 
SISK s.,ylentilerini bi7.zat kendileri çıkardıktan sonra 
"DISK'in kararı hatalı olu bile lartışılamaz bunu lar
tışmak hainliktir" diyorlar. Bir kez kendilerinin hain 
oldukları ortada. Bunlar, o denli alçak kişilerdir ki, 
kişileri savunduklan halde, bunu açıkça yapamadıkla
rı için sanki örgülü savunur görünmektedir. örgütü sa
vunma bahanesi ile kişileri savunmaktadırlar. 

Kişilerin yaptıklan halalann, örtbas edilip savu
nulmasında kimi "hızlı" kişiler vitrin olarak kullanıl
makladırlar. Sosya1isUiği kimseye bırakmaz görünen 
bu mostranın altındaki mallar da zamanla ortaya çıka
caktır. ınsan, bulundu�u mevkide şereflenmemeli, 
bulunduğu mevkiyi şereflendirmelidir. 

• Fabrikaya döneceğinizi biliyoruz. Bundan sonra 
yapacaklarınız hakkında kısaca bilgi verir misini,? 

Daha önce, sendika başkanı seçildikten sonra 
da söylemiştim. ışyerinden, bir gün döııeceitim kaydı 

ile aynldıın. Bu nedenle lazminaltmı bile almadım 
Şimdi dönüyorum. Kimilerine garip geliyor bu du 
rum. Onlara göre bir sendikacı. hele genel başkanlıl 
yapmış bir sendikacı, tezgahı başına dönmemeli. An 
cak, ben bunun yararlanna inanıyorum. YöneUcilik 
yaşıınlımda bir çok deneyle karşılaştım. Bir çok in
san tanıdım. Kişiler, kişilikler söz konusu oldu�unda 
beni umuda ve karamsarlıea yönelten deneylerim ol
du. Ancak, il$çi sınırına olan inancım hiç bir zaman 
sarsllm8dl�ından, bu deneylerin arasında umut çok 
daha a�ır basıyor. 

Şimdi bir işçiyim. Yönetici olarak kazandıklan
mı, işçi olarak, tabandaki işçilere anlataca�ım. Onl,ra 
bu niteliklerimle yararlı olmaya çalışacaeım. Yönelici 
oltırak gerçckleşlfrdiklcrimi7.le övünmüyoruı, Madal
ya beklemiyoruı. Çünkü bu bizim asli görevimizdi. 
Sınıfımızın yükledi�i görevlerdi. Şimdi aynı göre,e 
bir işçi olarak devam edecc�im. Dava sınıfımızın da
,asıdır ve ben bu sınıfın bir nercriyim. 

güvenmemesidir. Ne yazık ki, 
insanlano ueraşı ha
imaj doemuştur. Bu 
deeil. Kimileri için, 

ikhal vesilesi haline 
böyle olmadıeını, 

ka.ide olmadıemı gös
olmaz. Eylem, dü

kanıtlamaya çalışbk. Sen
değişiklik olmadı. Fab

olunca görevimiz, 
gibi düşündük. Tür· 

sorun budur ben· 

başta genç neslin 
Yönetirnde en üst 

ve kararlı neslin gö
düğümü. Çünkü açık süyleyeyim yleyeyim yley

eçemedikleri bir çok 

karşı ileri sürülen gö· 
pişmişlik, tecrübe ister. 

ka1kacaklar bunun altından? Tec
kısa sürede giderile· 

Başkan olduğumda 
şeyi de bilmiyordum. 

çalışmalarımı aksatmadı. Uzman kad
tip eksiklikler ko

iş kanununu bilen 
başında bulundulu 

önemli olan budur. Bu 
ondan çok inançla ka· 

yeni neslin inanç
Temeldeki harcın bo

feshederek Petkim-Iş'e 
kıuca özetler misi

boyuna aktanlması uzun 
kesin yargı gelecekte 

ııunlar: 
Komisyonu 'nun verdiği verdiği ver ve 

onayladığı birleşme kara
çekleştirilmiş bulunuyor. 

benimseyerek, Las
bir çok kişi bana 
hiç konuşmadık

bilinçsizlieine yo
suskuntuRu, delege
idi. Tartışma sendi· 

boyuna yapıldı. Ancak, 
Inancımiz, bizleri bunun 

biçimde yapmamaya 

Sendika bir dükkan deitil. Roşlukla sallanmıyor. Sen
dika� tabanı ile birlikte sendikadır. Tavanı gider, ama 
sendikanın tabanı, candaman, kalır. Bu, yokedileme?. 
Bu taban bilinçli ise, doğru sendikacılık anlayışına 
sahipse, mutlaka içinde bulundu�u örgüte biçim vere
cek, onu kendine uyduracaktır. 

Bu konuyu uzatmak gereksiz. En son �unları 
söylemek gerekir: Söz konusu birleştirme kararını ve
renler hatalı bir karar vermişlerdir. Yönetici nitelikle
rine yaraşır karar vermemişlerdir. üstelik, kimileri, 
bu karara ve bu karan verenlere ilişkin eleştirileri kas
ten örgüte, DISK'e yönelikmiş gibi göstermeye çalış
mışlardır. 

Oysa kiıılleri örgütle özdeş gönnek yanlış. Orta
lıkta son zamanlarda " z" zuhur" eden kimileri, sanki 
bize karşı DISK'i savunmaktadırlar. Oysa bizim DISK 
ile, örgütümüzle hiç bir meselemiz yok. Biz bunun la
rını elmekle kalmıyoruz. DıSK'in bülün mücadelele
rinde ön sanarda yer alarak bunu kanıtlayan insan
lanz. 

• Son zamanlarda ortaya atılan başk.a başk.a başk söylentiler 
de var. Bunlara göre, sil.in de arasında hatta başında 
bulunduğunuz DISK'e bağlı bazı sendikalar, OISK'. 
ten ayrılarak SISK'i kur.ıcaklarmış. Bu konuda neler 
söyleyebilirsiniL? 

1'Urkiye'de 1'Urkiye'de 1' devrimcili�in, sosyalizmin edebiyatı
nı yapan çok kişi var. Bu çıkaranları da 
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nulmasında kimi "hızlı" kişiler vitrin olarak 
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du. Ancak, il$çi sınırına olan inancım hiç bir 
sarsllm8dl�ından, bu deneylerin arasında 
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• SEYDI ŞEHIR'UEKI OYUNU 
BURSA ı ŞÇiLERI  YASAKLADI 

16 Haziran tarihli bir gaıetede, "ursa'dan bir ha· 
ber yer alıyordu: "Bursa'da işçiler çatıştı, biri a�ır 8 
kişi yaralandı." 

"Işçilerin çalışması" biçiminde basma aksı.'den 
olay, gerçekle Tariş, Seydişehir ve Kırıkkale'den bun
servisH faşistlerin Renault işçilerini Lahrike çalışma
sından başka bir şey dc�ildi. 

15 Haziran günü, akşam vardiyasıııa 100 kişi ge
liyor. Runlardan 70 kadan Rursa I';ğitim !':nstitüsü'nün 
sicilli faşistleri. 30 kadan da sa�daıı soldan derlenmi.ş 
işsi:l, güçsüz takımı. Başlarında, Türk-Metal Iş şube 
sekreteri ıhsan Tuna, daha r;nce Kırıkkale'de, 1'ariş'tc 
ve Seydişehir'de cinayete kadar varan tertiplerin baş 
mimarlanndan Salih Dilek adlı faşistler var. 

Grup. Renault önünde Türk Metal-Iş gazetesi da
�ıtmaya başlıyorlar. Da�ıtılan bu gazetenin başlıkları 
çok ilginç_ Bazı örnekler: "Seydişehir'de bayram var" 
"Bursa'ya da geliyoruz". Evet, Bursa'ya da geldiler. 
Ama Bursa'da olaylar başka türlü gelişiyor. 

Henüz vardiyada bulunan Renault işçileri dışarı 
çıkmamış. Sonraki vardiya için gelenler, gazeteyi al
mak istemiyorlar. 100 kişilik çapulcu uyrası gazete
nin alınması için işçilere baskı yapıyor. Işçiler ga:.:c
teyi almamakta direnince, tek tek işçileri kıstınp döv
meye kalkıyorlar. 

Bu arada çalışmakta olanlar da durumdan haber
dar oluyorlar. Dışarıda olup bitenleri ö�renmek isli· 
yorlar. Ancak olayın bir terlip oldul;!:u bu sırada orta
ya çıkıyor. Işçilerin dışarıya çıkmalarını önlemek 
için I-:apılar kilillenmiştir. Ancak işçiler duvarlardan 
allayarak arkadaşlarının yardımına koşuyorlar_ Hiç 
bir zaman kilitıenmeyen kapıların saldın sırasında ki
litli tutulması müdür Selim Ara!'ın işi. 

Duvarlardan atlayıp dışanya çıkabilen işçilere, 
bu kez taş yaemuru başlıyor. Renault işçilerinin nite
liğini bilen çapulcu alayı, önceden tedarikli gelip, 
arabalard taş stoku yapmışlardır. Ayrıca zincir, bıc;ak 
ve muşla da kullanıyorlar. Bu arada bol bol "Raşbuğ 
Türkeş", "Komünistler Moskova'ya" bağrışları duyu
luyor. 

Ancak, içeride kalan işçilerin kapılan açtınnası 
üzerine, çapulcu alayının yapacal;!:ı bir şey kalmıyor. 
Renault işçileri saldırganlan önlerine katıp kovalıyor
lar. Jandarma ancak bu sırada olaya müdahale etme 
gere�ini duyuyor. Hatta daha da ileri gidip, saldırıya 
uğrayan işçilerden bir kaçını göz altına almak isteyin· 
ce, tepki büyüyor. Bunun üzerine, jandarma işçileri 
bırakmak zorunda kalıyor. 

• RENAULT BAŞ TEMSILCISf 
OSMAN ÖZDEMIR ' IN  

EVI BOMBALANDı 

Renault'da bir Seydişehir oyununun daha oynan
mak istendi�i, yarırp kalan senaryonun öteki perdele
rinin de ortaya çıkmasıyla iyice belirlendi. Tezgah 
sendika baştemsilci,.i ve TİP II Yönetim Kurulu üyesi 
Osman özdemir'in çevreliinde daraltılacaktı. Fakat se
naryonun gerçeQ:e uydurulmasının önünde bir engel 
vardı:  Osman özdemir bir süredir Bursa'da de�ildi.. 
Sendika egitimi için Gönen'de bulunuyordu. 

Buna raitmen, gözaltına alınarak haklarında 14.2/1 
madde'den dava açılan 6 işçiye ek olarak Osman öz
demir'in de aynı yerde ve olayların "düzenleyicisi" 
olarak bulundu�u iddia ediliyordu. 

özdemir'in aynı anda iki yerde birden bulundu
�unun kanıtlanması olanaksızdı . Ancak Bursa'da bu
lunmamasından yararlanılarak başka bir plan oluştu
ruldu. Yıldırma taktigi olarak evi bombalanacakt .. Vi: 
yapıldı da. 18 Haziran Perşembe gecesi Osman özde
mir'in evi "bilinmeyen kişiler" tarafından patlayıcı 
madd�lerıe tahrip e.dildi. Dinarnit oldu�u sanılan mad
de evın penceresinden içeri atılamamış, cama çarpa
rak kırdıktan sonra dışardaki kaldırıma düşmüş tü ve 
kaldırımda büyük bir oyuk vardı. 

Bir haftadır Bursa'da bulunmayan özdemir'in 
olayla��n 

.. 
tertipçisi olduA:u resmen iddia ediliyordu da, 

olay gunu orada bulunan gazetecilerin kimin tarafın
dan "�a�.

et ��.ildi�i" bilinmiyordu. Gerçekten işçiler 
olay gunu buyuk bır habercilikle önceden olay yerinde 
olan

. 
gazetecileri görmüşler ve meraka düşmüşlerdi. 

Fabnkada şef olarak çalışan "Günay bey", gazeteci
lerin kendi özel davetlisi oldugunu söylemiş ve resim 
ç.ekmek için orada bulunmadıkları teminatını vermiş
tı. Fakat ertesi gün gazetelerde çıkan boy boy resim
lerin bu gazetecilerden başka kayna�ı olamazdı. O 

�alde oyn�n
.
an tiyatronun "basın" davetiyeleri ancak 

onceden bıhnerek sa�lanmış olabilirdi. .. Bu davetiye 
çıkaranlar da faşizme davetiye çıkaranlardan başkası 
degiidi. 
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• EVMA GR EVINDE 
ıŞÇı SıNıFı DAYANı ŞMASı 

1 2  Haziran Cumarı.esi günü EVMA işçileri grevle
rinin 100. gününü grey yerinde kutladılar. Evma işçi
lerinin bu kutlama gününde di�er fabrikalardan gelen 
işçi karrleşleri Türkiye Işçi Partili 'ler ve demokratik 
kuruluşlann ıCmsilcileri de katıldılar. 

Sabah 10'da başlayan kutlama töreninde, falk
lor ekipleri, koro ve Zeytinburnu Halkevi işçi tiyatro
su coşkuyla izlendi. 

"Kahrolsun faşistler", "Bağımsız Türkiye" slo
ganlarıyla sık sık kesilen törende ilk olarak Petrol 
Kimya-Iş Istanbul Şube Başkanı Nejat Öktcn konuş. 
tu. Evma işçilerinin ve sendikanın kararhlığının, disip
linli mücadele ve birliı;ı:inin pa.(ronu er geç dize getire
ce�ini vurguladı. Nejat ökten'den sonra Evma işçileri 
adına Ahmet Akyol söz aldı. 100. gününü dolduran bu 
şantı direnişin seyrini mücadele azimlerini dile getirdi. 
Daha sonra halen grevde bulunan Petrol Kimya lş'e 
bağlı Hektaş işçileri adına söz. alan temsilci Mustafa 
Şanlı, sürdürdükleri grevin patronun ve hükümetin 
engellemelerine, ertelemelerine ra�men sendikanın ve 

I<ENA ULT IşçiLERI FA ŞISTLERI KAVAL/YAR 

işçilerin kararlı tutumu, yerinde müdahaleleri sonucu 
kırılamadığını ve kırılamayacağını, zaferin ergeç Hek
taş'lı işçilerin olacaeını belirtti ve Evma işçileriyle 
olan devrimci dayanışmalarını vurguladı. 

Türk-Iş'e bağlı Petrol-İş üyesi ÇBS işçileri adına 
konuşan baştemsilci Mustafa Talu, ÇBS patronunun 
ilan ettiği lokavtın kanunsuz olduğunu, bunun işçi 
sınıfının yükselen mücadelesi karşısında patronlann 
genel bir lakti�i haline gelmeye başladılını söyledi. 
İşçilerin devrimci birliğinin gere�ini belirtti. 

Evma işçilerinin greve başhuiıklan günden sonra 
geçen üç ayı aşkın süre, ücrel bilincind ... n siyui bilin. 
ce, devrimci bilinL'e geçişi simgeleyen gözle görülür bir 
gelişme süreci oldu. Ru gelişim, devrimci sendika PeL
rol Kimya.İş'in "ekonomik mücadelenin tek başına 
ancak geçici çözümler getireceğini, asıl olanan işçi sı
nıfının iklidan amaçlayan siyasi mücadelesi oldu Iu
nu" sürekli vurgulayan e�itimlerinin ve Türkiye Işçi 
Partililerin 100 gün boyunca süren, sabırlı, kaiarlı 
çabalannın ürünüdür. 

Evma grevi, grevin işçi sınıfı için bir "savaş oku. 
lu" oldutunu, ama "hiç bir zaman savaşın kendisi 
olmadı�ını" da bir kez daha do�ruluyor. 

dışarıya çıkmalarını önlemek 
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lerinin bu kutlama gününde di�er fabrikalardan gelen 
işçi karrleşleri Türkiye Işçi Partili 'ler ve demokratik 
kuruluşlann ıCmsilcileri de katıldılar. 

Sabah 10'da başlayan kutlama töreninde, falk
lor ekipleri, koro ve Zeytinburnu Halkevi işçi tiyatro
su coşkuyla izlendi. 

"Kahrolsun faşistler", "Bağımsız Türkiye" slo
ganlarıyla sık sık kesilen törende ilk olarak Petrol 
Kimya-Iş Istanbul Şube Başkanı Nejat Öktcn konuş. 
tu. Evma işçilerinin ve sendikanın kararhlığının, disip
linli mücadele ve birliı;ı:inin pa.(ronu er geç dize getire
ce�ini vurguladı. Nejat ökten'den sonra Evma işçileri 
adına Ahmet Akyol söz aldı. 100. gününü dolduran bu 
şantı direnişin seyrini mücadele azimlerini dile getirdi. 
Daha sonra halen grevde bulunan Petrol Kimya lş'e 
bağlı Hektaş işçileri adına söz. alan temsilci Mustafa 
Şanlı, sürdürdükleri leri ler grevin patronun ve hükümetin 
engellemelerine, ertelemelerine ra�men sendikanın ve 

I<ENA ULT IşçiLERI FA

işçilerin kararlı tutumu, 
kırılamadığını ve kırılamayacağını, 
taş'lı işçilerin olacaeını 
olan devrimci dayanışmalarını 

Türk-Iş'e bağlı Petrol-İş üyesi 
konuşan baştemsilci Mustafa 
ilan ettiği lokavtın kanunsuz 
sınıfının yükselen mücadelesi 
genel bir lakti�i haline 
İşçilerin devrimci birliğinin 

Evma işçilerinin greve 
geçen üç ayı aşkın süre, 
ce, devrimci bilinL'e geçişi 
gelişme süreci oldu. Ru 
rol Kimya.İş'in "ekonomik 
ancak geçici çözümler getire
nıfının iklidan amaçlayan 
nu" sürekli vurgulayan e�itimlerinin 
Partililerin 100 gün boyunca 
çabalannın ürünüdür. 

Evma grevi, grevin işçi 
lu" oldutunu, ama "hiç 
olmadı�ını" da bir kez daha 
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•IŞÇI sıNıFıNıN DAYANIŞMASI: 
ÇBS G R EVI 

ças işçileri grevde. 4 5 0  işçi grevlerinin heyeca
nını yaşarken. Eyüp ış ve Işçi Bulma Kurumu'ndan 
"iş bulundug-una" dair hepisinin evlerine davel karlı 
geliyor. Türkiye'de açık işsiz sayısı giin ge<,tikçe arlar
ken ve onlara iş olanakla" bulunamazken, grevdeki 
işçilere "iş bulundue-u "na dair davet. geliyor. Grev
deki ÇSS işçUeri işsiı değil ki iş bulunsun. 

YASA DIŞI LOKAVT 

ÇSS'deki bu gelişme 1969 yılına dek uzanıyor. 
O yıllarda ÇSS'de Ti.ırk Pek-Iş Sendikası var. Şimdiki 
MJSK Genel Başkanı o sendikanın başkanı. 450 ÇSS 
i,çisi 4 saatlik dircnişle Türk Pek.lş'i kovuyorlar. Bu 
iş yerine Pelrol-Iş Sendikası giriyor. Ve.ilk toplu söz
leşme 1973 yılında imıa1anıyor. 1973't.en 1976'Y8 
hayat şartlan hızla artıyor. ÇSS'de ise ortalama gün· 
lük ücret 50 lira. Sendika i�vereni toplu sözleşme gö· 
rüşmelerine ça�ırıyor. Fakat işveren görüşmelerde 
olumsuz tavırlanyla görüşmeleri çıkınaza sokuyor. 
Uyuşmazhk kurulunda da aynı tavırda olan işveren, 
bütün maddelere muhalefet ederek Uzlaştırma Kuru· 
lunu çıkman sokmak istiyor. Aynı zamanda da ma
tmalan sökmeye başlıyor. 1 Haziran'da işçiler Çalı· 
tıyor. 2 Haziran'da sabah vardiyası da çalışıyor. Ve 
aktam vardiyasına gelen işçilere işveren "sayım yapa
calım" gerekçesi ile "sıcak yataklarında yatmaya" 
giindennek isteyince, mesele anlaşıhyor. Sabah var· 
diyasmda çalışan işçiler de "sıcak yalaklarından" 
kalkıp fabrika önünde toplanıyorlar. ÇSS işvereni 
fabrikayı kapatıyor. Kanunsuz lokavt uyguluyor. 450 
itçi direnişe geçiyor ve grev kae:ıdı asıhyor. 

PATRON KıBRıS'ı MI BOYAYACAK'I 

ÇSS'de şimdi grev var. Kanunsuz lokavt da var. 
Beya7. bezler üzerinde kırmızı yazılar, dayanışma slo
ganları yazılı. Alibeyköy'de yapılan mitinge bölgede
ki fabrika işçileri, DISK ve Türk.lş ayınmı yapmadan 
katıldılar. Işçi sınıfının 450 neferi grevdeydi ve onlar 
desteklenmeliydi. İşçi sınıfı bu dayanışmasını miting· 
te ve grev yerinde gösteriyordu. 

ÇSS'de grev devam ederken, işveren grevi kırmak 
için, Iş ve ışçi Bulma Kurumu aracılıeıyla kart gön
derdiyor. Ama işçiler bu oyuna da gelmiyor. Nasıl ki 
işveren "Sayın işçiler, fabrikayı kapattım, tazminat· 
larınızı Iş Bankası Fatih Şubesi'nden alın" yazısını 
astıeı halde işçiler "tazminatlannı" almadıysa. 

lşçiler grev çadırının önünde konuşuyorlar. O ge
ceyi anlatıyorlar birbirlerine. "Sayım yapacaeız" de· 
di diyor biri, dieeri kamyonlara da mal yüklemişti. 
"Nereye?" diye sorduk. "Kıbns'a" dedi. Kıbrıs'ın 

boyanmaya ihtiyacı yok ki, niye oraya boya gönde
riIsin. Salmadık kamyonlan. "Peki İş ve Işçi Bulma 
Kurumu'ndan gelenler nedir, maksat ne?", "Grev km
cıheı yapmak. Rizi dagıtmak." diye cevap veriyor 
biri. Baş temsilci Mustafa Talu söze kanşıyor. 

"- Gittik oraya, işvereceğiz dediler. Ne işi dedik, 
küçük işyerlerine hepinizi yerleştireceeiz dediler. Tür
kiye'de şu kadar milyon işsiz varken niye bize önce
likle iş buluyorsunuz deyince "işvereniniz böyle iste
diei için size öncelik verdik" dediler. Bizim temsilci 
oldugumuzu anlayınca da "sadece iki·üç kişiye belki 
iş bulabiliriı" diye değiştirdiler sözlerini. 

Grevdeki işçiler ve iş bulunduAuna dair davet. 
Türkiye bu günleri yaşıyor. Devlet kuruluşları aracılı
�ıyla grev kıncılıeı. Işveren Recep Çavuşoe1u Sanayi 
Odası 3. Başkanı. Işverenlerin dayanışma fonu kurdu· 
�u günümüzde, işçi sınıfı bütünlük içinde olduAunu 
gösteriyor. 450 ÇSS işçisi tek bir vücut gibi işverenin 
ve işverenlerin karşısında mücadeleye devam ediyor. 

• DAHA i LE Ri MÜCADELELERE DE KATIlACAGıı 
ODTU'de Elektrik bölümü ek inşaa

tında direniş var. Anadolu'nun çeşitli 
yerlernden gelen işçiler, sömürünün en 
yo�un oldulu alanlardan biri olan inşa· 
at işkolunda patrona karşı direniyorlar. 
34 iışçi 15 gündür çeşitli zorluklarla mü
cadele ederek direnişi sürdürüyorlar. 

"Y A ISTEDIGIMI Z  SENDIKA 
YA JANDAR MA! " 

ışçiler direnişlen önce aseari ücretle 
günde 1& saat çahştınlıyorlardı. Direni· 
şe, çalışma süresinin kısaltılması ve ücre
tin arttınlması talepleriyle başlandı. Ye
ni asgari ücretin açıklanmasından önce 
patron ücreUeri 50 liraya çıkarttı. İşçi· 
ler bu artışı kabul etmediler ve direnişe 
devam ettiler. Yeni asgari ücreti n açık
lanması üzerine işçiler üyesi bulunduk
Ian BaYlien-lş sendikasının toplu söz.
le,me yapmasını istediler. Ancak patron 
inerlnde özgür Yapı-Iş :ıclh sendikanın 
toplu �zleşme yaptı�ını iddia ediyordu. 
Işçiler, varlılından bile haberdar olma
dıklan bu sendikanın sözümona yaptteı 
toplu sözleşmeyl okudular. Sözleşmenin 
40 maddesinden 39'unu patronun istP.k
lerı oluşturuyordu. Işçilerin böyle bir 
sözleşmeyi kabul etmesine imkan yok
tu. Bu arada direnişin kırılabilmesi için 
üniversite yöneticilerinden bir işçi-ö�. 
renci çatışması oldu Au bahanesiyle jan
danna çagııdı. Ortada herhangi bir "ça
tı,ma" göremeyen jandarmalar geri dön-

rnek zorunda kaldılar. Aynı üniversite 
yöneticisinin daha sonra "işçi dostu" 
olduğunu söyleyerek arabuluculuk yap· 
mak istediği görüldü. işçiler tek çözü· 
mün patronun isteklerini kabul etmesi 
ve sendikayla toplu sözleşme yapması 
olduğunu bir kez daha belirttiler. ODTO
de çalışan diAcr işçiler ve öğrenciler de 
direnişin yanında olduklannı bildiriyor
lar. 

ıŞÇiLER KONUŞUYOR 

Direnişteki 34 i�çinin temsilcisi Ka· 
mil Korkmaz Iföyle diyor: 

"- Biz asgari ücret açıklandıktan 
sonra palrondan 80 lira ücret Lalep etlik. 
64 lira verece�ini �öylcdi. Yanımızdaki 
di�er inşaatlarda çalışan işçilerin en dü· 

şlik ücretleri 85 lira. 120 liraya kadar 
alanlar var. Buna ra�men patran bizim 
talebimizi çok buldu. Kendisinin inşaatı 
1974 bilimi üzerinden aldı�ını söyledi. 
Biz fiyatlann iki yıl önceki fiyaUar ol· 
madığını, ücretlerin yetmedi�ini söyle· 
dik. Ücret zammından başka pazar ve 
bayram tatilierinde ücretli izin istiyo
ruz. Su arada direnişe katılan işçilerin 
işlerine son verilmemesi için teminat 
istiyoruz. 

ot. Direniş başladıktan sonra patron' 
direnişi kırmak için neler yaptı'? 

"- Elinden gelen çabayı gösteriyor. 
Işçi temsilcilerinin işçileri zorlu direnişe 
götürdü�ünü söylüyor. Buzı ilfçileri buş· 
ka yerlerdeki inşaatlara yollamuk Istedi. 
Arkadaşlar buna karşı çıkLılar. Sürekli 

olarak direnişimizin kanunsuz oldu�unu 
söylüyor. Inşaatın zamanında bitmerne
sinden bizi sorumlu tutmak istiyor. Biz 
ise kanunsuz birşey yapmadı�ımızı, hak
lomızı istedi�imizi söyledik. Patronun 
bütün bu oyunlanna karşı hep beraber 
sonuna kadar direnmektc kararlıyız. 

". Niçin DİSK'e bağlı bir sendikayı 
seçtiniz?" 

"- Bayscn.lş'e girerken DİSK'c ba�
lı olduğunu biliyorduk. Bu arada özgUr 
Yapı-İş adlı sendikanın yaptagı toplu 
sözleşmeyi gördük. Buradaki hiçbir ar· 
kadaş bu sendikayı tanımıyor. Yaptı�ı 
sözleşmede de bir maddesi dışında ta· 
mamen patronun islcklerinden oluşu· 
yor. Patronun tuzaklarından kurtulmak 
için, haklanmızı alabilmek için işçinin 
yanında olan DISK'e ba�lı bir sendikayı 
seçtik. 

"- İsteklerinizin yerine getirilmesi 
sizce yeterli bir çözüm otacak ını? 

"- Elbette sözleşmenin gerçekleş· 
mesinin bir kurtuluş olnıadı�ını biliyo
ruz. Fiyatlar hergün artıyor. 80 liralık 
ücretle bizi ancak biraz rahatlataeak. 
Bundan sonra daha ba�ka haklar için 
mücadele edece�iz. Bu duruından kur
tulmak için daha ileri mücadele şekille
rine gireceğiz. Buradan biitiin i�· .. iI('ri 
mücadeleye ça�ırıyoruz. Onların yalUn· 
da olduCumuzu belirtmekten kıvanç du
yuyoruz. 
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DaNYADA YIJRIJYIJS 

FKö ULUSAL KONSEYI ÜYESI VE PARIS TEMSILCISI IZZEDDIN KALAK YÜRÜYÜŞ'  
üN SORULARıNı CEVAPLIYOR. 

ccABD'N iN FiLiSTiN 
DAYAN ISMASIN DAN 

• lübnan 'da önce bir iç sorun olarak başlayan ça· 
tışmalar bugün uluslararası bir görünüm almış durum· 
da. Bu yeni durumda çatışmalara tar.af olanlar kimler· 
dir ve Filistin'lilerin bu olaylardaki yeri ve rolü nedir? 

Lübnan'daki kanlı olaylann başlamasından bu 
yana geçen 14 ayda durum çok de�işti. Başlangıçta 
Filistin Direniş Hareketi Lübnan 'hlar arasındaki soru· 

-

na taraf olmamak için büyük çaba harcad!. Kanlı 
olayların başlangıcının, geçen yıl 13 Nisan'da kaldık· 
ları göçmen kampına dönen 30 kadar fo'ilistin'linin 
otoooslerine yapılan saldırıda öldürülmeleri oldu�u 
unutulmamalıdır. Halkımıza yönelen bu kanlı saldırı· 
lara rağ:men 9 ay boyunca "'ilistin Direniş Harekeli 
provokasyonlara kapılmadı. Ancak Beyrut 'un ku:t.e· 

SOVYET BASıNı 

FRANSA'YI VE NATO'YU 

UYARıYOR 

SBKP günüilc yayın o,.,anı Prauda 'do 9 Hazi· 
ron 'do Fransız oıken ıtratejiliyle ilgili olarak yayın
lonafl nıakale Fral1JUl ue Aurupa 'do geniş yankılar 
uyandırdı. Aleksandrov imzasıyla yayınlanan "Haklı 
bir ıoru " başlıklı maluılede, daha önce Fran,ız Genel 
Kurmay B�kanı General Mery tarafından Ulusal Sa· 
uu.nma dergisinde yayınlanan bir yaz. eleştirilnıişti. 
"Genişletilmiş giivenlik kuşağı doktrini Fran8a'yl 
nereye götürüyor" alt �tığını taşıyan Aleh8androu 
un makalesinde, Fransa, "saldırgan NA TO bloku oyu
nunu oynamakla " eleştirildi. 

Genel Kurmay Başkanı Mery 'nin söz konusu ya· 
zııında Souyetler Birliği'nden "Fransa'nın potansiyel 
askeri hOlml" olarak söz ediliyordu. 9 Haziran 'da ya· 
yınlanan yazıda Ve Gaulle 'cii &ouunma politikasının 
değiftirUmesi kınandı ue şöyle dendi: 

"Hiç k�kU8uz, Fransa 'nın &ouunma alanındaki 
politikasının general De Gaulle tarafından belirlenen 
ve halefi Pompidou gibi bugiinkü 80fkan Giscard 
d 'E.taing tarafından da teyid edilmiş olan temel ilke· 
lerinde apaçık bir reuizyon söz konusudur . .. 

ART N IYET 

General De Gaulle 'iin "çok yönlü" lUkeri politika' 
sının hotırlatddılı yazıda, daha ıonm, NA TO ile 'os· 
yalill ülkeler arcıındaki bir çatışma halinde Fransa'
nın ilk anda ,osyalut ülkelere karşı bu çatışmaya ka· 
tılacalı biçimindeki bugünkii dohtrin iizerinde duru'· 
du. Bu dohtrin, general Mery 'nin yazııında açık bi· 
çimde formüle edilmişti. Aleksandrou bu konuda do 
şu .oruyu ,ordu: "Sınırların dokunulmazIılı, llUuuel 
kullanılnıamOlI ue kuuuetle tehdidin reddedilme.i ilke· 
lerinin re,nıen açıklandığı Aurupo Konferan81 nihai 
belge.inin Helıinki'de imzalanm08mdan dokuz ay 'Otı· 
ra Fran81Z .ilahtı kuuuetleri genel kurmay başltanını 
böyle bir çatışma olası/ığından ue hatta planlarından 
IÖZ etmeye iten nedir'" 

elseARD'IN ONAYıYLA 

Yazıqa, FratulZ bOl.nında l/e politik çeurelerinde 
genel kurmay başkanı aleyhinde yapılan yorumlar ha· 
tırlatıld.ktan ,onm; Fransız Komiin;,t Porlili Politik 
Büro.u 'nun "ordu Bunde,wehr'in .o,yaıut ülkelerin 
sınırlarındaki fedaili haline getirilecektir" şeklindeki 
açıklamaSlnd4n bazı bölümlere yer uerildi. Daha ,on· 
ra da Le Monde gazete,ine at.fta bulunularak Mery'. 
nin görüşlerinin iktidarın onayıyla yayınlandıRı belir. 
tildi. 

AleklOndrou'un yazısı şu ,özlerle 'ona erdi; "Ina' 
nıyoruz ki, Frarua 'nın temel UlUıol çıkarları ıoldırga,. 
NATO blokunun oyununu oynamakla debil, Aurııpa 
Konfemtll. nihai belge,ine çok yük,ek düzeyde imZa' 
lanan ue 'SSCB ile Fran,ız Cumhuriyeti arCl8ındaki 
ilişkilen'n ilkeleri" belge,ine ,.k. sıkıya uyularak Auru
po puenli'i ue işbirliRinin giiçlendjrilmeı;ndedjr. " 
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elSCARD'lN ASKERI DOKTRINI 

Fransa 'ya yapılatı uyarının yer aldığı Prauda 'da 
1'cıss ajansının do kısa bir yon,,"u daha yer aldı. Hu 
yorumda, Fransız genel llUrmay başkanının Peldn 'e 
yaptığı ziyaret ue Mery 'nin açıhladı#ı stratejiniıı Pe
kin 'de uyandırdığı memnımiyeı iizer;ııde duruluyor· 
du. Bu arada, Souyet ordusunun giinlük gazelesi Kızıl 
Yıldız 'da yayınlanan bir yazıda da batı iill:e/erindeki 
silahlanma yarışı üzerinde duruldu. A merilıan, B. Al
man, Ingiliz ue Fraıısl.Z asheri bütçelerini,. delerlendi· 
rildiği YClZıda, Fransız askeri bütçes"'ıin 1 9 77·82 
yılları içinde ihi Iıatına çıkacağı Iıatırlatıldı. 

Yine 9 Hazirtın 'da Sol/yet Iıiikümeıi,.in orga,., Iz
uestilı 'da yayınlanan bir makalede Frarısız del/let b�
kanı Giscard 'ın aslıeri doktrini eleı:;tirildi. Yazıda şu 
görüş belirlildi: "Askeri strateji alaıımdahi daha önce· 
Iıi demarşm değiştirilmesi Fransa'nın aslıeri bütçesi· 
nin artışıyla başbaşa gitmektedir. Askeri bütçedeki 
bu artış barış dönem; için SOtl derece hızlıdır ve bü· 
tünüyle NA TO yöneticilerinin zorlamalarına uygurı 
dü�mektedir . .. 

AKDENIZ'DEKI OYUN LAR 
HATı RLA Tl lıYOR 

nte yandan, Sol/yeller IlirliRi'lıirı NA TU '/11l11 (Iü' 
ne)' Aurtlpa iilkelerine ue Akdeniz bölgesine yönelen 
hesapları fuırşuiltıdahi duyarlılığı Krnsnaya Z.vedzıı 
gazetesiilde yayııılanatı bir yazıda dile getirildi. Kras
,ıaya Zuedza 'da, "NA7'() yiiTı('tim;,!in A/�deniz 'dehi 
faaliyelleriııin uc bazı A /�deniz iilheler;,ıi" içililcriıı/! 
Ilar/şma atılımlarınııı, NATO'lıun uluslararası yaı:;am· 
da oynamaya deuam ettiği olumsuz rolü tüm açıldıltı 
ile gö,terdiği" belirli/di. Daha ,onra da şu görüşler 
açıklandı: "NA TO planlarında Akdeniz 'in önemli 
bir yeri uardır. Orta Do�u iilkelerindel,; çolt zengin 
petrol yatahları ue Kuzey Afriıla 'dalti birçok uluslar
arası haua ue deniz haberleşme şebekeleri, SSCB'nin 
güney bölgelerini, tiim ,oıyalist toplululu tehdit el' 
me olanağ., bütün buıılar A Ilanlik ,tratejisi uzmanları· 
nın 'ürekU ilgisini çBhmehtedir. Aşırı miktarda gü
cün yılıImış bulunduğu NA 7'0 Iıarargôlıkmnda ,on 
zamanlarda blo'un güney honadındaıli durımıdan ölü' 
rü bir endişeye egemen olmuştur. Çiiııkii olaylar At· 
lontik ,trateji uzmanlarınca luızırlanan planlara uy
gun olarak gelişmemektedir. Gerginliki azallma ,üre· 
cinin Rüç/enmesi, NATO 'lıun militarist faaliyellerinin 
Alıdeniz üllıeleri halkların," Ilöklii çılıarları itc bol' 
daşmama81 dıırumıın" ortaya çıharmahtadır. " 

Ililiııdili gibi bir taraftaıi Fralı8lJ 'nın yetıiden 
bir NA 7'0 iilke,i haliııe getirilmesi çabaları gizlilihteıı 
çıkar/ıeıı, diğer taraftan da NATO ue Amerilıan çeu· 
releri ıtalya 'daıli ,eçimler önce,iııde müdahalelcr"'ı; 
artırıyorlar. Ru girişimler, siYOlal gelişmelerin empe· 
yalizm ul! gericilik aleyhine yol aldılı bu bölgede, 
NA 7'0 çeureleriııiıı ulu'lararaSl ortatılı yeniden ge,.. 
gjnle�armehten ba�ka çareleri luı/madıjtı biçiminde 
yorumlanıyor. 

yinde ve yalOl1.ca hristiyan "'ilistin'lilerin bulundulu 
Rahir adlı "'ilistin göçmen kampına. Falanjistler sal· 
dırınca, "'ilistin Direniş Hareketine, halkımıza ka",ı 
komplonun düşmanca amaçları ve gerçek boyutlan 
ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra Filistin Direni, 
l lareketi kendini savunma zorunda kaldı. 

Bizler Lübnan'ın egemenligi, loprak bütünlü· 
ğ"ü ve ulusal birli�inden yanayız. Kendimizi Lübnan' 
ın konu�u sayıyor ve Filistin sorununun çözülmesini  
bekliyoruz. lIiçbir şekilde Lübnan uyru�unu kabul. 
lenmek ya da ebediyen Lübnan'da kalmak niyetinde 
de�iliz. 1948'den bu yana işgal altında olan kendi 
topraklanmıza dönmek istiyoruz. Ancak bugün olıy· 
lann başlangıcından 14 ay sonra Suriye Silahlı kuvvet· 
lerinin müdahalesi ile Lübnan'hlar arasındaki uyu,. 
ma;dığın temel verileri deeişmiş olmakta. 

Amerikan emperyalizmi şimdiye kadar Filiatia 
direnişini zayınatmak ve tasfiye etmek için birç_ 
proje ve plan hazırlamıştır. Yaser ı\rafat'ın Birlqmit 
Milletler'deki konuşmasından sonra ve FKö'nüo ul ... 

lararası alanda Filistin halkının tek meşru temsilcili 
olarak tanınması ile dünya uluslar toplulueu Orta D0-
ğu uyuşmazlığının temel noktasının Filistin soruau 
olduğu sonucunu kabullenmiştir. Hiçbir ülke bu s0-
runa çö1.üm bulunmasına gözünü kapayamız. 

Işte bu nedenle Amerikan emperyalizmi halla
mızın ulusal hakla"na, Arap ulusal kurtuluş hareketi
ne karşı birçok plan uygulama çabasını göstermişUr. 
Amerikan planlarının politik temeli Lübnan'da Filis· 
tin Direnişi'nin politik ve askeri olarak zayıflatılm .. 
ve kontrol altına alınması; FKö'nün bugünkü yöneti. 
minin değiştirilerek emperyalistıere karşı daha uysal 
ve bu komplonun gerçekleşmesine katılan tüm taraf· 
ların kontrolünde olacak yeni bir yönetimin getiriı. 
mesidir. Bizler Filistin halkının davasını tüm olanakla. 
n kullanarak savunaeaeız. Hiç kimsenin Filistin dire
nişine, onun Lübnan'daki askeri ve politik yapısma, 
Filistin ve Lübnan halklarını birbirine ba�layan sae
lam ilişkilere zarar vermesine h"in vermeyece�iz. 

• Başlangıçta emperyalizm yanlısı gerici unsurlar 
ilc ilerici- unsurlar arasında bir çatışma olarak beliren 
lübnan olaylarının bugün ilerici Araplar arasında bir 
çatışmaya dönüştüğü söylenebilir mi? Eğer böyle bir 
durum varsa, emperyalizmin bundan yararlanması ne 

ölçüde söz konusu olabilir? 

Ekim 1973 savaşı sırasında ve hemen sonrasında 
en iyi biçimde somutlanan Arap halkları dayanlfma
sını kırmak için ABD emperyalizmi birçok girişimler. 
de bulundu. Çünkü bu Arap dayanışması, Amerikan 
etkilerine, onun Arap ülkelerini kontrol girişimlerine 
karşı mücadele aracını temsil ediyordu. Bugün ,U veyı 
bu diye taraf aramanın fazla önemi yoktur. Allı 
önemli olan Suriye silahlı kuvvetlerinin müdaıı.lesinln 
sadece Filistin direniş hareketi ve Lübnın Ulusal Ha. 
reketi'nce kont�1 edilen bölgelere yönelmesi, FiUstin 
göçmen kamplannın bombalanmasıdır. Bu gerçekler 
dikkate alınırsa operasyonun lcmel hedefi somut ola
rak anlaşılmaktadır. Temel hefet, bir yandan Filistin 
direnişini zayıflatabiirnek diRer yandan da FKö'yü 
ve Lübnan ulusal hareketini kontrol altına ılıbilmek 
amucıyla bu iki gücün birbirinden ayınlmasıdır. 

• Geleneksel olarak tutucu Arap rejimierinin poli. 
tikalarının, ısrail ile ayrı anlaşma yoluna gitme giri. 
şimierinin ve son olayların aynı paralelde oldulu 
söylenebilir mi? 

Şu veya bu Arap ülkesindeki mevcut rejim"r De 
olursa olsun ABD emperyalizmi bÖlgeyi konlrol al&ml 
almak istemektedir. Bu nedenle biz ilk plandı ABD 
emperyalizmini suçluyoruz. 

SOVYET BASıNı 

FRANSA'YI VE NATO'YU 

UYARıYOR 

günüilc yayın o,.,anı o,.,anı o,., Prauda 'do 9 Hazi· 
oıken ıtratejiliyle ilgili olarak yayın

nıakale Fral1JUl ue Aurupa 'do geniş yankılar 
Aleksandrov imzasıyla yayınlanan "Haklı 

" başlıklı maluılede, daha önce Fran,ız Genel 
B�kanı General Mery tarafından Ulusal Sa· 

dergisinde yayınlanan bir yaz. eleştirilnıişti. 
giivenlik kuşağı doktrini Fran8a'yl 

yor" alt �tığını taşıyan Aleh8androu 
makalesinde, Fransa, "saldırgan NA TO bloku oyu

oynamakla " eleştirildi. 
Kurmay Başkanı Mery 'nin söz konusu ya· 

zııında Souyetler Birliği'nden Birliği'nden Birli "Fransa'nın potansiyel 
olarak söz ediliyordu. 9 Haziran 'da ya· 

yazıda Ve Gaulle 'cii &ouunma politikasının 
kınandı ue şöyle dendi: 

k�kU8uz, Fransa 'nın &ouunma alanındaki 
general De Gaulle tarafından tarafından taraf belirlenen 

Pompidou gibi bugiinkü 80fkan Giscard 
tarafından da teyid edilmiş olan temel ilke· 

bir reuizyon söz konusudur . .konusudur . .konusudur . 

ART N IYET 

De Gaulle 'iin "çok yönlü" lUkeri politika' 
hotırlatddılı yazıda, daha ıonm, NA TO ile 'os· 

arcıındaki bir çatışma halinde Fransa'
,osyalut ülkelere karşı bu çatışmaya ka· 

imindeki bugünkii dohtrin iizerinde duru'· 
dohtrin, general Mery 'nin yazııında açık bi· 

formüle edilmişti. Aleksandrou bu konuda do 
,ordu: "Sınırların dokunulmazIılı, llUuuel 

kullanılnıamOlI ue kuuuetle tehdidin reddedilme.i ilke· 
lerinin re,nıen açıklandığı Aurupo Konferan81 nihai 

Helıinki'de imzalanm08mdan dokuz ay 'Otı· 
.ilahtı kuuuetleri genel kurmay başltanını 

çatışma olası/ığından ue hatta planlarından 
iten nedir'" 

elseARD'IN ONAYıYLA 

FratulZ bOl.nında l/e politik çeurelerinde 
başkanı aleyhinde yapılan yorumlar ha· 

,onm; Fransız Komiin;,t Porlili Politik 
"ordu Bunde,wehr'in .o,yaıut ülkelerin 

fedaili haline getirilecektir" şeklindeki 
açıklamaSlnd4n bazı bölümlere yer uerildi. Daha ,on· 

nde gazete,ine at.fta bulunularak Mery'. 
görüşlerinin iktidarın onayıyla yayınlandıRı belir. 

AleklOndrou'un yazısı şu ,özlerle 'ona erdi; "Ina' 
nıyoruz ki, Frarua 'nın temel UlUıol çıkarları ıoldırga,. 

blokunun oyununu oynamakla debil, Aurııpa 

elSCARD'lN ASKERI DOKTRINI 

Fransa 'ya yapılatı uyarının yer aldığı Prauda 'da 'da 
1'cıss ajansının ajansının aj do kısa bir yon,,"u daha yer aldı. Hu Hu 
yorumda, Fransız genel llUrmay başkanının Peldn 'e 
yaptığı ziyaret ue Mery 'nin açıhladı#ı stratejiniıı Pe
kin 'de uyandırdığı memnımiyeı iizer;ııde duruluyor· 
du. Bu arada, Souyet ordusunun giinlük gazelesi Kızıl 
Yıldız 'da yayınlanan bir yazıda da batı iill:e/erindeki 
silahlanma yarışı üzerinde duruldu. A merilıan, B. Al
man, Ingiliz ue Fraıısl.Z asheri bütçelerini,. delerlendi· 
rildiği YClZıda, Fransız askeri bütçes"'ıin 1 9 77·82 
yılları içinde ihi Iıatına çıkacağı Iıatırlatıldı. 

Yine 9 Hazirtın 'da Sol/yet Iıiikümeıi,.in orga,., Iz
uestilı 'da yayınlanan bir makalede Frarısız del/let b�
kanı Giscard 'ın aslıeri doktrini eleı:;tirildi. Yazıda şu 
görüş belirlildi: "Askeri strateji alaıımdahi daha önce· 
Iıi demarşm değiştirilmesi Fransa'nın aslıeri bütçesi· 
nin artışıyla başbaşa gitmektedir. Askeri bütçedeki 
bu artış barış dönem; için SOtl derece hızlıdır ve bü· 
tünüyle NA TO yöneticilerinin zorlamalarına uygurı 
dü�mektedir . .tedir . .tedir . 

AKDENIZ'DEKI OYUN LAR 
HATı RLA Tl lıYOR 

nte yandan, Sol/yeller IlirliRi'lıirı IlirliRi'lıirı Ilirli NA TU NA TU NA '/11l11 (Iü' 
ne)' Aurtlpa iilkelerine ue Akdeniz bölgesine yönelen 
hesapları fuırşuiltıdahi duyarlılığı Krnsnaya Z.vedzıı 
gazetesiilde yayııılanatı bir yazıda dile getirildi. Kras
,ıaya ZuedzaZuedzaZued 'da, "NA7'() yiiTı('tim;,!in ;,!in ;, A/�deniz 'dehi 'dehi '
faaliyelleriııin uc bazı A /�deniz iilheler;,ıi" içililcriıı/! içililcriıı/! 
Ilar/şma atılımlarınııı, NATO'lıun uluslararası yaı:;am· yaı:;am· 
da oynamaya deuam ettiği ettiği etti olumsuz rolü tüm açıldıltı 
ile gö,terdiği" gö,terdiği" gö,terdi belirli/di. Daha ,onra da şu görüşler görüşler 
açıklandı: "NA TO planlarında Akdeniz 'in önemli önemli 
bir yeri uardır. Orta Do�u iilkelerindel,; çolt zengin zengin 
petrol yatahları ue Kuzey Afriıla 'dalti birçok uluslaruluslar
arası haua ue deniz haberleşme şebekeleri, SSCB'nin SSCB'nin 
güney bölgelerini, tiim ,oıyalist toplululu tehdit el' el' 
me olanağ., bütün buıılar A Ilanlik ,tratejisi ,tratejisi ,trate uzmanları· uzmanları· 
nın 'ürekU ilgisini çBhmehtedir. Aşırı miktarda gügü
cün yılıImış bulunduğu NA 7'0 IıarargôIıarargôIıarar lıkmnda ,on ,on 
zamanlarda blo'un güney honadındaıli durımıdan ölü' ölü' 
rü bir endişeye egemen olmuştur. Çiiııkii olaylar At· At· 
lontik ,trateji ,trateji ,trate uzmanlarınca luızırlanan planlara uyuy
gun olarak gelişmemektedir. Gerginliki azallma ,üre· ,üre· 
cinin Rüç/enmesi, NATO 'lıun militarist faaliyellerinin aliyellerinin 
Alıdeniz üllıeleri halkların," Ilöklii çılıarları çılıarları itc bol' bol' 
daşmama81 dıırumıın" ortaya çıharmahtadır. " " 

Ililiııdili gibi bir taraftaıi Fralı8lJ 'nın yetıiden yetıiden 
bir NA 7'0 iilke,i haliııe getirilmesi çabaları gizlilihteıı gizlilihteıı 
çıkar/ıeıı, diğer taraftan da NATO ue Amerilıan çeu· çeu· 
releri ıtalya 'daıli ,eçimler önce,iııde müdahalelcr"'ı; müdahalelcr"'ı; 
artırıyorlar. Ru girişimler, siYOlal gelişmelerin empe· empe· 

topraklanmıza dönmek 
lann başlangıcından 
lerinin lerinin ler müdahalesi 
ma;dığın temel verileri 

Amerikan emperyalizmi 
direnişini zayınatmak 
proje ve plan hazırlamıştır. 
Milletler'deki konuşmasından 

lararası alanda Filistin halkının 
olarak tanınması ile 
ğu uyuşmazlığının 
olduğu sonucunu 
runa çö1.üm bulunmasına gözünü kapayamız. 

Işte bu nedenle 
mızın ulusal hakla"na, 
ne karşı birçok plan uygulama çabasını 
Amerikan planlarının 
tin Direnişi'nin politik 
ve kontrol altına alınması; 
minin değiştirilerek 
ve bu komplonun 
ların kontrolünde 
mesidir. Bizler Filistin 
n kullanarak savunaeaeız. 
nişine, onun Lübnan'daki 
Filistin ve Lübnan 
lam ilişkilere zarar 

• Başlangıçta 
ilc ilerici- unsurlar 
lübnan olaylarının 
çatışmaya dönüştüğü söylenebilir mi? 
durum varsa, emperyal
ölçüde söz konusu 

Ekim 1973 savaşı 
en iyi biçimde somutlanan Arap halkları 
sını kırmak için ABD 
de bulundu. Çünkü 
etkilerine, onun Arap 
karşı mücadele aracını 
bu diye taraf aramanın 
önemli olan Suriye 
sadece Filistin direniş 
reketi'nce kont�1 
göçmen kamplannın 
dikkate alınırsa operasy
rak anlaşılmaktadır. 
direnişini zayıflatabiirnek 
ve Lübnan ulusal 
amucıyla bu iki gücün 

• Geleneksel olarak 
tikalarının, ısrail ile 
şimierinin ve son 
söylenebilir mi? 



VE TÜRK HALKLARı 
RAHATSız OLMASI 

-

DOGALDIR �� 
• Fil istin kampları hakkında bilgi verebilir misi

niz? 

1948 yılından bu yana Lübnan 'da ondan razla 
Filistin kampı bulunuyor. Halkımızın bir bölümü 7.or. 
la Lübnan'8 sürülmüşwr. Tıpkı başka bölümlerinin de 
Suriye, Ürdün veya başka bir Arap ülkesine sürüldü�ü 
gibi. Bütün Filistin kamplannda koşullar aynı de�il
dir. Ancak genel bir ifadeyle kamplarda birkaç binden 
40-50 bine kadar bir nüfusun yaşadı�ı, maddi koşul
lann çok kötü olduğu söylenebilir. Yaşanılan evler 
çok ilkel tiir biçimde ve basit malzemeler kullanılarak 
inşa edilmiştir. Saelık ve beslenme koşulları çok kö· 
tüdür. Bugün Suriye Silahlı Kuvvetlerince yiyecek 
maddelerine uygulanan abluka, koşullan daha da kö
tüleşlirmektedir. Kamplara düşen bombalar buralarda 
büyük hasarlar yapmakla, bannaklar yıkılmakta, çok 
ayıda insan kaUedilmektedir. 

Filistin halkının bugünkü mücad('I�!;i, yok t'dil
miş olan ulusal haklannın yeniden elde edilmesi mü· 
cadelesidir. Bu aynı 7.amaııda emperyalizmin bülg('dc 
geli�mcsine karşı mücadeledir. Aneak bağımsı?lık VI" 
egemenlik haklarına saygılı olan güçler, L,alkımızın 
mücadelesinin yönünü, emperyalizme \'C onu ii biilgeyi 
kontrol etme ve yağmalama girişimlerine karşı nlan ' 
do�rullusunıı anlayabilirler. IşLe bu n('denlf' Arap ve 
dif!er uluslararası güçlere surumlulu klarını almaları 
yolunda böyle bir �'af!rı yapılmıştır. Rizler merhamet 
talep elmiyorıız. Lübnan'daki mücadelenin anlamı 
çok büyüktür ve bölgenin bağımsızlığı bunun sonucu. 
na ba�ılıdır. 

• isrdil'in işgal ettiği topraklard,ı durum nasıldır! 
FKö nasıl bir mücadele yürütüyor? 

lzuWn Kalak; Parw'teki çalışma od06lnda Arofat'ın ue ,;yonistlerce öldiirülen 
e.ki tem.ilci mahmut Ei Hemşeri'n;n fotoğrafları önünde (Foto: FOTOL/B) 

• Bugün Lübnan'da yeni bir "Kara Eylül" doğma
sı olasılığı var mıdır? 

Lübnan'da bugünkü durum 1970 Eylül ayında 
Urdün'deki durumdan rarkltdtr. Rugi-in Lübnan'da 
Hnemll bir askeri ve politik gücümüz var. Buna, Lüb· 
nan ulusal hareketiyle bizleri ba�layan mücadele da· 
yanışmasını da eklemek gerekir, 

Ayrıca FKO, Arap ülkeleri arasında ve tüm 
u luslararası planda lanınmakla ve önemli bir politik 
yere sahip bulunmaktadır. f'i1istin'liIere karşı Lüb· 
nan 'da yeni bir Kara Eylül'e durumun izin verece�i 
kanısında de�iliz. Ancak Arap veya başka bazı güç
lerin, bu katliamı yineleyebileceklerini düşünmüş 
olmalan ihtimalini de kesinlikle yok saymıyoruz. 
Böyle düşünenlere amansız bir direniş gösterece�i?. 

• Bu (14 Huiran) Filistin direniş harekeıi 
ve ilerici tarafından ortak bir dçıkl;tma 
ile baıı Arap ülkeleri ile başta Sovyetler Birliği ulmak 
ü:tere sosyalist ülkelerin Lübnan'ddki durum üıerine 
Nreketc geçmeleri için çağrı yapıldı. Bu konuda han
gi görüşten hareket ediyorsunuz? 

Filistin Direniş Hareketi işgal altındaki toprak· 
larda halk direnişlerinin ve silahlı eylemlerin gelişme
sine her 7.aman büyük önem vermiştir. Bütün dünya 
aylardan beri işgal altındaki topraklarda halkımızın ıs
rail işgalinin devamına karşı ayaklanışlnı izledi ürdün 
rejiminin bir kez daha söz sahibi olmasına karşı F'Kö'· 
nün halkımızın tek meşru temsilcisi olarak tanınması 
yönünde de yoRun gösterilere herkes tanık oldu. Siyo
nizmin de buna kan;ı baskısı şiddelli oldu. c.;ok kayıp 
verildi. Halkı ya tanklar altında ezildi, ya da ısrail as· 
kerlerinin mermilerinc hedef oldu. Yaşlı, çocuk, ka· 
dın demeden öldürdüler, evleri yıktılar, binlerce kişi
yi hiç yargılamaksızın �öz altında tuttular. Bunlar hal
kınıızın ısrail işgalinden kurtulma istem ve inancını 
göstermektedir. "'KÖ'liün işgal altındaki bu tupraklıır
du özel bir yapısı bulunmaktadır, Bütün Filistin'li 
yurlscver güçleri bir araya geliren bir ulusal cephe var· 
dır. Bu cephe işCHle karşı önemli bir politik mücadele 
vermektedir. 

• Bir.ıı önce FKÖ'nün ulusl.ırarası dıand" kaıan
dııl.ı saygınlıktan sö, eııini,. FKö'nün Tiirkiye'de bir 

hürn .ıçm.ı kdr,ırı d.ı hu diplomdıik kalclnçlar çerçe
vesinde dej::erlendirilmcli midir? Bundan 6 yıl önce 
bMI �elt'Çlck m,ıhkemelcrdc Filisıin direnişiyle ilişkili 
gösterilerek, terörist örgüıl�r <ıdııı,ı çalışm,ı y,ıpmakla 
suçlanmışlardır. Bugün Tlirkiye hiikümetinitı o ıaınan· 

Idr ıcrörist diye suçladığı F .K,Ö.'ne çağrıda hulunma
sı ne anlam Idşır? 

I';mpcryalizm Arap v(> Türk halklarını birbirin· 
den ayrı tutmak i�' in uzun yıııar girişimlt>rdt.> bulun· 
du. Bizler, halkımızın u7.un ve zor mücadelesini, Arap 
halklHrının ve Türkiye halkının eınperYHlizmin sömü· 
rüeü ve saldıgan politikasına karşı orLak mücadelesi 
olarak görüyoruz. 

i\te yandan uluslararası df'vletler topluluğu 
FKü'nü fo'ilistin halkının tek meşru Lemsileisi olarak 
tanımışLır. Filistin halkının oto·determinasyon, kendi 
yurduna geri dönme, ba�ımsızlık ve egemenlik hakla
rını da tanımıştır. Aynı .. .amanda bu ulusal hakları el· 
de etmek için mücadele hakkını da lanımıştır. 

Türkiye'de üslerini korumak ABO'nin Filistin ve 
Türk halklan arasındaki ilişkilerin gelişmesinden 
rahatsız olması do�aldır. Bu verilerden harckl'Lle FKU' 
nün Ankara'da açacağı bir büronun iki halkın emper· 
yalitme karşı bağlarını güçlendircce�ini düşünüyoruz, 

• Tlirkiye'nin FKÖ'nün Ankara'dd bliro açması 
kararına Arap ülkelerinin Kıbrıs sorununda desteAini 
almak isteğinden ileri geldigi ileri sürülüyor, Siıler hu 
tür ilişkilerinizi h.ıngi ilkelere göre belirliyorsunu/? 

Kişisel olarak bu tür bir La\'ır alıştmı hab<'rim 
yok. Ancak bi:!. "'Kil ilc başka devletlerin ilişkiler 
kurmasını, karşılıklı egemenlikleT\' saygı t'Susları üz('· . 

rinde düşünürüz. Yoksa taraflar arasında ü�'üncü bir 
unsura göre hareket edilmez. f'Hislin ve Türk halkları 
arasındaki ilişkiler de, sanırım karşılıklı olarak birbiri
nin haklanna saygı temelleri Ü7.erinde kurulmalı, bir 
üçüncü tarafın içişlerine. kanşma anlamına gelecek bir 
politik anlam verilmemelidir. 

• Lırnan Laman basında FKö'ne bağlı unsurlarl.ı 
Kıbrıs'ı, Rumlaru� orlak gerilla harekeıleri yapacakl.ırı 
ileri sürüldü. Bu konudaki görüşün üz nedir? 

FKö'nün pollUk ve askeri stratejisi bilinmekte· 
dir, FKO hiçbir zaman mücahillerini ( redayinleri) dı· 
şarı yollarnamıştır. Bizler için mücadele işgal altında
ki yurdumu:!. topraklarında verilmelidir. FKO halkımı· 
701 ezen ısrail'e karşı silahlı harekette bulunmaktadır. 
Ancak şimdiye kadar hiçbir şekilde yurdumuz dışı
na müeahiLler gönderilmemiştir. Kıbrıs'a silahlı güç 
göndermek gibi bir düşüncenin hiçbir şekilde. hi�'bir 
yöneticinin, bir an bile aklından geçın('diR:ine inanı
yorum, 

• Sayın K3lak; FKÖ, YüRüYüŞ Dergisi ilr.ıcılığı 
ilc Türkiye h31klll3 doğrudan seslenmiş oluyor. D<,rgi· 
miı aracılığıyla Türkiye halkına ileıeceAinil ö,el bir 
mesaj var mı! 

Az ,ince de. belirlti�im gibi Filistin halkının mü· 
endelesi, oto-delcrminasyon, kendi yurduna �('!ri dün
mc, bn�ımsı?lık ve egemenlik hakları iı;indir. Filistin 
halkı er vtıya ge(,' bu ö1,Icmlerine kavuşucııktır. !$un
daıı du kuşku yoklur ki, bu ınüendt'le si.ircsinc.'(' Vt' bu 
mücadelenin zaferiyle, Filistin halkının ve knrdt·ş 
Türk halkının emperyalizme karşı mücadelelerı "yili 
cttl�nllLudu bülünleşc(.'(>klir. 
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kötü olduğu söylenebilir. Yaşanılan evler 
malzemeler kullanılarak 

koşulları çok kö· 
Kuvvetlerince yiyecek 

koşullan daha da kö
bombalar buralarda 

bannaklar yıkılmakta, çok 

yolunda böyle � af!rı yapılmıştır. 
talep elmiyorıız. Lübnan'daki mücadelenin anlamı 
çok büyüktür ve bölgenin bağımsızlığı bunun sonucu. 
na ba�ılıdır. 

• isrdil'in işgal ettiği topraklard,ı durum nasıldır! 
FKö nasıl bir mücadele yürütüyor? 

od06lnda Arofat'od06lnda Arofat'od06lnda Arof ın ue ,;yonistlerce öldiirülen 
Hemşeri'n;n fotoğrafları önünde (Foto: FOTOL/B) 

"Kara Eylül" doğma

1970 Eylül ayında 
Rugi-in Lübnan'da 

gücümüz var. Buna, Lüb· 
ba�layan mücadele da· 

arasında ve tüm 
önemli bir politik 

i1istin'liIere karşı Lüb· 
Kara Eylül'e durumun izin verece�i 

veya başka bazı güç
yineleyebileceklerini düşünmüş 

yok saymıyoruz. 
direniş gösterece�i?. 

Filistin direniş harekeıi 
ortak bir dçıkl;tma 

Filistin Direniş Hareketi işgal altındaki toprak· 
larda halk direnişlerinin ve silahlı eylemlerin gelişme
sine her 7.aman büyük önem vermiştir. Bütün dünya 
aylardan beri işgal altındaki topraklarda halkımızın ıs
rail işgalinin devamına karşı ayaklanışlnı izledi ürdün 
rejiminin bir kez daha söz sahibi olmasına karşı F'Kö'· 
nün halkımızın tek meşru temsilcisi olarak tanınması 
yönünde de yoRun gösterilere herkes tanık oldu. Siyo
nizmin de buna kan;ı baskısı şiddelli oldu. c.;ok kayıp 
verildi. Halkı ya tanklar altında ezildi, ya da ısrail as· 
kerlerinin mermilerinc hedef oldu. Yaşlı, çocuk, ka· 
dın demeden öldürdüler, evleri yıktılar, binlerce kişi
yi hiç yargılamaksızın �öz altında tuttular. Bunlar hal
kınıızın ısrail işgalinden kurtulma istem ve inancını 
göstermektedir. "'KÖ'liün işgal altındaki bu tupraklıır
du özel bir yapısı bulunmaktadır, Bütün Filistin'li 
yurlscver güçleri bir araya geliren bir ulusal cephe var· 
dır. Bu cephe işCHle karşı önemli bir politik mücadele 

den ayrı tutmak i�' in i�' in i� uzun yıııar girişimlt>
du. Bizler, halkımızın u7.un ve zor mücadele
halklHrının ve Türkiye halkının eınperYH
rüeü ve saldıgan politikasına karşı 
olarak görüyoruz. 

i\te yandan uluslararası df'vletler 
FKü'nü fo'ilistin halkının tek meşru 
tanımışLır. Filistin halkının oto·determinasyon, kendi 
yurduna geri dönme, ba�ımsızlık ve 
rını da tanımıştır. Aynı .. .amanda .. .amanda .. bu 
de etmek için mücadele hakkını da lanımıştır. 

Türkiye'de üslerini korumak ABO'nin 
Türk halklan arasındaki ilişkilerin 
rahatsız olması do�aldır. Bu verilerden 
nün Ankara'da açacağı bir büronun 
yalitme karşı bağlarını güçlendircce�ini 

• Tlirkiye'nin FKÖ'nün Ankara'dd 
kararına Arap ülkelerinin Kıbrıs sorununda 
almak isteğinden ileri geldigi ileri sürülüyor, 
tür ilişkilerinizi h.ıngi ilkelere göre belirliyorsunu/? 

Kişisel olarak bu tür bir La\'ır 
yok. Ancak bi:!. "'Kil ilc başka devletlerin 
kurmasını, karşılıklı egemenlikleT\' 
rinde düşünürüz. Yoksa taraflar arasında 
unsura göre hareket edilmez. f'Hislin 
arasındaki ilişkiler de, sanırım karşı
nin haklanna saygı temelleri Ü7.erinde 
üçüncü tarafın içişlerine. içişlerine. içişlerine kanşma anlamına 
politik anlam verilmemelidir. 

• Lırnan Laman basında FKö'ne 
Kıbrıs'ı, Rumlaru� orlak gerilla harekeıleri 
ileri sürüldü. Bu konudaki görüşün üz 

FKö'nün pollUk ve askeri stratejisi 
dir, FKO hiçbir zaman mücahillerini 
şarı yollarnamıştır. Bizler için mücadele 
ki yurdumu:!. topraklarında verilmelidir. 
701 ezen ısrail'e karşı silahlı harekette 
Ancak şimdiye kadar hiçbir şekilde 
na müeahiLler gönderilmemiştir. Kıbrıs'a 
göndermek gibi bir düşüncenin hiçbir 
yöneticinin, bir an bile aklından geçın('diR:ine 
yorum, 

• Sayın K3lak; FKÖ, YüRüYüŞ 
ilc Türkiye h31klll3 doğrudan seslenmiş 
miı aracılığıyla Türkiye halkına ile
mesaj var mı! 

Az ,ince de. belirlti�im gibi Filistin 
endelesi, oto-delcrminasyon, kendi 
mc, bn�ımsı?lık ve egemenlik hakları 
halkı bu ö1,Icmlerine ö1,Icmlerine ö1 kavuşucııktır. 



KOLTOR ve SANATTA YOROYOS 

15-16 HAZiRAN 
isci 
GECESi 

Işçi Kültür Derneği, bundan birkaç ay önce, " kapitalizmin kültür alanın· 
daki baskısına karşı koymak, işçi kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak" 
amacıyla kurulmuştu. Başlangıtçataki zorunlu bir hazırlık ve örgütlenme aşa· 
masından sonra Dernek, ilk önemli çalışmasını . 15 . 16 Haziran 1976 gLinle
rinde Ankan'da sergiledi. 1970 Haziran direnişini anlatan iki bölümlük gös
teriyi iki bin seyirci izledi. 

Gösteri, 1 Mayıs 1976'nlO büyük işçi yürüyüşünde" görüntülerle başlıyor. 
Arkasından, anlat.emın "işçi sınıfımız bugüne, uzun mücadeleler sonunda 
ulaştı" sözleriyle, bu süreç içinde önemli bir aşama olan LS - 16 Haziran 1970 
günlerine dönülüyor. O günleri önceleyen başlıca olaylar, gazete haberlerinden 
alıntılar yapılarak perdede yansıtılıyon içte, işçi ve emekçi yığınların bir yan
dan anti-demokratik baskılarla, bır yandan işsizlik ve pahalılıkla ezilmesi; dış· 
ta, emperyalizmin bunalımı ve dünya halkları, özellikle güneydoğu Asya halk· 
ları üzerine sürüp giden saldırıları. 

Böyle bir ortamda, burjuvazi, işçi sınıfının devrimci sendikal örgütlenme· 
sini durdurmak, hatta yok etmek için bir yasa değişikliği önerisiyle ortaya Çı
kıyor. Öneriyi, .  Tip dışında bütün partiler destekliyor. Bu arada, aralarında 
CHP'nin de bulunduğu çeşitli partilerin "işçi" milletvekilleri, parlamentoda 
bu değişikliği savunan veciz konuşmalar yapıyorlar. işçi sınıfı, Istanbul ve 
Kocaeli illerinde, işi durdurarak direnişe geçiyor. 15 Haziran sabahı önce 
OISK'e bağlı işyerlerinde başlayan direniş, daha sonra Türk.lş'e bağlı işyer
lerine de yayılıyor. 

Gösteri, bu noktada, sahneden salona, oradan da salonun dışına taşıyor. 
Gösteriyi yapanlarla seyirciler birlikte türkü söyleyip halay çekiyoriari müca
dele sevincini birlikte yaşıyorlar. 

Gösterinin ikinci bölümü, 16 Haziran'da burjuvazinin dört işçiyi katlet· 
mesiyle başlıyor. Işçi sınıfının bir sınıf olarak burjuvniyle karşı karşıya geldi- . 
ği, bu yüzden de siyasal bir nitelik kazanan hareket kana bulanıyor. Bu arada 
sıkıyönetim ilan ediliyor, birçok işçi yargılanmaya başlıyor ve yasa değişikli. 
ği parlamentodan geçiyor. Türkiye işçi Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvu
ruyor. Arkasından, başlangıçta yasayı savunan CHP de aynı şeyi yapmak zo· 
runda kalıyor. TiP'in başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, yasa deği
şiklikliklerini iptal ediyor. 

"Bugün emperyalizm �üneydoğu Asya'da yenilgiye uğratıldı. 12 Mart 
1971 'den sonra kapatılan Tip yeniden kuruldu. DISK eskisinden daha güçlen· 
miş olarak ayakta. Ve burjuvazi, 1 970'tekine benzer yeni yasalar tczgahlamak 
peşinde". Gösteri, anlatıcının bu sözlerinden sonra, perdedeki 1 Mayıs görün
tüleri ve "Türkiye Işçi Sınıfına Selam" türküsüyle son buluyor. 

Işçi Kültür Derneği'nin, tümüyle amatörlerden oluşan kalabalık bir kadro 
ile gerç�kleştirdiği bu çalışma, büyük iddialarla ortaya çıkmıyor. Ama ama
cını açıkça koyuyor: Işçi sınıfının devrimci mücadelesindeki önemli bir olayı, 
işçi sınıfı kültürüne kazandırmak. Daha doğrusu, bu konuda bir ilk adım at
mak. Bir ilk adım. Hem övgüye değer bir başarı, hem de işçi sınıfından yana 
bütün sanatçılara anlamlı bir çağrı. 

J.  Ddül 

ıŞÇı KÜLTÜR DERN E C I  
KARIKATÜR V E  TIYATRO ÖDÜLLERI 
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ıŞÇı 
KULTUR 

DERNEGI 

Işçi Kültür Derneği'"in açtı,ı işçi
leraT'081 karikaıür yarışma.sı .onuçltındL 
Birin.cilik ödülünü Feril Aucı (Sosyal·l, 
üyesi) kazandL 

Hiaeyin Çalışkan (işçi), Th.(ıcer Alp 
(sendikacı). Muslartı Ehmehçi (gaıeteci) 
Nezih Danyal'dan (karikatürisı) ()Iuşan 
seçiciler kurulu. Şazeıııış Emekliollu '. 
nu (Sallık-/ş üye';) ikincilik, Abdullah 
Tunçe,.i (Sosyal-Iş üyesi) üçüncülükle 
ödüllendirdiler. Katılan yarışmacıların 
tümüne işçi kültürüne yaptıkları katkı
dan ölürü "Onur Ilclgeıj" gönderildi. 

Yarışmaya Iıatı/an karikatürler, lşç; 
Kültür Demeli'nin haıırladığı "15·16 
Haziran I,çi Gece.i"nde Ankara Çaldo, 
Sahne 'de .ergilendi ve ödül da,.t.mr 
15 Haziran gecc,; yapıldı. 

Meııs;m;n Tiyatro çalışmalarını, ifçi 
kültürüne yaptıkları kalkı açısından de· 
lerlendireti Işçi Kültür Demegi, Caldaş 
Salmcnin Grey adlı çalışınasını "Yılın 
Oyunu ot ,eçti. Ayrıca, Alpagnl Olayı 
da öugüye dcler bulutıdu. 

3. Deliıl 

Tip dışında bütün partiler destekliyor. Bu arada, aralarında 
bulunduğu çeşitli partilerin "işçi" milletvekilleri, parlamentoda 

savunan veciz konuşmalar yapıyorlar. işçi sınıfı, Istanbul ve 
işi durdurarak direnişe geçiyor. 15 Haziran sabahı önce 

işyerlerinde başlayan direniş, daha sonra Türk.lş'e bağlı işyer

noktada, sahneden salona, oradan da salonun dışına taşıyor. 
yapanlarla seyirciler birlikte birlikte birlikt türkü söyleyip halay çekiyoriari müca
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ikinci bölümü, 16 Haziran'da burjuvazinin dört işçiyi katlet· 

Işçi sınıfının bir sınıf olarak burjuvniyle karşı karşıya geldi- . 
siyasal bir nitelik kazanan hareket kana bulanıyor. Bu arada 

ediliyor, birçok işçi yargılanmaya başlıyor ve yasa değişikli. 
geçiyor. Türkiye işçi Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvu

başlangıçta yasayı savunan CHP de aynı şeyi yapmak zo· 
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ediyor. 
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kapatılan Tip yeniden kuruldu. DISK eskisinden daha güçlen· 
Ve burjuvazi, 1 970'tekine benzer yeni yasalar tczgahlamak 

Gösteri, anlatıcının bu sözlerinden sonra, perdedeki 1 Mayıs görün
Işçi Sınıfına Selam" türküsüyle son buluyor. 

Derneği'nin, tümüyle amatörlerden oluşan kalabalık bir kadro 
bu çalışma, büyük iddialarla ortaya çıkmıyor. Ama ama

koyuyor: Işçi sınıfının devrimci mücadelesindeki önemli bir olayı, 
kültürüne kazandırmak. Daha doğrusu, bu konuda bir ilk adım at

Hem övgüye değer bir başarı, hem de işçi sınıfından yana 
anlamlı bir çağrı. 
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KARIKATÜR V E  TIYATRO ÖDÜLLERI 
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nu (Sallık-/ş üye';) ikincilik, Abdullah 
Tunçe,.i (Sosyal-Iş üyesi) üçüncülükle 
ödüllendirdiler. Katılan yarışmacıların 
tümüne işçi kültürüne yaptıkları katkı
dan ölürü "Onur Ilclgeıj" gönderildi. 

Yarışmaya Iıatı/an karikatürler, lşç; 
Kültür Demeli'nin haıırladığı "15·16 
Haziran I,çi Gece.i"nde Ankara Çaldo, 
Sahne 'de .ergilendi ve ödül da,.t.mr 
15 Haziran gecc,; yapıldı. 

Meııs;m;n Tiyatro çalışmalarını, ifçi 
kültürüne yaptıkları kalkı açısından de· 
lerlendireti Işçi Kültür Demegi, Caldaş 



cc FASizM VE SANAT»» 
TARTISMALARı 

18 Haziran 1976 günü Ça�d� Sah
ne'de "bilim adamlan ve sanatçılann" 
katıldı eı "faşizm ve sanat" konulu bir 
tartışma yapıldı. Yalçın Küçük, Muzaf· 
(er Erdost, Emre Kongar, Sevgi Soysal, 
Haşmet Zeybek ve Yılmaz Onay'ın ka· 
tıldıklan toplantıda konu çeşitli yönle
riyle ele alındı. 

Tartışmalann ilk bölümünde konuş
mıcılar, faşizmin belirleyici nitelikleri 
ve varoluş nedenleri üzerine görüşlerini 
açıkladılar. Bu arada Muzaffer Erdost, 
"günümüzde Türkiye gibi emperyalizme 
yan haRımll ve baAımll ülkelerde faşiz
min kökü dışardadır." dedi. Aynı görü· 
� katılan Yılmaz Onay da, buna dayi.· 
nank, "sanatın emperyalizme karşı ulu
sal mücadelenin bir aracı olması gerek
tilinii bu ulusal sanatın, faşizmin sahte 
milliyetçilik sloganını kitlelerin önünde 
ıçıl_ çıkarmakla yükümlü oldueunu" 

$Öyledi. Haşmel Zeybek ise "sanatın 
hangi sınıfa hizmet ettieine bakılarak 
deeerlendirilmesi gereeine" işaret etti. 
Faşist ideolojinin belirgin özetliklerine 
delinerek konuşmasına başlayan Sevgi 
Soysal da özetle şunlan söyledi: 

". Faşizmin sanata ihtiyacı yoktur. 
Onun ihtiyaç duydu tu şeyler, görkem, 
gösteriş ve propagandadır. Bunlar sana· 
bn ögeleri arasında olduRundan, faşizm, 
sanatı da zorbalık altına alır. Zorbalık 
karşısında soRu kkanlı olunmalıdır. 
Çünkü faşizm ne kadar insan telef eder· 
&e, ne kadar kan dökerse, o kadar çok 
propaganda yapmış olur. Faşist ideoloji 
için zorbalık bir yöntem delil, esastır. 
Sanat, insanlan düşünmeye yöneltmeli, 
olup bitenlerin nedenlerini ortaya koy· 
"",ya çalışmalıdır_" 

Daha sonra söz alan Yalçın Küçük, 
önce, kendisinden önceki konuşmactla· 
nn sözlerinde yanbş bulduRu noktalara 
delinmek gereeini duydulunu belirte
rek, kl&l.ca şunlan söyledi: 

i i- Faşizm, burjuva demokrasisinin 
yerini diktatörtülün alması deeiJdir. 
Burjuva demokrasisi her zaman burjuva 
diktatörlüRüdür. Faşizm bu diktatörlü
iün en terörcü biçimidir. Aynea, faşizm 
için kökü dışarda dernek, onu hafife al
makbr. Faşizmin emperyalizmle balı
mn oldulu şüphesizdir. Ama, kökü 

dışarda delil, Türkiye sermayesindedir. 
Bunun gibi, Türkiye'nin "geri bıraktırıl
mış" olduRunu söylemek de yanlıştır. 
Emperyalizm Türkiye'ye zorla delil, 
burjuvazinin davetiyle girmiştir." 

Yalçın Küçük, "faşizme karşı sanat" 
konusundaki görüşlerini de şöyle açıkla
dı: "Faşizme karşı mücadelede sanatın 
en önemli işlevi, direnişi artırmak, in
sanlara direnme gücü vermektir. Ama sa
natın ögeleri bilimden farklıdır. Ostelik 
sanat, bazı noktalarda, politikacıdan, si
yasa1 bilimciden, politik iktisatçıdan da
ha güçlü olanaklara sahiptir. Oysa bizde 
çoRu zaman, makale yazar gibi sanat 
eseri yazılmaktadır. ömeein, Devlet 
Ana yerine Mustafa Akdae'ın kitaplan
nı okumak daha yararlı olabilir. 

Bir başka önemli nokta da, faşiz· 
min tehlikelerini gösterirken, yılgınlıla 
yol açmaktır. Erol Toy'un ımparator 
romanı, bunun en açık ömelidir. Bu
günlerde ürünleri ço�alan 12 Mart ede· 
biyatı da genellikle bu yanlışa düşüyor. 
Daha çok biyolojik bir direnişi anlat· 
makla birlikte, Yaralısın belki bunun 
biraz dışında tutulabilir. Ama o da hiç 
bir zaman, örne�in bir Fuçik'teki dire-
niş nitetilinde de�i1dir. 

Bizde, faşizme karşı mücadelede be· 
nim bildiAim en iyi sanat eseri �azım'ın 
Kemal Tahir'e Hapisaneden Mektuplar'ı
dır. Orada Nazım, en kötü, en umutsuz 
koşullarda bile ola�anüstü bir direnişin 
ömeRini verir. Kendisinden sonra gele· 
ceklere katkısı olsun diye, bir ressam, 
bir hikayeci, bir romancı yetiştirmek 
için çaba gösterir. 

ışçi sınıfının büyük örgütlenme gü· 
cünü anlatan Alpagut Olayı oyunu da 
hemen akla gelen bir örnektir. 

Bir de şunun altını çizmek gerekli: 
Sanatçı işçi sınıfının siyasi hareketinin 
ve onun partisinin yörüngesinden uzak
laşmamalı. Bütün büyük sanatçılar bunu 
do�rulamıştır. Burada "Hangi parti?" 
sorusu bir anlam taşımıyor. Diyalekti
�in temeııerinden biri, görünüşle özü 
ayırdetmektir. tşi, gerçekli�i yeniden 
yaratmak olan sanatçı. yaratıcı yetene
Aiyle özü görünüşten ayınr; hangi parti
nin nereye götürece�ini de görürj kara
nnı ona göre verir." 

ENn� vIILi2JW ! 
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ÇACVA Ş SAHNe 1 7  NISAN 1976 
GVNV ANKAllA 'IM, SIYASI PAII'rI 
TEMSILCILEiliNIN ÇACıııLI OI,VU
cu, "FA ŞIZM VE SANAT" KONULU 
BiLL AÇiK TAIITIŞMA DVZENLEVI_ 
ÇACııı YAZıSıNDA, FAŞIZME KAR
ŞI MVCADELEVE SANATıN IŞLEVI 
VE PAliTILERIN SANAT KÔNUSUN
DAKI GOR VŞLEIIININ VE 7'AIITI-

ŞILACACı BILVIIIlUN TVnANT/
YA, GEÇ HA BEli ALINMASI NEJ)ENI 
ILE TVIIKIVE Işçi PAIITISI GENEL 
BAŞKANLıCINCA TEMSILCI GON
VEIIILMEVI_ ANCAK, ANKAllA IL 
IMŞKANLlCI 'NCA IIAZIRLANAN 
A ŞACIVAKI IJII.DIIII, BIR h YONE
TIM KURULU VYESINCE TOPLA N
TIVA OK UNll U_ 

ÇACDAŞ SAHNENIN DOZEN
LEDICI "FAŞIZM VE SANAT" 
KONULU AÇiK TARTlŞMAVA 
TIp ANKARA IL  BAŞKANLICI'
NIN SUNDUCU BILDIRI 

Burjuva diktatörlülünün e n  baskıcı, e n  saldırgan, e n  terörist biçimi olan 
faşizm, başta işçi sınıfı olmak üzere, toplumun bütün emekçı sınıf ve tabaka
lannın, aydınların, sanatçılann amansız düşmanıdır. Faşizmin bu herkesçe bi
linen özellikleri, toplum hayatının bütün alanlannda oldulu gibi, ideolojik 
planda da, kültür ve sanat alanında da kendini gösterir. İçinde bulundu�umuz 
yüzyılın, kısa ömürleri sırasında, çok büyük acılara. yıkımlara, insan eme�inin 
yüce ürünlerinin yok olmasına yol açmış faşizm deneyleri, bunun örnekleriy
le doludur. Hitler faşizminin, işçi sınıfının sosyalist sanatçılannın yanı sıra bü
tün ilerici, demokrat sanatçılann da eserlerini meydanlarda marazi gösterilerle 
yaktı�ı "törenler", yalnız aydınlann, sanatçılann de�i1, işçilerin ve emekçile
rin de anılanndaki tazeli�in.i korumaktadır. 

Bu durumun nedeni, sadece o olaylann yakın geçmişin olayları olmasın
dan iteri gelmemektedir. Faşizm, otuz yıl önce aeır bir yenilgiye ueratılmış 
olmasına raAmen, bugün dünyanın bazı ülkelerinde yine gündemdeki sorun
dur. Artık hiç bir ilerici, demokrat niteligi kalmamış olan burjuvazi, her za
man. her yerde tam boy, açık bir faşizmi gerçekleştiremesc bile, faşist yön
temlere sürekli olarak ve yo�unlueu gittikçe artan ölçülerde baş vurmaktadır. 
ya da baş vunna eeilimindedir. 

Burjuvazinin faşizmi gerçekleştirebildiAi, faşist diktatörlü�e karşı her tür
lü araçtan yararlanılarak yo�un bir' mücadelenin verildi ei dönemlerde, sanat 
da, bu mücadelenin daha dolaysız bir aracı olurj mücadele bilincini pekiştiren, 
insanlara direnme gücü veren, umut aşılayan bir propaganda ve ajitasyon göre
vini üstlenir. Hitler faşizmine karşı verilen savaşta Sovyet sanatçılannın çaba
lan; yine aynı dönemde Fransız Mukavemetçilerinineldenele dolaştırdıklan 
Aragon'un ve Eluard'ın şiirleri; Franco'nun saldırganlanna karşı çarpışan 
Cumhuriyetçilerin dillerinden düşürmedikleri Lorca; Bulgaristan'daki anti-fa
şist mücadele sırasında Vaptsarov'un şiirleri; günümüzde Şili halkının yilit 
direnişine güç katan Neruda'nın şiirleri, Victor Jara'nın türküleri ve bizim Ni
zım Hikmet'imiz, bunun ilk akla gelen örnekleridir. 

Burjuvazinin tam boy, açık bir faşizmi gerçekleştiremedili, ama faşizmin 
toplum hayatmın bütün alanlannda tırmanış halinde oldulu Türkiye gibi ül
kelerde de büyük de�er taşımaktadır bu örnekler. Olkemizde de bütün ilerici, 
demokrat, sosyalist sanatçılar, ideoloji ve kültür alanındaki faşist saldınya kar
şı koymalı; eserlerinde faşist ideolojinin gerçek yüzünü göstennelij kitleleri 
faşist propagandaya karşı ilerici, demokrat bir kültürle silahlandınnalıdırtar. 
İlerici, demokrat bir konumda olan ve hele işçi sınıfının ideolojisine bıllan
mış kültür emekçilerinin, dünyamızın ilk sosyalist devriminin önderinin şu 
sözlerini çok iyi kavramaları ve kendilerine rehber edinmeleri gerekir: "Biz, 
sosyalizmi, kapitalizmin yaratmı" olduRu malzemeden, yıni, burjuva koşul
lan altında yolrolmuş, bu bakından da, kaçınılmaz şekilde burjuvı zihniye· 

-tiyle dolmuş o hassas cihaıdan kurabiliriz ancak. Sosyalist toplumu kunnıyı 
zorlaştıran ,ey de budur; ama aynı zamanda bu, onun kurulıbilmesinin ve ku
rulaclRının da bir güvencesidir." 

Faşist ideolojinin ,saldınaına karşı mücadele etmek; bu mücadeleyi verir
ken de halkımızın ve bütün dünya halklarının yaratmış oldu�u kültür mirasına, 
içindeki gerici unsurlan ayıklayarak, sahip çıkmak; onu daha gelişmiş. dahı 
mükemmel, nihayet sosyalist bir kültür haline dönüştürmek. fııte, kültür ve 
sanat alanındaki görevimiz budur. 

lIilim Vayınıarı 
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oldueunu" 
"sanatın 

bakılarak 
işaret etti. 
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başlayan Sevgi 
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Bunlar sana· 
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Yalçın Küçük, 
önceki konuşmactla· 
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demokrasisinin 
deeiJdir. 

zaman burjuva 
diktatörlü

Aynea, faşizm 
hafife al

emperyalizmle balı
Ama, kökü 

yol açmaktır. Erol Toy'un ımparator 
romanı, bunun en açık ömelidir. Bu
günlerde ürünleri ço�alan 12 Mart ede· 
biyatı da genellikle bu yanlışa düşüyor. 
Daha çok biyolojik bir direnişi anlat· 
makla birlikte, Yaralısın belki bunun 
biraz dışında tutulabilir. Ama o da hiç 
bir zaman, örne�in bir Fuçik'teki dire-
niş nitetilinde de�i1dir. 

Bizde, faşizme karşı mücadelede be· 
nim bildiAim en iyi sanat eseri �azım'ın 
Kemal Tahir'e Hapisaneden Mektuplar'ı
dır. Orada Nazım, en kötü, en umutsuz 
koşullarda bile ola�anüstü bir direnişin 
ömeRini verir. Kendisinden sonra gele· 
ceklere katkısı olsun diye, bir ressam, 
bir hikayeci, bir romancı yetiştirmek 
için çaba gösterir. 

ışçi sınıfının büyük örgütlenme gü· 
cünü anlatan Alpagut Olayı oyunu da 
hemen akla gelen bir örnektir. 

Bir de şunun altını çizmek gerekli: 
Sanatçı işçi sınıfının siyasi hareketinin 
ve onun partisinin partisinin parti yörüngesinden uzak
laşmamalı. Bütün büyük sanatçılar bunu 
do�rulamıştır. Burada "Hangi "Hangi "Hang parti?" 
sorusu bir anlam taşımıyor. Diyalekti
�in temeııerinden biri, görünüşle özü 
ayırdetmektir. tşi, gerçekli�i yeniden 
yaratmak olan sanatçı. yaratıcı yetene
Aiyle özü görünüşten ayınr; hangi parti
nin nereye götürece�ini götürece�ini götür de görürj kara
nnı ona göre verir." 

ENn� vIILi2JW ! 

faşizm, başta işçi sınıfı olmak üzere, toplumun bütün emekçkçı kç
lannın, aydınların, sanatçılann amansız düşmanıdır. Faşizmin 
linen özellikleri, toplum hayatının bütün alanlannda oldulu 
planda da, kültür ve sanat alanında da kendini gösterir. İçinde 
yüzyılın, kısa ömürleri sırasında, çok büyük acılara. yıkımlara, insan 
yüce ürünlerinin yok olmasına yol açmış faşizm deneyleri, bunun 
le doludur. Hitler faşizminin, işçi sınıfının sosyalist sanatçılannın 
tün ilerici, demokrat sanatçılann da eserlerini meydanlarda marazi 
yaktı�ı "törenler", yalnız aydınlann, sanatçılann de�i1, işçilerin 
rin de anılanndaki tazeli�in.i korumaktadır. 

Bu durumun nedeni, sadece o olaylann yakın geçmişin olayları 
dan iteri 

durumun nedeni, 
iteri 

durumun nedeni, 
gelmemektedir. Faşizm, otuz yıl önce aeır bir yenilgiye 

olmasına raAmen, bugün dünyanın bazı ülkelerinde yine günde
dur. Artık hiç bir ilerici, demokrat niteligi kalmamış olan burjuvazi, 
man. her yerde tam boy, açık bir faşizmi gerçekleştiremesc 
temlere sürekli olarak ve yo�unlueu gittikçe artan ölçülerde baş 
ya da baş vunna eeilimindedir. 

Burjuvazinin faşizmi gerçekleştirebildiAi, gerçekleştirebildiAi, gerçekleştir faşist diktatörlü�e 
lü araçtan yararlanılarak yo�un bir' mücadelenin verildi ei dönemlerde, 
da, bu mücadelenin daha dolaysız bir aracı olurj mücadele bilincini 
insanlara direnme gücü veren, umut aşılayan bir propaganda ve 
vini üstlenir. Hitler faşizmine karşı verilen savaşta Sovyet sanatçılannın 
lan; yine aynı dönemde Fransız Mukavemetçilerinineldenele 
Aragon'un ve Eluard'ın şiirleri; Franco'nun saldırganlanna 
Cumhuriyetçilerin dillerinden düşürmedikleri Lorca; Bulgarist
şist mücadele sırasında Vaptsarov'un şiirleri; günümüzde Şili 
direnişine güç katan Neruda'nın şiirleri, Victor Jara'nın türküleri 
zım Hikmet'imiz, bunun ilk akla gelen örnekleridir. 

Burjuvazinin tam boy, açık bir faşizmi gerçekleştiremedili, 
toplum hayatmın bütün alanlannda tırmanış halinde oldulu 
kelerde de büyük de�er taşımaktadır bu örnekler. Olkemizde 
demokrat, sosyalist sanatçılar, ideoloji ve kültür alanındaki faşist 
şı koymalı; eserlerinde faşist ideolojinin gerçek yüzünü göst
faşist propagandaya karşı ilerici, demokrat bir kültürle silahlandınnalıdırtar. 
İlerici, demokrat bir konumda olan ve hele işçi sınıfının ideolojisine 
mış kültür emekçilerinin, dünyamızın ilk sosyalist devriminin 
sözlerini çok iyi kavramaları ve kendilerine rehber edinmeleri 
sosyalizmi, kapitalizmin yaratmı" olduRu malzemeden, yıni, 
lan altında yolrolmuş, bu bakından da, kaçınılmaz şekilde 

-tiyle dolmuş o hassas cihaıdan kurabiliriz ancak. Sosyalist toplumu 
zorlaştıran ,ey de budur; ama aynı zamanda bu, onun kurulıbilmesinin 
rulaclRının da bir güvencesidir." 

Faşist ideolojinin ,saldınaına karşı mücadele etmek; bu mücadeleyi 
ken de halkımızın ve bütün dünya halklarının yaratmış oldu�u 
içindeki gerici unsurlan ayıklayarak, sahip çıkmak; onu daha 
mükemmel, nihayet sosyalist bir kültür haline dönüştürmek. 
sanat alanındaki görevimiz budur. 

lIilim Vayınıarı 
'.K. 26S ShtKU:I - ls·t'ANKI'I. 

GERÇEKÇILICIN TARIHI • 
B_ Suchkoy 



BiR CiNAYETiN 
ARDıNDAN 

KEMAL EL/TA Ş 

Türk Demir Döküm susLu cuma günü. Silahtara�a 
Deresi sustu sanki. Istanbul'un kalbi burası. Işçi sını
(, tarihine altın harnerle geçen 1959 direnişi, Sungur
lar işçisinin sendika seçme özgürlü�ü için yaptığı ey
ıemler, sarı sendikaların yok oluşu, devrimci sendika
ların fabrikalara girişi, çatışmalar. yaralılar. verilen 
şehitler, Gıslavet direnişi, ÇSS'de kanunsuz lokavla 
karşı işçilerin mitingi, faşist saldırılar, Eyüp SSK'da 
yuvalanan faşistlerin provokasyonlarına gerekli cevap
ların verilişi, "ülkücüler derne�'i"nin pılını pırLısını 
toplayıp kaçışı .. Işte işçi sınıfının durdurdu�u maki· 
nalar çalışmıyor. 50 yılını dolduran Vehbi Koç çalış
l'tamıyat fabrikayı. Fabrika sustu. PoLalardaki de
mirler kızgınlı�ını yitiriyor. 2700 işçinin yüzü asık. 
KulakLan kulaA'a bir rısıllı "Mustara ölmüş". Asık su
ratlar, nasırlı eller birbirine kenetıi. "Dökünıhanede
ki delikLen düşmüş, kafa üstü, ancak bir saat sonra rar
ketmişler ama name". Cobançeşme'ye de haber ula
şıyor. Kara haber tez ulaşırmış. Orası da susuyor. 
Sungurlar işçileri de duyuyor, CSS, Cısıavet, Elektro
metal... ve Silahlaralİa Deresindeki rabrikaların işçile
ri duyuyor. Kaçıncı kez duyuyorlar. kimbilir? ölüm
le bitenler, sakat kalanlar. Biliyorlar çoA;unu. Belki 
de kendi arkadaşı, hemen yanında makinaya elini 
sıkıştırdı, bacaA:ınl kaptırdı, saçını kaptırdl. Birgün 
kendi başına gelebilir. 

50. Yı lıNDA 50 LIRAlıK 
KORKULUCU YAPMAYANLAR 

TOD suskun. öbürleri isteksiz çalışıyor. Cazete
lerde boy boy ilanların binlerce lira harcanarak ve
rild iA; i televizyonda reklamlara milyonların ödendi
iıi, yeni yeni fabrikalar açma girişiminde olan ve tav
siyeleri madde madde televizyondan haber diye ileıi
len KOÇ Holding'in rabrikasında bir cinayet daha. So
rumlusu Vehbi Koç. Saklandıiıı yok, aranmıyor bile, 
Demeçieri gazetelerde çıkmaya devam ediyor. Kimbi
lir elli yıllık iş hayatında kaç işçinin ölümüne sebep 
oldu. Kaç işçi sakat kaldı. Hiç onları yazmıyor, söy
lemiyor. Kaç milyon lirası oldu�unu ôe---tKiylemiyor. 
Mustara Kılıçaslan yok artık. 1926 doA:umlu, 1976'da 
öldü. Vehbi Koç'un ellinci yılında 50 liralık korkulu
A:un yapılmaması nedeniyle. 50 lira için kaç elli yaş
larında cana kıyıldı. Daha genç olanların hayatı sona 
erdi. Sokakta gençlerin kurşunlandlA:ı, raillerinin bu
lunmak istenmediA:i günümüz Türkiye'ıinde Demir· 
Dökum'de ölen Muslara KJlıçaslan'ların failleri belli 
ama i'llcm yapılamıyor. 

IlÖY LE ÇAlıŞıYORLAR, 
IlÖYLE ÖLÜYORLAR 

Mustara Kılıçaslan Cuma günu 6.30 vardiyasına 
geliyor. It! yıllık illÇi ve dökumhanede çalışıyor. J)ö
kumhanenin kum hazırlanan bolumtinde bir karış ille 
si görunmuyor. Glıriıltüden yanındaki arkadaştan si. 
gara iııtiyemiyorsun. Ancak yanına gidip elinle işarı.t 
ger('k. Bir m('trekare genişli�indt> bir r!('lik. AşaAıdlı 
demir çapakları var ve yükseklik 4 ınetr(> . Mustafa'lar 
işle burda çalışıyor. Bentonit kumun hir 
birini lutmaıı için) bas"ırkeh etraf toz-duman içinde. 
Hava boruları yok, tozu dışarı ileLııin. 

Dışardan içeriye girince görme daha da 7.orI8,11 
yor Dokum bantları çalışıyor. Fabrika durmuyor, ge. 
ce gunduz çalışıyor. Işçi istedi�i zaman durduruyor. 
Vehbi Koç da bilmiyor nb" çalıliLıitını, nasıl durdu-

�unu . Mustafa'nın ne zaman düştüğü bilinmiyor. Saat 
S'e do�ru bulunuyor, 4 mclre aşai1'lda, çapaklar ara
sında, siyah demir tozu ve kırmızı kan. Kafası çapak
lar arasında. Düşüşünü ne gören var ne de duyan. He
men düştüA:ü yerin yanı başında 5 arkadaşı çalışıyor, 
toz ve alabiidiA'ine gürültü. 4 metre aşaA'lda da toz var, 
gürüllü var. Orada çalışanlar da gürmüyor, duymuyor. 
Mustafa kan kaybından gidiyor. 50 liralık korkuhıltun 
yapılmaması Mustafa'ııın hayaLına maloldu. :'0 inci 
yılda 50 lira ve Mustafa'lar. Ey tip SSK'da doktorlar 
"giLmiş" diyorlar ve hiçbir gerekli tıbbi müdahalede 
bulunmuyorlar. SSK işçinin hastahanes; ' tŞf;i koma
da, tıbbi müdahale yok. "Gitmiş" kelimesi ezbere 
biliniyor, herkes tarafından. 

" I Ş  KAZASı" DEC i L  ıŞ CINAYETI 

O ameliyat masasını, o neşterleri. makasları. o .öl
çü aletlerini MusLafa'lar yapıyor. Ama Mustafa'lar 
için kullanılmıyar, o aletıer. 7ıengi nlij:i:i yarıttan onlar, 
50 lira için ölen yine onlar. Yabancı rilmierde görtiyo
ruz, mP.trelerce yüksekten düşer fakat "gitmiş" de
mezler. Gerekli müdahalede bulunulur. Bizinı film
lerimizde bile "giLmiş" kelimeleri çok. Burju va?i ken
disine zenginlikler üreten;n hayatını işyerinde koru ya
mayacak kadar aciz. Diger bir ilginç yön de SSK'ya 
ko ma halinde getirilen Mustafa'nın yanındakilerine, 
"sigortah mı?", "vizite ka�ıdı var mı?", "iş ka7,asl 
mı?" gibi soru/ar sorulması. Bunlardan birinin cevabı 
Olumsuz olsa, Mustara'lar hastahaneye dahi sokul
mayacak. Runların hepsi Lamam olunca da "gitmiş" 
diyorlar. Mustafa'lUn vizite ka�ıdını işveren "aya�ı 
kaydıkı için düşmüştür" diye gösteriyor. Fakat bu 
sendika temsilcili�in tarafından de�iştiriliyor, "iş ka· 
zası" oluyor iş cinayeti. 

2700 ı ŞÇiYE iLiR AMIlULANS 

Orta Doğu'nun f�n biiyük fahrikalarınclnn biri 
olan ı'OO'dc hiçbir L«>knolojık ılerleme yok işçinin 
lehinde. üretim işc.;i gücüne dayanıyor. Kalıpların dö-

kuldui!ti prc·ı.lı'r rı ku ımınıl:uıı ve aynk pCC'hlltyla f;altlfl
yur. Nl'd('ni a(;ık. ur('ıimi MLlırlıı;l k, az masraf f;ok 
kar ı'ldt' t'tn)C'k. Bıı ,'nltlfnlanın. ,'alllJma kOlfullarına 
uymadı!:!ı Uuıg" (.:alışıııu ıııudurhi(!u lMnrından dera 
Inrı·a Koc;'a ilt'lilııwkl .. hirliktt" KuC'; !)O. yılı hazırlrk
lıırı yaı,lıi!ı if;iıı. bunlar .. cevap hi lt" yok. e öcrekli ıın-

, /.'111 tır alınnııyur. rıo iııci yılda r,o lira ("nk gc·1iyor. 
Dl'l1Iir I lokuııı 'tlc' u zamana kadar 'i� Emniyeti !j('fj' 
cliy" hilinen :jahıs, o kazadan sonra 'muşavir' oluveri
yor. J )clııir·Ujiküm'de 2700 h;çi var. Iki Demir Di,
küm'ch' toplam iŞf;i sayısı bu. Bıı kadar işçi için bir 
amhulans vilr. Y('tcrli olmadıAı gorUIH'n hir gNf;"k. 

M u�Larn Kıl ı,';ı:;lan'lI1 iş cinayetiıw kurban git· 
Ilwsiııdrn snnra. CiL ma rtc'si günu sUlikundu yine "Si 
lahlar .. j:i:a Deresi " .  Mavi tulumlar ic,,'indc sabahın ('r· 
kC'n sı:ıallcrind(' fabrika "uundc' toplandı 2700 işçi . 
l )i�N rabrikalardaki işçiler de onlara katıldı. lşvere 
nin rabrikaya kilit vurup, kapı dışarı eLLir:i <,: BS  
iş,'iINi d(' oradaydı. nayruj:i:a sardıp Mustafa'nın la· 
bulu fabriku kapısı i.intine kondu. lş\=iler saYi!1 
kaygı il,· gjizlüyorlar lab ııtu, koi kola. 

PATRON TAKTıCı 

Maden-J:j 1 4 .  milge başkanının konuşmasını dik
katle dinlcdiler, saygı dııruşu yaptılar. Biilı:ce Başka
nı "iş güvenliili sağ:lanmayan bölümlerrl(' f;alışmaya
cağız" flediği zamnn işçiler c;'uktan kararlıyd .. 

Alibeyköy camiine kad.ır tubuL .. ller Jslünd� la
şın�1.. 5000'den fazla bir t.ophıluk tabuL"n arkası n· 

Oan yürüdü. Iş cinayetine karşı bir i h tar yürüyüşüydü 
bu. Işçi sınıfının disiplinli, kararlı yürüyü:jü. Yılların 
verdi�i mücadelenin birikimleri"in sonucunun bir bö· 
ıümü. Mustara ölmüştü ama Mustafa'lar ülmesin diye 
kararlı yüriiyorlardı işçiler. Mustafa'nın geride iki  ye
timi kaldı. Mustafa S yıl mu trakLa çalışmış. ÜcreL ar· 
tlŞI olunca dökümhaneye gönderi lmiş. <.ıcinderilmede 

clenl'mel'. sürgün. Sekiz yıl mut.fakLa çalışmadan son
ra diikümhanede f;alışmak kolay de�il. Işçiler "işve· 
ren hep bıiylc yapar. Toplu seizleşmrlerde ücreL artışı 
olunca, çıkmaya zorlamak için zor işle� veriyor." di
yorlar. 

Z" ytinburnu olaylarında iildurulen ALilla Özkan' 
m annesi de oradaydı. Nice ıınalar ki o�ullarını raşist 
kurşunlar yıkınıştı. oradayddar. Nice analar ki iş ci
nayetinde ynkınlnrını kaybetmişler. oradaydılar. Ora· 
da olanlar faşizme karşı demokrasi iç-in. kapitalizme 
karşı sosyalizm i<:in yüruyorlardl. IŞf;i sınıfının kalbi 
burada

,
aLıyordu . 

SUÇLULAR ilELll 

Musla.ra Kıl ıf;3Slan'ın gümülmesinden sonra <..:� 
işçil('ri ziyaret edildi. TOO Baştemsilcisi Turgut Ala
aj:j:aç "Rir arkadaş ımızı kaybeLlik. Fakat iŞf;i sınırının 
mücadf'lesi devam ediyor. Demir döküm işç-iler adına 
hepinize selam" diyordu. Mustafa yok Lu ııma CBS'· 
den Mustafalar vardı. Sungurlar'dan Mustafa'lar ora
daydı. Sınır mücadelesine devam ('tmek için. 

TOD temsilcili�i "Gerekli tedbirlerin alınması 
için bir kez daha girişim yapılacaktır. �nlt.·mlerin alın
madığı bölÜmlerde çalışma durdurulacaktır. Işveren 
iş kazalarıyla ilgili eititici çalışmalar yapma�a 70rla 
nacaktır." diyor. 

Mustafa'nın şapkası cumarlesi akşamı da oraday
dı. Hiila önlem alınmış deiıildi. Vehbi Koç'un 50. yı' 
lında, 50 yaşındaki MusLara'nın hayatı sona eri�'or_ 
Relki aynı nnda nice Mustafa'ların hayatına kıyılıyor. 
Bu iş kazası deAii, b u  açık açık bir iş cinayeti. Suçlu
lar: Kapitalizm ve burjuvazi. 

harnerle geçen 1959 direnişi, Sungur
sendika seçme özgürlü�ü için yaptığı ey

sendikaların yok oluşu, devrimci sendika
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birbirine kenetıi. "Dökünıhanede
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mı?" gibi soru/ar sorulması. Bunlardan birinin cevabı 
Olumsuz olsa, Mustara'lar hastahaneye dahi sokul
mayacak. Runların hepsi Lamam olunca da "gitmiş" 
diyorlar. Mustafa'lUn vizite ka�ıdını işveren "aya�ı 
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