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VATAN'IN AÇıKLAMASı 

YOROYVŞ'ün 60. sayısının 2. sayf(JJlında yayınlanan "Halk Parti.j'nde 
lJmek Bir ProVOka6Yon" ve "Serinletici Vatan" başlıklı yazılorımızla ilgili ola
rak. Vatan Gazete.i Genel Yayın Müdürü Alp Kuran, YVRVYVŞ'ün Sahibi 
Nihat Sargın 'o hitaben bir açıklama gönderdi. Söz �onıuu yoz,'arımuın ya
yınlonmaıından sonro Vatan Gazete,i sayfalarında bir köşe yazarı ue yine Ge
nel Yayın Müdürü tarafından. yazılarımızrn maddi içeriliyle çelişmeyen ve 
ıiibjekti( bir tort,şmoyo başlangıç eden görüşler yer almıştı. Vatan yetkilile
rinin, lhrgimi,ze bir açıkloma göndereceklerini ,ifahen bildirmeleri ue bunun 
do memnunlulıla kobul edilme.inden sonra, yazılarımuın gazetede tartışmo 
konıuu yapılm(JJl' ue buna ralrnen bir oçıklamo gönderilme.i, YURUYUŞ'ün 
delerlendiremediAi bir durum olmuştur. Alp Kuron'ın, Vatan'da yoyınlanon 
yazılarla oynı içerile .ahip 0l4n ue Dergimizde yoyınlanm(JJl' da tale,ı edilme
yen açıklomOlınm, siibjektif yargılordan çok YVRUYVŞ'iin yayınını ilgilen· 
dirdilini "ndılımu bölümleri yayınlıyoruz. 

Sayın Nihat Sargın, 
ı Haziran 1976 tarihli "Yürüyüş" dergisinin ikinci sayfasında "Vatan"

la ilgili olarak. yayınlanan iki yazıyı üzülerek okudum. A,aA:ıdaki açıklamayı 
yapmayı, yerine getirilmesi zorunlu bir görev saydım. 

Her iki yazıda da konu "CHP Gençlik Kollannın Gizli Raporu" ve bu 
raporun "Vatao"da yayınlanmasıdır. Her iki yazıda da "Vatan" ve "Vatan"
da çalışanlar bu yayın neden\yle haksız ve çirkin bir biçimde suçlanmakte, 
karalanmaktadlflar. 

"Halk Partisinde örnek Bir Provokasyon" başlıklı ya:ıınızın sahibi di
yor ki: 

Bu npor (hemen herkes tarafından) anınde ele geçirildi. Ama oyuna 
gelmemek için yayınlanmadı. Yürüyü, bu raporu elde etti. Raporla ilgili bir 
satır yazmadı ... Çünkü rapor örnek bii provokasyon niteliA:inde. Bu raporu 

yayınlama.1ttabundanıeri kalmıyor. Bu raporu terrika etmek için neden bu ka
dar arzu duydulu? ... 

Eter Yüriiyü,ş'teki yazıda, raporu yayınlamakta hata yaptılım JÖylen
mi, olaydı, bata yapıp yapmadıtımız kimseyi rencide etmiyecek gerçekçi bir' 
düzeyde tartışılabilirdi. Fakat Yı.irüyü,ş'teki yazıda böyle yapumamı" yayında 
art niyetli bir provokasyon aranmış V\! bulunmu,. Kendisini Türk halkının 
muUuluk savaşına adayan gazetenin tümü,suçlanmış.-Su durumda bu suçla
mayı yanlUamanın ve bazı gerçekleri ortaya koy man ın gerekJiliA'ini siz de ka� 
bul edersiniz .. 

Bir kere, "Yürüyüş bu raporu anında elde etti" sözünün dolruluk dere- . 
ceUni bium bilmemiz olanaksızdır. Fakat Yürüyüş raporu elde ettikten sonra 
ne yapml.$, kime ve nerede uyarıda bulunmuştur? ı,te sorun buradadır. Ra
poru yayınlamak bir hata mıdır, yoksa bir görev midir? 

Ikincisi, eter rapor anında birçok kişinin, bu arada Yürüyü,'ün bile eli
ne geçmişle, eler rapor yazıda iddia edildili gibi polis tarafından hazırlanmış
sa, CIA ve MIT'in CHP 'ni ilham etmediA:i, CHP içinde kol tuttuA:u dolruysa 
demek ki rapor kontr-geriilanın da eline geçmiştir. 

O halde $Öz konusu rapor yayınlandı diye, Vatan'a kızmak ve çatmak 
niye? 

Ko,ullar elverdiA:i takdirde kontr-gerilla da soreulama malzemesi olarak 
kullanuacak bu raporu önceden kamuoyuna sundu ve uyarı görevini yaptı 
diye mi? Bu raporun hukuken geçersiziiIini hiçbir suçlamaya ve sorgulamaya 
malzeme yapılamıyacaiıını kamuoyunda önceden tartilimaya koyarak açlA'a 
çıkardılı, muhtemel bir işkence malzemesini aergilendiA'i ve bunu önledili 
için mi? CHP içindeki bazı kişilerin durumunu açı Ra çıkardlA:ı, bu partinin 
&atlarn unsurlarını uyarıp harekete geçirdiai için mi? 

Şimdi inaaf ile düşünmek gerekir: EA:er bu rapor Vatan'da yayımı an
mas.aydı, suç kanıtı aayılıp, raporda karalanan kişiler ve yual öreütler hakkın
da kayuşturma açılsaydı rapor tüm CHP'yi baltlayıcı bir nitelikte kalıp suçsuz 
inanlan uyııulanan yasa dışı işlemlere karşı CHP de çaresizlik içinde baakı!
saydı daha mı iyi olurdu? 

12 Mart dönemi iddianamelerinin saA:cl basın tarafından yayınlanmasın· 
dan ha1uuz suçlamalara malzeme olan hususlar ayıklanmamış, aksine bunlar 
abartılarak yansıtılmaya çall,ı1ml,tır. Oysa Vatan aayın Ilhami Soysal'ın ya
zıaından aldlA:ı uyarı ile haksız suçlamalara malzeme te,ldl edebilecek kanıt
sıZ ispatıız karalamalan Gizli Raporu yayımlarken çıkarmı,tır. 

Oysa Vatan ne yapmıştır? 
Bq:ta yazarımız aayın Ilhami Soysal olmak üzere, Vatan, Gizli Raporu 

hazırlayanları aA:ır bir biçimde ereştirmiş, raporda kanıtıız, ispaıSız suçlamalar 
yaplldlA:ınl belirterek, bu tutumun ciddiyetaizlilini ve çirkinliA:ini sereilemiş
tir. 

3- Yürüyü, dereisine sizin bilginiz dı,ında ,irdiA:ine inandlA:ım bu yazı* 
da, nihayet, bir önemli noktayı sizin ve okurlarınızın dikkatine sunmak 
isterim. 

Gerçekleri çarpıtarak ve birbirine karı,tırarak yapılan karalarnalardan 
sonra, SOruyor yazının sahibi: "Bu raporu terrika etmekte niçin bu kadar arzu 
duydular?" 

Ve bunun yanıtını, CHP içinde Maocularla cilvele,en bir demokratik 
sol grubun varlıA'ından geçirerek, ,öyle veriyor: 

"Hem CHP içindeki en 101 demokratikler, hem de Vatan Gazetesi üç 
buçuk Maocuyl. birleşerek ,üçlerini arUırmayl deniyorlar Yani diyorki bu 
aaLırlann yazarı, "Valan üç buçuk Maocuyla birle,mi,tir." "I, bu kadar ba
ıittir." 

Bu .uçlama bizi yaralarnu, çünkü hiçbiz zaman bize ul",amaz. Bununla 
birlikte, (.orunun yazann iddia ettili kadar basit. olmadıaını anlamak _çuuı
dan) yazarın bu sözleri üzerine sanırım aizin ve okurlannızln dikkatle elilme
sinde, bu sözleri to.hUl et.mekte yarar vardır. 

Şimdi VaLan'a yöneltilen "basil. iş"i geldili yere çevireUm. Yüriiyü,'e 
yöneltelim. Biri kalkıp ,öyle dese: 

Yürüyü, üç buçuk Maocuyla birleşerek gücünü arttırmayı denemektedir. 
Ne dersiniz? 

Siz de kabul edeniniz ki, tarihte birçok örnekleriyle sabit. olduRu üzere, 
halkç� ve yur�ver eylemi! önemli olan, bir kişinin ıerveti olm .. , delil, bu 
servebn ne ,ek,lde ve hangı amaçla kuUaruldllıdır. Bu gün Numan Esin bazı i" adamları gibi ya,amın en geniş biçimde çıkarmak olanaklarına &ahip-
ken, "Vatanılın en e-

dur: 
Bu açıdan Yürüyü,'teki yazıda üzerinde durmak iıtedilim ıon nokta .u-

Yazıda denilivor ki: "Vehbi Koç hakkında aleyhte izlenim yantabil. 
'cek haberler �ı.ında gazetenin wla açık oldulu direktiCini veren p.tronun, 
TIR kamyonlarıyı. dııı ülkelere kimlerin mallarını tqıdılı merak konulU ... 
Vehbi Koç hakkında aleyhte izlenim yaratabilecek bir haberin ihmali bile or
tahıı karı.tınyor ..... 

YOk böyle bir ,ey ... Bu olay ve Iddia da, dilerleri libi, tamamen uydu* 
ruktur. Numan Esin ne bana ne de gazetesindeki bir batka arkacl .... berhanti 
bir talimat vermemi" tek bir JÖz JÖylememi,tir. Vehbi Koç'l. illiU bir haber 
ihmal edildi diye, ortalık hiçbir zaman kan,mamlfta. 

Sizin iddianızı kökünden çürüten, itin ıerçeli ,udur ki, Vehbi Koç'un 
ele,tirilditi tek gazete "Vatan" olmu,tur. 

Görülüyor ki, Numan Esin'e ve Yatan'a yöneltilen ele,tirinin, karalama
ların ve suçlamaların tümü geçersizdir. Hamzdır. 

Son olarak, üzerinde durulması gereken tek bir nokta kalmaktadır. Aca
ba Vatan sözkonusu raporu ıerekli çıkarmaları yaptıktan ıonra y.yınlamalda 
bir hata mı yapmıştır? 

Biz inanıyoruz ki Vatan, Gizli Raporu yayınlamakla: 
1· Raporu hazalayıp kaleme aJanların sorurnallzc. davranl,larınl orta

ya koyarak ve gerekli tavrını alarak, CHP içindeki &BAlam uıuurlan bu tür day
ratıl.şlara kar,ı uyarmak ve harekete ıecinnek sonucunu ..ılamı,tır. 

2- Rapordaki kanıtaız, ispat.&ız.suçlamalan anyarak ve bunlara dikkat
leri çekip. ele,tirerek, bunların kamuoyunda önceden tartı,ılmaına, hukuken 
geçersiz olduklarını saptanmasına yardımcı olmu,tur. 

3- Kontr-terillada ve çe,itli IorlJlllamalarda itkence malzemeai yapd
masını önlemiştir. 

4- Vatan, bu raporu açıla çıkarınakla, b .... ta CHP olmak ÜRre, ,erekli 
uyarı görevinde bulunmu" soldaki yual bütün partilere ve kurulu,lan temiz 
zeminler üzerinde temiz işbirlliii olanaklarını hazalayıcı önemli bir hizmeti 
gerçekle,tirmi,tir. 

Görülüyor ki� serinkanlı oldultumuz ve ıerçekçi dü,ündülümüz takdlrde 
Yürüyü,'teki yazılarda Yatan'a yöneltilen saldınlar bu açıdan da haluızdır. 

Oüzeltilmelt muhtaçtır. 

büyük SUç: 
yürüyUş'e demeç vermek 

Iş Müfettişleri Demeli (IM-DER) 
Genel Başkanı, Çalışma Bakanlığı'nın 
hışmını son günlerde ;yiden iyiye üze
rine çekti. Ahmet Erol'un başında bu
lunduğu iş müfettişler;nin, kendilerin
den beklenilen;n aln;ne işuereni tutma
yıp dürüst dauronmaIorı. öteden Inri iş
uerenleri ue onların iktidarını rohatsız et· 
mekte idi. 

Bu rahatsızlığın çözümü, iktidar 
için. ceZa dalıtarak iş müfettişierinin 
sindirilmesinden geçiyordu. Bu nedenle, 
boy hedefi olara� Dernek Ba,kanl Ah
met Erol seçildi. Ahmet Erol'un ue arka
daşlarının öteden beri işveren karşısın
da işlediği "suç "lar Ahmet Erol'un bir 
dauranışı ile doruğuna çıkmıştı. Bu, bü
yüh bir 'uçtu: YVRUYVŞ dergisine de· 
meç uermek, bu demeçte iş hayatının 
gerçehlerini ortaya koymak. 

Çalışma Bakanı Ahmet Teu(ik Pak
BU, SÖZ honu,u demecin Dergimizde yer 
almClSI üzerine, Ahmet Erol'un göreuin
den alınm(JJl1 için hemen tefebbü.e geçi
yor. Erol'un durumunun incelenmesi 
için, Bakanlıh müfettişIeri lıöreulendir;U-

yor. Göreutiler Bakanl,'a ceuoben yaz
dıklan raporda, Erol'un "b4ılnla ilişıw.
rini Bakanlık aleyhine geliştirdi'ini � 
Bolımsızlık. Demokrwi, Sa.yalhm Için 
YVRVYUŞ Dergili'nin 2.3.1 916 tarihU 
sayısında deulet memurlu'uM ycMıtma· 
yacak şekilde uc gerçelılere ayırın OLD
rok siyasal mahiyette �yoMtlcır verdili· 
ni" kesinlikle tesbit ue te,h;, ediyorltır. 

Göreuli milfettişlerin rapor'Unda. 
bClfka konuIoro da deliniUyor. Ahmd 
Erol'un yetkili malıamlardGn N'lılı ro
poru almeuı müfettit'er için bulunmaz 
bir materyal oluyor. "Yurdun her y.rin
de, her türlü iklim Iıoşulu altında IÖre" 
yaprruJSI gereken" bir iş ".ilfdtitinin 
"rohatsızIonıp rapor alomayocolı" do 
ciddi ciddi ileri liirijlilY<>'. Oatelilr Ah
met EroL, bu rahatsul"ı bahane edip aL
dığı istirohat siiresin� "Balıonlılı aleyh
tarı fcuıliyetı.,'1e geçirmiş! 

. YORVYUŞ't demeç vermelı vf' 
"hClSta olmalı",ibi iki biiyillı suÇun bi,.. 
leşme.i IM-DER Botkonınm Çalıtmo 
Bakanı Ut ,öreutilerinin boy hedefi IlGli
ne gelmesine yetiyor. 
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(hemen herkes tarafından) anınde ele geçirildi. Ama oyuna 
yayınlanmadı. Yürüyü, bu raporu elde etti. Raporla ilgili bir 
Çünkü rapor örnek bii provokasyon niteliA:inde. Bu raporu 

yayınlama.1ttabundanıeri kalmıyor. Bu raporu terrika etmek için neden bu ka
duydulu? ... 

Yüriiyü,ş'teki yazıda, raporu yayınlamakta hata yaptılım JÖylen
yapıp yapmadıtımız kimseyi rencide etmiyecek gerçekçi bir' 

tartışılabilirdi. Fakat Yı.irüyü,ş'teki yazıda böyle yapumamı" yayında 
provokasyon aranmış V\! bulunmu,. Kendisini Türk halkının 

adayan gazetenin tümü,suçlanmış.-Su durumda bu suçla
ve bazı gerçekleri ortaya koy man koy man koy ın gerekJiliA'ini siz de ka� 

"Yürüyüş bu raporu anında elde etti" sözünün dolruluk dere- . 
bilmemiz olanaksızdır. Fakat Yürüyüş raporu elde ettikten sonra 

ve nerede uyarıda bulunmuştur? ı,te sorun buradadır. Ra
bir hata mıdır, yoksa bir görev midir? 
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elverdiA:i takdirde kontr-gerilla da soreulama malzemesi olarak 
raporu önceden kamuoyuna sundu ve uyarı görevini yaptı 

raporun hukuken geçersiziiIini hiçbir suçlamaya ve sorgulamaya 
yapılamıyacaiıını kamuoyunda önceden tartilimaya koyarak açlA'a 

muhtemel muhtemel bir işkence malzemesini aergilendiA'i ve bunu önledili 
içindeki içindeki bazı kişilerin durumunu açı Ra çıkardlA:ı, bu partinin 

uyarıp harekete geçirdiai için mi? 
ile düşünmek gerekir: EA:er bu rapor Vatan'da yayımı an

kanıtı aayılıp, raporda karalanan kişiler ve yual öreütler hakkın
açılsaydı rapor tüm CHP'yi baltlayıcı bir nitelikte kalıp suçsuz 

uyııulanan yasa dışı işlemlere karşı CHP de çaresizlik içinde baakı!
olurdu? 

dönemi iddianamelerinin saA:cl basın tarafından yayınlanmasın· 
suçlamalara malzeme olan hususlar ayıklanmamış, aksine bunlar 
yansıtılmaya çall,ı1ml,tır. Oysa Vatan aayın Ilhami 

ayıklanmamış, 
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ne yapmıştır? 
yazarımız aayın Ilhami Soysal olmak üzere, Vatan, Gizli Raporu 

bir biçimde ereştirmiş, raporda kanıtıız, ispaıSız suçlamalar 
belirterek, bu tutumun ciddiyetaizlilini ve çirkinliA:ini sereilemiş

dereisine sizin bilginiz dı,ında ,irdiA:ine inandlA:ım bu yazı* 
önemli noktayı sizin ve okurlarınızın dikkatine sunmak 

çarpıtarak ve birbirine karı,tırarak yapılan karalarnalardan 
yazının sahibi: "Bu raporu terrika etmekte niçin bu kadar arzu 

yanıtını, CHP içinde Maocularla cilvele,en bir demokratik 
varlıA'ından geçirerek, ,öyle veriyor: 

içindeki en 101 demokratikler, hem de Vatan Gazetesi üç 
birleşerek ,üçlerini arUırmayl deniyorlar Yani diyorki bu 

"Valan üç buçuk Maocuyla birle,mi,tir." "I, bu kadar ba

3- Kontr-terillada ve çe,itli IorlJlllamalarda itkence 
masını önlemiştir. 

4- Vatan, bu raporu açıla çıkarınakla, b .... ta CHP 
uyarı uyarı görevinde bulunmu" soldaki yual bütün partilere 
zeminler üzerinde temiz işbirlliii olanaklarını hazalayıcı 
gerçekle,tirmi,tir. 

Görülüyor ki� serinkanlı oldultumuz ve ıerçekçi dü,ündülümüz 
Yürüyü,'teki yazılarda Yatan'a yöneltilen saldınlar bu 

Oüzeltilmelt muhtaçtır. 

büyük SUç: 
yürüyUş'e demeç 

Iş Müfettişleri Müfettişleri Demeli (IM-DER) 
Genel Başkanı, Çalışma Bakanlığı'nın 
hışmını son günlerde ;yiden iyiye üze
rine çekti. Ahmet Erol'un başında bu
lunduğu iş müfettişler;nin, kendilerin
den beklenilen;n aln;ne işuereni tutma
yıp dürüst dauronmaIorı. öteden Inri iş
uerenleri ue onların iktidarını rohatsız et· 
mekte idi. 

Bu rahatsızlığın çözümü, iktidar 
için. ceZa dalıtarak iş müfettişierinin 
sindirilmesinden geçiyordu. Bu nedenle, 
boy hedefi olara� Dernek Ba,kanl Ah
met Erol seçildi. Ahmet Erol'un ue arka
daşlarının öteden beri işveren karşısın
da işlediği "suç "lar Ahmet Erol'un bir 
dauranışı ile doruğuna çıkmıştı. Bu, bü
yüh bir 'uçtu: YVRUYVŞ dergisine de· 
meç uermek, bu demeçte iş hayatının 
gerçehlerini ortaya koymak. 

Çalışma Bakanı Ahmet Teu(ik Pak
BU, SÖZ honu,u demecin Dergimizde yer 
almClSI üzerine, Ahmet Erol'un göreuin
den alınm(JJl1 için hemen tefebbü.e geçi
yor. Erol'un durumunun incelenmesi 
için, için, Bakanlıh müfettişIeri müfettişIeri lıöreulendir;U-lıöreulendir;U-

yor. Göreutiler 
dıklan raporda, 
rini Bakanlık 
Bolımsızlık. Demokrwi, 
YVRVYUŞ Dergili'nin 
sayısında deulet 
yacak şekilde 
rok siyasal mahiyette 
ni" kesinlikle tesbit 

Göreuli milfettişlerin 
bClfka konuIoro 
Erol'un yetkili 
poru almeuı müfettit'er 
bir materyal oluyor. 
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leşme.i IM-DER 
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CiZMENiN SAGINDAKi 
-

. 

TÜRKiYE 
"Hayalet" yüzyıl! aşkın bir süre önce Avrupa üzerinde dolaşıyordu. 

Sonra, bütün dünya üzerinde dolaşmaya başladı. Bu arada, "hayalet" olmak· 
tiln çıktı. Onc;e bir ülke, sonra da bir sistem oldu. Sistem, düşmanını Avrupa 
ve Avrupa dışındaki direnme noktalarının önemli bir bölümünde yenilgiye uğ
rattı. Düşman, dünyadaki yayılma ve direnme noktalarından geriye doğru, be· 
şiğine doğru çekilmek zorunda kaldı. Bütün bu gelişmeler, yüzyıl öncesini ye
niden gündeme getirdi. "Hayalet" bugün yine Avrupa'nı" önemli bÖlgelerinin 
üzerinde dOlilşıyor. Amerikasıı Avrupa, Avrut>asıı Amerika düşünülemeyece
ğine göre, çağırnızın beıirleyici savaşı Avrupa üzerinde veriliyor. Avrupa'nın 
en zayıf noktaları Akdeniz'in kuzeyini çevreliyor: Portekiz, Ispanya, Fransa, 
ıtalya, Yunanistan ve Türkiye. 

Geçtiğimiz hafta ıtalya'da seçimler yapıldı. Seçim sonuçlarının getirdi
ği en önemli açıklıklardan biri şurada: italya'da sağ, oy tabanının tavanına 
ulaşmış durumda. Sağın bu üst sınırı parçalayıp yukarıya doğru hamle yap
ması mümkün görünmüyor. Ya bunu koruyacak, ya da gerileyecek. Gerileme
si, daha büyük bir olasılık. ıtalyan seçimlerinin getirdiği ikinci önemli açıklık 
burada görülüyor: ıtalya'da sosyalizm, tabanını yalnızca yeni seçmenlerden ve 
solun diğer kesimlerinden kopardıklanyla genişletmiyor. ıtalya'da sosyalizm, 
sağın, yani Hristiyan Demokratların 

'
tabanından da önemli kazanımlar sağ

lıyor. 
ıtalya'da gelinen bugünkü nokta, işçi sınıfı hareketinin köklü, uzun de... 

neyimlere dayalı mücadelesinin ürünü. Eldeki demokratik mevzilerin korun· 
masının, yeni k.azanımların sonucu. Bunlar, sorunun öznel yanları. Hareketin 
ve örgütün gücüne ilişkin. 

Sorunun nesnel yanları ise ıtalya'nın, ıtalyan kapitalizminin yapısı ile 
ilgili. ıtalya'da yapısal bunalım, devresel bunalımla pekişiyor. Kapitalist siste
min bunalımı ve açmazları, ıtalya'da en ağır ve en açık biçimiyle görülebili
yor. Bütün bunların üzerine, hükümet bunalımları, rüşvet ve yolsuzluk olayları 
biniyor. Temeldeki bunalım ve açmazlrl bir yansıması olarak. Nesnel ve öznel 
koşulların çakışması, ıtalya'yı bugünkü noktaya getiriyor. 

ıtalya'dan sonra Türkiye. Kapitalizmin gelişkinlik düzeyinde önemli 
farklılıklar var. Ancak bu farklılıklar, iki ülkenin nesnel koşullarının benzeş
mesine engel değil. ıtalyan kapitalizminin bunalımlarını, Türkiye kendi ölçü
leri içinde yaşıyor. Hareketin ve örgütün gücüne ilişkin öznel farklılıklara kar
şın, nesnel koşulların benzerliği, ıtalya'daki yönelişi Türkiye'de de yaratıyor. 
Sola yönelik potansiyelin niceliği ve gücü açısından, Türkiye'yi ıtalya'ya yak
laştıran gerçek, burada. 

Ancak, Türkiye için bundan dah .. ötede gözlemlerde bulunmak gereki
yor. ıtalya'da, düzene karşı, sola, sosyalizme yönelik gOcü ve birikimi Komü· 
nist Partisi temsil ediyor. ıtalya'da sosyal demokrasi gedikli bir hükümet orta
ğı olarak, uzun yıllar boyunca yapabileceklerini gösterdi. Daha doğrusu, ya· 
pamayacaklarını gösterdi. Bugün Avrupa'nın en güçsüz sosyal demokrat ha· 
reketi ıtalya'da. Türkiye'de ise, özellikle 1960 sonrası koşullarının yarattığı 
birikim günümüzde ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde ifadesini bu
luyor. 

Farklı olan nokta da burada. Türkiye'de birikimin gerçek kanalını bu· 
Iabilmesi için, sosyal demokrasinin uzun yıııar düzene "muhalefet" yapması 
ya da iktidarda kalması gerekli değiL. Türkiye'de kitlelerin sosyalizme yönele· 
bilmeleri için, uzun süre sağda ya da sosyal demokraside misafir kalmaları ge
rekmiyor. Nesnel koşullar, yarattıkları güçlü birikim s'onucunda böyle uzun 
bir süreci gerekli kılmıyor. Bundan sonrası, öznel koşullara, sosyalist örgütün 
gOcüne ve etkinliğine bağlı. 

Nesnel koşullar böyle bir olanak yaratıyor. Nesnelolanı değiştirebil-

mek mümkün değil. Sermaye, köklü değişiklikler aracılıgıyla, siyilS31 tercih 
ve yönelişleri etkileyecek durumda delil. Kapitalizmin bugünkü yapısını veri 
alma durumunda. Gelir dağılımı ile, sosyal hizmetlerle ve başka araçlarla oy· 
nayarak siyasal tercihleri etkileyebilmek, Türkiye kapitalizminin gücünün öte
sinde. Niteliğine aykırı. 

Veri bu olunca, sermaye için yapacak tek iş kalıyor: Sosyalist hareketi 
elden geldiğince etkisiz bırakarak sosyalist birikimi dizginlemek. Bunun yol
ları çeşitli. Sosyal demokrasi kuşatmasından, açık faşizme kadar. Ane<rık, iz
lenen yol ne olursa olsun, dah

'
a önce gerçekıeştirilmesi gereken bir iş var. Ser

maye, Önce kendi güçlerini toparlamak zorunda. Sermayenin etkili bir biçim· 
de dışarıya, sola karşı yönelebilmesi için önce kendi siyasal güçlerini toparla· 
ması gerekiyor. 

Sermayenin AP'si, şimdiden'sermayenin diğer örgütlerine karşı "birlik" 
önerileri ile çıkıyor. Birlik önerilerinin sunuluş biçimleri de çeşitli: Tehdit ve 
ikna. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapsamına 163. maddenin girmesi, 
yurtdışındaki örgütleri nedeni ile MHP 'nin durumu gibi konularda AP liderleri 
ve organları suskunluğu tercih ediyorlar. Bunlar, AP'nin tehdit kozları. Bu 
kozlar hem şu anda koalisyonu bozmama, hem de gözdağı verebilme dengesi 
içinde kullanılıyor. Ikna yöntemleri de var. Gelecek seçimlerde "sağ oy IMın 
bölünmesi" durumunda "CHP'nin aradan sıyrılabileceğini" AP sözcüleri bütün 
belagat sanatlarını icra ederek göstermeye çalışıyorlar. Sermaye ancak kendi 
gücünü ·toparladıktan sonra solun ve CHP'nin karşısına en etkin biçimde Çıka· 
bilecek. 

Sosyalist hareketi sosyalist birikimden tecrit etmenin diler bir yolu <bı 
açık faşizmden geçiyor. Ancak bu yolun maliyeti çok yüksek. üstelik, sosya· 
list hareketi bugünkü "demokratik" ortam içinde tecrit etmenin YOIIM'ınl zor· 
lamak sermaye için daha tercihe şayan. Demirel, geçen hafta bir gazeteye ver· 
diği demeçte, korku ve niyetlerini bütün açıklığı ile ortaya seriyor. Demirel'e 
göre, Türkiye'de törpülenen bir CHP'nin dışında sol olamaz. Çünkü "yasalar 
,müsadeı etmez". Varsa, iIIegaldir. "Gizli Rapor"un söyledikleri ile Demirel'in 
söyledikleri arasında tam bir uyum var. Demirel şöyle diyor: 

"Komünizmi yasaklayan hükümler YoU. KolTiinizmin yasak oldutunu 
Anayasa Mahkemesi tesbit etmiştir. Komünizm yasaktır. 141 • 142'nin Ana
yasa'ya uygun olduğunu Anayasil Mahkemesi tesbit etmiştir Tlp'i kapatmak· 
la ... TIp acaba sol parti midir? TIp neden kapiltılmıştlr?" 

Demirel, hem korkusunu, hem de niyetini açığa vuruyor. Demirel, sos· 
ya list birikimi biliyor. Bunu örgütleyecek örgütlen çekiniyor. Demirel, TIP'in 
141 ·142 nedeni ile kapatılmadığını da biliyor. ArN bu maddelerden lupatıl· 
masını istiyor. Demirel'in korku ve niyeti, sermayenin korku ve niyetini IÖste
riyor. 

Demirel'in söyledikleri, Türkiye ve ıtalya örneklerine ilişkin başka Jer· 
çekıere de i�ret ediyor. Bu, Türkiye'nin özel bir durumu. ıtalya'da, iktidara 
yürüyen hareket, kendi meşruiyet savaşını verme durumunda deliL. Bunu 
çoktan aştı. Türkiye'de iktidara yönelik hareket, kendi varlığını ve meşruiye· 
tini de savunma durumunda. Türkiye'de, kitlelerdeki sosyalist birikimi örglJt· 
leme görevi ile örgütün kendi varlığını koruyup gücünü artlrilbilme süreci ça· 
kışmış durumda. Kilitlenmenin, sosyalist harekete yansıyan yönü burada. De· 
mokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bütünlüğünün gösterıcierinden biri de bu· 
rada. Ve hareketin dışındaki her tUrden "sosyalist"in bir tUrlü anlilyamadıkları 
nokta da burada. 

"Demokrasinin genişletilmesi kendilerine dUşmediii" için, demokratik 
kazanımları, demokratik gelişmeyi ancak yakııı gelecekteki bir "iktidar deli

şikliğine"bağlı gördUkleri için de, hiç bir zaman anlaYilmayac.iklar. 
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ve yönelişleri etkileyecek durumda delil. Kapitalizmin bugünkü 
alma durumunda. Gelir dağılımı ile, sosyal hizmetlerle ve başka 
nayarak siyasal tercihleri etkileyebilmek, etkileyebilmek, Türkiye kapitalizminin 
sinde. Niteliğine aykırı. 

Veri bu olunca, sermaye için yapacak tek iş kalıyor: Sosyalist 
elden geldiğince etkisiz bırakarak sosyalist birikimi dizginlemek. 
ları çeşitli. Sosyal demokrasi kuşatmasından, açık faşizme kadar. 
lenen yol ne olursa olsun, dah
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a a önce gerçekıeştirilmesi gereken 

maye, Önce kendi güçlerini toparlamak zorunda. Sermayenin 
de dışarıya, sola karşı yönelebilmesi için önce kendi siyasal güçlerini 
ması gerekiyor. 

Sermayenin AP'si, şimdiden'sermayenin diğer örgütlerine 
önerileri ile çıkıyor. Birlik önerilerinin sunuluş biçimleri de çeşitli: 
ikna. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kapsamına 163. maddenin 
yurtdışındaki örgütleri nedeni ile MHP 'nin durumu gibi konularda 
ve organları suskunluğu tercih ediyorlar. Bunlar, AP'nin tehdit 
kozlar hem şu anda koalisyonu bozmama, hem de gözdağı verebilme 
içinde kullanılıyor. Ikna yöntemleri de var. Gelecek seçimlerde 
bölünmesi" durumunda "CHP'nin aradan sıyrılabileceğini" AP 
belagat sanatlarını icra ederek göstermeye çalışıyorlar. Sermaye 
gücünü ·toparladıktan sonra solun ve CHP'nin karşısına en etkin 
bilecek. 

Sosyalist hareketi sosyalist birikimden tecrit etmenin diler 
açık faşizmden geçiyor. Ancak bu yolun maliyeti çok yüksek. 
list hareketi bugünkü "demokratik" ortam içinde tecrit etmenin 
lamak sermaye için daha tercihe şayan. Demirel, geçen hafta 
diği demeçte, korku ve niyetlerini bütün açıklığı ile ortaya seriyor. 
göre, Türkiye'de törpülenen bir CHP'nin dışında sol olamaz. 
,müsadeı etmez". Varsa, iIIegaldir. "Gizli Rapor"un Rapor"un söyledikleri 
söyledikleri arasında tam bir uyum var. Demirel şöyle diyor: 

"Komünizmi yasaklayan hükümler YoU. KolTiinizmin 
Anayasa Mahkemesi tesbit etmiştir. Komünizm yasaktır. 141 
yasa'ya uygun olduğunu Anayasil Mahkemesi tesbit etmiştir 
la ... TIp acaba sol parti midir? TIp neden kapiltılmıştlr?" 

Demirel, hem korkusunu, hem de niyetini açığa vuruyor. 
ya list birikimi biliyor. Bunu örgütleyecek örgütlen çekiniyor. 
141 ·142 nedeni ile kapatılmadığını da biliyor. ArN bu maddelerden 
masını istiyor. Demirel'in korku ve niyeti, sermayenin korku ve 
riyor. 

Demirel'in söyledikleri, Türkiye ve ıtalya örneklerine ilişkin 
çekıere de i�ret ediyor. Bu, Türkiye'nin özel bir durumu. ıtalya'da, 
yürüyen hareket, kendi meşruiyet savaşını verme durumunda 
çoktan aştı. Türkiye'de iktidara yönelik hareket, kendi varlığını 
tini de savunma durumunda. Türkiye'de, kitlelerdeki sosyalist 
leme görevi ile örgütün kendi varlığını koruyup gücünü artlrilbilme 
kışmış durumda. Kilitlenmenin, sosyalist harekete yansıyan yönü 
mokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bütünlüğünün gösterıcierinden 
rada. Ve hareketin dışındaki her tUrden "sosyalist"in bir tUrlü 
nokta da burada. 

"Demokrasinin genişletilmesi kendilerine dUşmediii" için, 



TORKiYE'DE YIJRIJYfJS 

iSCi SıRTıNDA 
- -

CEPHE DALASMASI . -

"- Birtün odamın penceresinden dı
,an bakarken, eli sopalı bir işçinin, di
ler bir işçiyi kovaladılını gördüm. Ko
vatayan, Çelik.İ,'e ballı bir temsilciy
di..." 

Çelik-İıfin, MHP ile organik ilişkilt 

bir aendika oldulunu hatırladtktan son
n, geçtilimiz balta tutuklanarak cezae
vine konan ıskenderun Demir-Çelik ı,
letmeleri Müessese Müdürü İsmail Hakkı 
Yan.t'ı dinlemeye devam edelim: 

"- Bir işçi diler bir işçiyi benim 
"örevii bulundulum yerde dövüyordu. 
Eli ıopa!ı işçiyi hemen disiplin kurulu
na verdim ve işten çıkarttım ... " 

Söz konusu olay, MC döneminde 
nazi kuşatmasına benzer bir cehennemin 
y&ratıldılı lakenderun Demir-Çelik 
İşletmelerinde "eçiyordu. 

Olayı nakleden kişi Işletmelerin 
MSP elilimli müessese müdürü ısmail 
Hakkı Y &raf 'tı ... 

Hem MSP elilimli oluşu bem de 
tutuklanarak cezaevine konması bir hay
li çelişkili ıibi "örünüyona da, olayın 
politik aynntı ve uzantıları ilıinçtir. 

Geçtilimiz haftanın Salı günü Dört
yol bakimlilince "makamı ruzuli iMal 
ve yetkisiz "örev yapma" suçuyla yaka
lanıp cezaevine konan ıSkenderun De
mer-Çelik İ,letmeleri Müessese Müdürli 
lamail Hakkı Ya.ra.ş olayı, "erek MC için
de, gerekse MSP bünyesinde bir ap.enin 
paUamuına örnek teşkil etmektedir. 

lık bakışla MSP ile MHP araaında
ki dala.tmayı ele veren mazhk ıide
rek içine AP'yi de dahil etmekte, belki 
de en önemli bir noktada, MSP içerWn
deki klik çatı,maları dülümünde sonuç
lanmaktadır . 

ISOEMIR'IN EVVELIYATı 

Olayın, sonuç tablosunda yarattılı 
politik "erilimlere daha ıonra dönmek 
üzere b",lan!pema dönelim. 

Büyük aennayenin MC'yi Türkiye'
ye kelepçe olarak takmala çalıştılı gün
den bu yana ıskenderun Demir-Çelik İş
letmeleri, MHP tasallutundaki ·Çelik-İş 
Sendikaaı tararından abluka altına alın
mıştı. MHP'nin lakenderun'da OIkü 
'Ocakları militanlan eliyle yürüttütü ai·. 
lahlı, tehditli baskılarla Demir-Çelik 
işletmelerine ancak, OIkü Ocaklarından 
vize alabilen işçiler kabul ediliyordu. 

90 KURUŞkUK GAZETECILIK,. 

Iki ay önce, "ilerici" gazetelerde, Türkiye Işçi Partisi Genel Sekreteri 
Nihat Sargın'ın bir açıklaması tek sütun üzerinden ve özet olarak yeraldı. 
Açıklama, Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in Mobilya yolsuzlu
ğunun değişik ve O gUne kadar açıklanmamış bir yönüyle ilgiliydi. Maliye mü
fettişlerinin raporuna göre, Yahya Demirel hayali mobilya ihraç ederken aynı 
umlnda evrakta sahtekMiık suçu da işlemişti. Açıklamaya ek olarak Maljye 
müfettişierinin imzalı raporunun fotokopisi de gazetelere veriliyordu. 

Açıklamada "sahte evrak düzenlenerek alınan toplam 19 milyon 455 
bin 719 liranın geri alınması için hukuk davası açılması" istendiAj de belirti4 
&iyordu. Basın, o günün dışında konu üzerinde durmadı. Basının yolsuzluklara 
olağanüstü meraklı kalemleri ise, suskunluğu yeğledi. 

Aradan iki ay geçti. 21 Haziran 1976 günlü bazı gnetelerin manşetinde 
"Maliye müfettişierinin raporu" yer alıyordu. Haber kaynağı ise ANKA idi. 
Yolsuzluklar üzerinde uzmanlaşan ANKA'cllar, arşivlerinde TIP'in açıklama
sını anştırırken, gazeteciliğin en büyUğünü yapmaktan da memnundular. Ar
şiv tozları ır.tsından Yahya Demirel'in, tım Umına 19 milyon 455 bin 7191j
n 90 Iıuru,lulı, avrakta sahtekarlık suçunu bulmuşlardı. 90 kuruş için bu 
kadar toz da yutulurdu doğrusu! 

Bu 90 kuruşluk fark çok önemliydi. 90 kuruşluk fark ile Yahya Demi
rel'jn evrakta sahtekarlık suçuna ilişkin haber kaynağı "belli bir siyasi parti
nin patentinden" kurtarılıyordu. Artık, bazı ünlü yazarlar "Bir rapor daha ... " 
başlığıyla yazı yazarken bu "belli siyasi partiden" sözetme zorunluluğunu 
duymayacaklardı. "TIp" sözünde ağırlaşan kalemler, eski haberi yeni gibj 
verjrken kağıt üzerinde kayıp gidiyordu. 

Yolsuzluk, meraklılarına bir hatırlatmada daha bulunalım. Demirel 
biraderlerin, bir de çimento yolsuzlukları söz konusu. Şimdiye dek bu konu
da bir açıklaa:ıa yapılamadı. Yapılması da olanaksız. Biraz daha toz yutmayı 
göze alırsanız bu YOlsuzluğu da yenilemiş olursunuz. Belki bu kez fark 90 
kuruşun da fazla olur! 
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ıMAMLAR DALAŞIRKEN· ... 

Bu konudaki yöntem şöyleydi: De
mir-Çelik Işletmelerinde çalı,mak iste
yen işçiler ilkönce Ülkü Ocaklanna baş 
vuracaklar, ortalama 300 lira civarında 
bir aidatı yatırarak üye olacaklar ve on
dan sonra işletmelere ilfÇi olarak girebi
leeeklerdi. 

Yasa ve insanlık dışı bu uygulama
lar "ay yüzeyinden ,örülebileeek" kadar 
kaba hatlarla sahnelenmesine ratmen 
kamuoyunun bilgisinden kaçırtılıyor, 
baalo ve haraç karşılılı kapalı işletmele
re atan işçiler burada da rahat bırakılmı
yodardı. 

Hiçbir zaman malum "davaya" inan
mamalarma ralmen iş ve ekmek kapısı 
utruna r ... istlere aidat vererek ülkücü 
olan (!) işçilerin "devadan" dönüp dön
medikleri rabrikada sıkı kontrol altında 
bulunduroluyordu. 

Bu kontrollar bazan silahlı tehdit
lerle, bazan tekrneli yumroklu saldırılar
la ve elde ıopa, kovalamacalarla devam 
ediyordu. 

Silahlı be, on Çelik-I, redaisinin 
MHP eldiveniyle işletmede IÜrdürdükleri 
zaptiyelik uzun &üre devam etti. 

Dışarıdan ,öründülü kadarıyla ipler 
MHP 'nin elinde bulunuyordu. Oysa bü
tün "örünümüne ralmen MHP bermutad 
piyondu ve arkasında AP vardı. 

AL TAKKE VER KÜLAH 

Tesialerde işçi alımında MSP bir 
bayli ihmal edilmı,ti. Sanayi ve Tekno
loji Bakanhlı'nı elinde bulunduran MSP 
bu duruma kayıtaız kalmadı. ılkönce 
Türkiye Demir Çelik İŞletmeleri Genel 
Müdürü ve Süleyman Demirel'in sınıf 
arkad .. ı Cahit Mutu,'un ,örevden alın
masını salladı, 

Bu o kadar kolay olmadı ama so. 
nuçta amae. ul8flldı, 

Mutu,'un görevden alınmasını ön
,ören Bakanlar Kurulu kararnamesini 
imzalayan Demirel, daha aanra kararna
meyi Çank_ya'da durdurmayı beeerdi. 

bunalımı konu au nda hu
Lu bir bam teline sahip Cumhurbaşka
nı Fahri Korutürk'e, Demirel, muhtemel 
bir Erbakan mızıkçılılına yol açmamak 
için kararnameyi imzaladıpını Cakal ken-

dilerinin pekala imza1amıyabilecelini .... 
zetti. 

Nitekim kararname uzun bir IÜN 
Cankaya'da takılı kaldı. 

Ancak, ıskenderun Demir-Çelik i,
letmelennin açılması zamanı ,elip çaı
mışt •. MSP bu fırsatı kaçırmadı. Aylu 
önce hazırlanan kararname, ya imzaıa
nırdı, ya da Sanayi ve Teknoloji Baka.a
hiı tesislerin açılı,ına izin vermezdi!.. 

Oysa tesislerin açılı,ı için tüm ba
zı.rlıklar tamamlamıu, i hatta Bqbakaa 
Demirel, SSCB BqbHanl AleUi Kwi
gin'i açılı, törenleri için Türkiye'ye da
vet etmişti ... 

Demirel için balnna tat bUlp ka· 
rarnameyi Cankaya'da imzalatmak bb
yordu. 

Dramatik sahnelerle Mutu, ıöre\'ia
den alındı ve yerine MSP elilimli oldu
Lu bilinen Eıe Oniveniteli ölretim ür.
lerinden Ruten Gezici ,etirildi. Daha 
sonra MSP içerisinde Gündüz S.vil"D
İsmail Müftüollu'nun önderlilini yap
tıkları kUle yakın oldulu anlatılacak 
olan Ruşen Gezici'nin löreve ,elmeliyle 
birlikte, yönetim kademelerinde bir ta
kım delişiklikler yapıldı. 

BU KEZ DE MSP'LlLER 

Bu kez de temlere MSP Yiı_nden 
,eçen i,çiler alınmaya b8flandl. I,çiler 
iki yönden menıeneye aıkı,tınlmlflardı 
ve menıeneyi kınnaya yönelik herhanti 
bir davranışa karlfılık "ekmek paruın
dan olmakla" tehdit ediliyorlaniı. can 
flÜvenliklerini tehdit eden baalular I .. 
bunu izliyordu. 

Böylesine iArenç bir cendere içeri
aine ııkıştınlan çalı,ma bayatı, toplu 
sözleşme yetkilini Çelik-ı,'in almUlyla 
noktalanıyordu. 

Tesialerde 16 bine yum işçi çalı,ı
yordu ama herlfeye raAmen 1500 i,çi 
raşist baskıya karşı yılmadan direniyor
du ... 

Bu işçiler DıSK'e bath Maden-ı,'in 
üyeleriydi. .. 

YÖNETIMDE ÇATLAKLlK 

Yönetim tamamen MSP'nin eline 

oluşu bem de 
konması bir hay

"örünüyona da, olayın 
uzantıları ilıinçtir. 

Salı günü Dört
"makamı ruzuli iMal 

yapma" suçuyla yaka
ıSkenderun De

Müessese Müdürli 
olayı, "erek MC için

bünyesinde bir ap.enin 
etmektedir. 
MHP araaındaaraaındaaraaın

mazhk mazhk ıide
etmekte, belki 

noktada, MSP içerWn
dülümünde sonuç

EVVELIYATı 

Olayın, sonuç tablosunda yarattılı 
ıonra dönmek 

dönelim. 

Büyük aennayenin MC'yi Türkiye'
ye kelepçe olarak takmala çalıştılı gün
den bu yana ıskenderun Demir-Çelik İş
letmeleri, MHP tasallutundaki ·Çelik-İş 
Sendikaaı tararından abluka altına alın
mıştı. MHP'nin lakenderun'da OIkü 
'Ocakları militanlan eliyle yürüttütü ai·. 
lahlı, tehditli baskılarla Demir-Çelik 
işletmelerine ancak, OIkü Ocaklarından 
vize alabilen işçiler kabul ediliyordu. 

KURUŞkUK GAZETECILIK,. 

"ilerici" gazetelerde, Türkiye Işçi Partisi Genel Sekreteri 
açıklaması tek sütun üzerinden ve özet olarak yeraldı. 

Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in Mobilya yolsuzlu
gUne kadar açıklanmamış bir yönüyle ilgiliydi. Maliye mü

raporuna göre, göre, Yahya Demirel hayali mobilya ihraç ederken aynı 
evrakta sahtekMiık suçu da işlemişti. Açıklamaya ek olarak Maljye 

imzalı raporunun fotokopisi de gazetelere veriliyordu. 
"sahte evrak düzenlenerek alınan toplam 19 milyon 455 

alınması için hukuk davası açılması" istendiAj de belirti4 
günün dışında konu üzerinde durmadı. Basının yolsuzluklara 

kalemleri ise, suskunluğu yeğledi. 
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müfettişierinin raporu" yer alıyordu. Haber kaynağı ise ANKA idi. 
üzerinde uzmanlaşan ANKA'cllar, arşivlerinde TIP'in açıklama

anştırırken, gazeteciliğin en büyUğünü yapmaktan da memnundular. Ar
Yahya Demirel'in, tım Umına 19 milyon 455 bin 7191j

avrakta sahtekarlık suçunu bulmuşlardı. 90 kuruş için bu 
yutulurdu doğrusu! 
kuruşluk fark çok önemliydi. 90 kuruşluk fark ile Yahya Demi

sahtekarlık suçuna ilişkin haber kaynağı "belli bir siyasi parti
kurtarılıyordu. Artık, bazı ünlü yazarlar "Bir rapor daha ... " 

yazarken bu "belli siyasi partiden" sözetme zorunluluğunu 
"TIp" sözünde ağırlaşan kalemler, eski haberi yeni gibj 

üzerinde kayıp gidiyordu. 
meraklılarına bir hatırlatmada daha bulunalım. Demirel 

çimento yolsuzlukları söz konusu. Şimdiye dek bu konu

ıMAMLAR ıMAMLAR DALAŞIRKEN· DALAŞIRKEN· DALAŞIRKEN ... 

Bu konudaki yöntem şöyleydi: De
mir-Çelik Işletmelerinde çalı,mak iste
yen işçiler ilkönce Ülkü Ocaklanna baş 
vuracaklar, ortalama 300 lira civarında 
bir aidatı yatırarak üye olacaklar ve on
dan sonra işletmelere ilfÇi olarak girebi
leeeklerdi. 

Yasa ve insanlık dışı bu uygulama
lar "ay yüzeyinden ,örülebileeek" kadar 
kaba hatlarla sahnelenmesine ratmen ratmen 
kamuoyunun bilgisinden kaçırtılıyor, kaçırtılıyor, 
baalo ve haraç karşılılı kapalı işletmele
re atan işçiler burada da rahat bırakılmı
yodardı. 

Hiçbir zaman malum "davaya" inan
mamalarma ralmen iş ve ekmek kapısı 
utruna r ... r ... r istlere aidat vererek ülkücü 
olan (!) işçilerin "devadan" dönüp dön
medikleri rabrikada sıkı kontrol altında 
bulunduroluyordu. 

Bu kontrollar bazan silahlı tehdit
lerle, bazan tekrneli yumroklu saldırılar
la ve elde ıopa, kovalamacalarla devam 
ediyordu. 

Silahlı be, on Çelik-I, redaisinin 
MHP eldiveniyle işletmede IÜrdürdükleri 
zaptiyelik uzun &üre devam etti. 

Dışarıdan ,öründülü kadarıyla ipler 
MHP 'nin elinde bulunuyordu. Oysa bü
tün "örünümüne ralmen MHP bermutad 
piyondu ve arkasında AP vardı. 

AL TAKKE VER KÜLAH 

Tesialerde Tesialerde işçi işçi alımında MSP bir 
bayli ihmal edilmı,ti. Sanayi ve Tekno
loji Bakanhlı'nı elinde bulunduran MSP 
bu duruma kayıtaız kalmadı. ılkönce 
Türkiye Demir Çelik İŞletmeleri Genel 
Müdürü ve Süleyman Demirel'in sınıf 
arkad .. ı Cahit Mutu,'un ,örevden alın
masını salladı, 

Bu o kadar kolay olmadı ama so. 
nuçta amae. ul8flldı, 

Mutu,'un görevden alınmasını ön
,ören Bakanlar Kurulu kararnamesini 
imzalayan Demirel, daha aanra kararna
meyi Çank_ya'da durdurmayı beeerdi. 

dilerinin pekala 
zetti. 

Nitekim 
Cankaya'da 

Ancak, 
letmelennin 
mışt •. MSP 
önce hazırlanan 
nırdı, ya da 
hiı tesislerin 

Oysa 
zı.rlıklar tamamlamıu, 
Demirel, SSCB 
gin'i açılı, 
vet etmişti 

Demirel 
rarnameyi 
yordu. 

Dramatik 
den alındı 
Lu bilinen 
lerinden Ruten 
sonra MSP 
İsmail Müftüollu'nun 
tıkları kUle 
olan Ruşen 
birlikte, yönetim 
kım delişiklikler yapıldı. 

BU KEZ 

Bu kez 
,eçen i,çiler 
iki yönden 
ve menıeneyi 
bir davranışa 
dan olmakla" 
flÜvenliklerini 
bunu izliyordu. 

Böylesine 
aine ııkıştınlan 
sözleşme yetkilini 
noktalanıyordu. 

Tesialerde 
yordu ama 
raşist baskıya 
du ... 

Bu işçiler 



ıreçmtaine raAmen yönetirnde çatlaklık 
bauösterdi. 

Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürü Ruşen Gezici, MSP içerisin
de Erbakan'a muhalif Gündüz Sevilgen
tsmail Mürtüoltlu kliAine; tskenderun 
Demir Çelik İ,letmeleri Müessese Müdü
rü tsmail Hakkı Yara, ise Erbakan'dan 
yana Abdülkerim DoRru'ya yakındl._ 

DiAer bir anlatımla, Ruşen Gezici, 
MSP'nin AP-MHP miAferine yakın kana
dını, Yaraş ise MSP'nin daha balımsız 
bir politikadan yana gözüken yönetime 
hakim kanadını temsil ediyorlardı ... 

Tesisler içerisinde MHP'li koman
doların "tabanca atış lalimleri" mües
.ese müdürüne kuşku verecek ölçüde 
yoRunla,ınca ilk pürüz patlak verdi. 

Müessese Müdürü tsmail Hakkı Ya
raş, zorbahkta "istenilir" dozu aşan "eli 
sopalı" Çelik-Iş fedailerinden bir kısmı' 
nın işine son vermek zorunda kaldı. Kı· 
zılca kıyamet. de bundan sonra koptu. 

ZARLAR ATılıYOR 

Türkiye Demir Çelik lşlet.meleri Ge
nel Yönetim Kurulu 21 Mayıs't.a topla
narak, Müessese Müdürü İsmail Hakkı 
YarllŞ'l görevinden aldı ve yerine "güve' 
nilir" bir ismi atadı. 

Yönetim Kurulunun bu karanna 
ralmen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab· 
dülkerim Dolru, Yaraş'ın müessese mü
dürtütünde kalacalını bildiriyordu. 

Abdülkerim Doitru 12 Haziran tari
binde Genel Müdür Ruşen Gezici'ye 
çektiti t.elııratta ,öyle diyordu: 

"ısmail Hakkı YarllŞ'ln lsdemir Müeuete
. 
M�dürlülünde kalması uygundur. 

Gerelı ... 
Bnanın keain emrine ralmen Ru· 

,en Gezici bildiiini okumakta devam 
ediyordu. Bunun üzerine devreye İçişle
ri Bakanı ORuzhan Asiltürk de giriyor ve 
Sanayi Bakanı'nın emrini Hatay Valisi
ne hatırlatarak ,ereAini iıtiyordu. 

Hatay Valisi Feyzi Yetkiner bunun 
üzerine durumu Ru,en Gezici'ye şöyle 
teblil ediyordu: 

"tçi,leri Bakanlılı'ndan alınan 16. 
6.1976 gün özel kalem 11.3.31/1090 sa
yılı telaiz emrinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı tarafından i,ten el çektirildiRi· 
niz bildirilerek, kurumla ilgili tasarruf 
yapılamayacaitı bildirilmiştir. TebliA: 
olunur ... " 

Geli,meler liderek gel'((inle,iyordu_ 
ıçi,leri Bakanı Aıiltürk yetkilerini 

kullanarak Abdülkerim Doiru'dan yana 
alırllRınl ortaya koymu,tu. 

Türkiye Demir Çelik ı,letmeleri Ge
nel Müdürii Ru,en Gezici ile MSP'nin bu 
kanadı &rUlndaki köprüler mık tama
men .tı1m .... tl. 

DöRTYOL OLAYı 

Gezici, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'
nın emrini dinlemiyordu. Kendisini ge
nel müdürlüRe Bakanlar Kurulu atamıştı, 
görevden de o alırdı. Cerekçesi buydu! .. 

Nitekim Genel Müdür diRer yöne
tim kurulu üyelerini de yanına alarak 
Ankara'dan ıskenderun'a hareket eder· 
ken herhalde hükümet içinde kendileri
ne kesin bir desteRin variıRını bilerek 
yola çıkıyordu ... 

MC yazılı perdenin arkasında zarlar 
atılmıştı. MSP'nin, MC organizasyonu 
içerisindeki kaderini et.kileyecek gibi gö
rünen gerilim ilk önce Dörtyol ilçesinde 
sahneleniyordu. 

Türkiye Demir Çelik 1,let.meleri Ge· 
nel Müdürü Ruşen Gezici Ba,kanlıjİın
daki yönetim kurulu üyeleri, Dörtyol'da 
Hatay Valisi tarafından durduruluyor ve 
polisler tarafından karakola göt.ürülÜyor· 
lardı. 

Hatay Valisi karakoıda Genel Müdür 
Gezici'ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Abdülkerim Doj:!:ru LMa(ından görevden 
alındıitını öngören Içişleri Bakanı Asil
türk'ün t.elsiz emrini bildiriyordu .. 

Aynı anlarda Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Abdülkerim DoRru ıskenderun'· 
da bulunuyordu. 

Gezici ve beraberindekiler, Hat.ay 
Valisi ve Emniyet Müdürü engelini aşa
madıkları için ıskenderun'a giremediler. 

tık raund, Abdülkerim Dolru'nun-
du .. 

VE MÜFTÜOCLU SAHNEDE 

Ancak bu olayı izleyen günler bir 
hayli ilginç gelişmelere sahne oldu. MC 
içindeki tepişme tam anlamıyla bu işin 
karakoıda biteceRini doRruladl. 

Türkiye Demir Çelik işletmeleri Ge
nel Müdürlüjtü, Dört.yol ilçesi hakimli· 
Aine başvurarak, müessese müdürü İsmail 
Hakkı Yaraş'ın "makamı fuzuli işgal ve 
yetkisiz görev yapma" suçuyla hakkında 
kovuşturma yapılmasını talep etti. 

Savcı harekete geçmiş ve ısmail 
Hakkı Yaraş'ın Dört.yol Sulh Ceza Mah
kemesi'nde yapılan duruşması sonucun· 
da t.utuklanmasını saRlamıştl .. 

Bu raund da Genel Müdür Ruşen 
Cezici'nin oluyordu. Ama aynı anlarda 
Ankara'da siyasal çevrelerde raundun 
esas galibi olarak Adalet. Bakanı ısmail 
Müflüoitlu'nun ilan edilmesi, gelişmeleri 
biraz daha ilginç hale getiriyordu .. 

ısmail Müftüojtlu da nereden Çık"
militı? .. 

SARI SENDIKADAN 
GELEN SES 

Geride bıraktıRımız hattanın başla-

... CEMAATHABERSIz 

BORAN'IN BIR AÇıKLAMASı ÜZERINE DAVA AÇıLDı 

Türkiye lliÇi Partisi Genel Balikanı Behice Boran 'ın, 20 Ocak tarihinde 
basına yaptıtı bir açıkkıma ile ilgili olarak açılan dauaya geçtilimiz Cuma gü_ 
nü ı.tanbul 3. Ağır Ceza Mahkeme.inde ba.şlandL 

Boran, durulimasında, bu tür açıklamaların bülÜn demokratik ülkelerde 
kamuoyu baskısı yaratmak amacıyla kullanıldığını belirtti. Dohı:l .onra, açık
lama metninin SQucllık tarafından bilirkilii heyetine gönderildi'ini ue biliriliş; 
raporunda, açıklamanın ne tamamında ne de herhangi bir cümle.inde luÇ un
suru bulunmadığını hatırlatan Boran, bu durumda daua açılma.ıına karar uerif
mesini anlayamadıklarını belirtti. 

rında gazetelere yansıyan ve büyüyen 
olay üzerine MHP, elinde bulundurduğ:u 
Çelik-I, sendikası kanalıyla hücuma geç
mekte gecikmedi. 

Celik·lş Sendikası Genel Başkanı 
Şükrü Korkmaz Gider, cezaevindeki Mü· 
essese Müdürüne yaptlA'ının hesabını 
ödettirmede kararlı görünüyordu. Fedai
lerinin işine son veren ısmail Hakkı Ya· 
raş'ı "başarısız" olarak suçluyor ve tek
rar göreve dönmesi halinde tehdit savu
ruyordu. Sarı sendikanın başkanı "bun
dan böyle dolacak hadiselerden Demir 
Çelik işçisi ve sendikamız Celik-t" hiç 
bir surette sorumluluk kabul etmeyecek
t.ir" diyordu. Elbet.te hükümet içinde da· 
yandıkları bir yan vardı ve sahiplerinin 
sesini dile getiriyorlardı .. 

MSP'DE ÇATAL KAZIK 

tskenderun olayı, büyük oranda, 
MSP'nin MC içerisinde saltlam kazıRa 
çakıldığını göstermektedir. MSP'nin tak
tik planda da olsa MC ortaktıRının bü
yük patronundan ödün isteyecek gücü ve 
soluA:u bir hayli sınırlanmı, görünmek· 
t.edir. 

Çünkü MSP damgası taşıyan, fakat 
parti içindeki varlıkları tamamen AP ve 
MHP'ye işgören 15 ki,ilik muhalif klik, 
MSP'ye baRımsız hareket etmede ciddi 
bir engel yaratmı,tır. 

ıskenderun olayının bundan sonra 
izleyecejti gelişme bu konuya bir hayli 
aydınlık getirecektir. Zira Genel Müdür 
Ruşen Gezici'nin görevden alınması hu· 
susunun ortaklar arasında ihtilaf yarat
ması muhtemeldir. Gezici'nin görevde 
kalması, ya da bırakılması halinde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın prestij i 
söz konsudur. Bu prestij, dolayısıyla Er
bakan'ı ilgilendirmektedir. 

Genel Gezici'nin görevden 
alınması ise Türke, engelini, dolayısıyla 
MSP'nin içindeki muhali( kliRi ilgilen
dirmektedir . 

Tararıarın hangi alanlarda ne oranda 
birbiri erin ne ödün verebilecekleri isc 
,imdilik meşkuktur. 

DP'DEKI KIMıLDANMA 

Geçli�imiz haftanın Per,embe günü 

DP grubu adına Meclis Başkanlı�ı'na ve
rilen "Balibakan Süleyman Demirel hdr.
kında gensoru" talebi, zaman olarak dü
şündürücü bir dönemde veriimi,tir. 

MSP grubunun, gensoru önergesinin 
meclis gündemine alınıp alınmaması ko
nusunda yapılacak oylamada bütünlÜAU' 
nü bir hayli ilgilendiren konu, cephenin 
büyük başı ve cephe içinde büyük önem 
taşıyor. 

Aslında MSP'ye MC içerisinde pa
zarlık yapma ,ans ve fırsatını veren DP'· 
nin gensoru önergesi, bir ba," anlamı 
itibariyle de MSP için zor bir dönemeci 
ifade etmektedir ... Acaba gensoru konu
sunda MSP, grup kararı alacak mıdır? 

yönet.ime hakim kanadm, grup ka
rarından taktik olarak kaçınacaRı, mu
halit kanadın ise MC'ye blok halinde 48 
oy saA'layabilme çabasıyla grup kararı 
alınmasından yana tavır alması beklen
mektedir. 

"Türkiye'yi uçun.ımun eşiltine ge
tirdiRi" gerekçesiyle hakkında gensoru 
verilen Demirel, içinde bulunduRumuz 
haftayı oldukça sıkıntılı geçireceRe ben
zemektedir. Bir yandan MSP'nin yöneti-

��; �g:n�:� ,,:;:a�;��!��i:�c:�ı��e�i 
yeni transfer hamlesi Demirel'i yoracak
lır. 

önceki hafta DP'nin günden güne 
eriyerek, seçimlere kadar "ı 1 kişi kala
caA'ınl" ileri süren Demir,,]'e karşı bi,.. 
leşmiş bir blok halinde oy �ıkarsa he,.. 
halde bu sonuç, DP tarafından yüzüne 
çarpılacaktır. Tabii tam tersi de olasılık 
içerisindedir. 

163.' maddenin Devlet. Güvenlik 
Mnhkemeleri yetkisi dışında Olması ge
rektiti görüşünü savıınarak MSP'ye gül
ler alan DP'nin birdenbire politik sah
nede kaznndlIİI aktivite gözd"n kaçmn
maktndır. 

Hele bu harekeLlili�in, MSP içerisin
de olup biıenleric çakışması herhalde 
raslantıdan uzak olsa gerektir. 

. 
Ancak MC ortaktılınm su�la işit'di. 

tı ve suç i�lendikçe biraz daha peki,liıti 
gözönüne alınırsa, DP'nin gen80ru/iunun 
akıbeti aifaRı yukarı bellidir ... 
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Doiru'dan yana 

ı,letmeleri Ge
MSP'nin bu 
mık tama

VE MÜFTÜOCLU SAHNEDE 

Ancak bu olayı izleyen günler bir 
hayli ilginç gelişmelere sahne oldu. MC 
içindeki tepişme tam anlamıyla bu işin 
karakoıda biteceRini doRruladl. 

Türkiye Demir Çelik işletmeleri Ge
nel Müdürlüjtü, Dört.yol ilçesi hakimli· 
Aine başvurarak, müessese müdürü İsmail 
Hakkı Yaraş'ın "makamı fuzuli işgal ve 
yetkisiz görev yapma" suçuyla hakkında 
kovuşturma yapılmasını talep etti. 

Savcı harekete geçmiş ve ısmail 
Hakkı Yaraş'ın Dört.yol Sulh Ceza Mah
kemesi'nde yapılan duruşması sonucun· 
da t.utuklanmasını saRlamıştl .. 

Bu raund da Genel Müdür Ruşen 
Cezici'nin oluyordu. Ama aynı anlarda 
Ankara'da siyasal çevrelerde raundun 
esas galibi olarak Adalet. Bakanı ısmail 
Müflüoitlu'nun ilan edilmesi, gelişmeleri 
biraz daha ilginç hale getiriyordu .. 

ısmail Müftüojtlu da nereden Çık"
militı? .. 

SARI SENDIKADAN 
GELEN SES 

Geride bıraktıRımız hattanın başla-

Türkiye lliÇi Partisi Genel Balikanı Behice Boran 'ın, 
basına yaptıtı bir açıkkıma ile ilgili olarak açılan dauaya geçtilimiz 
nü ı.tanbul 3. Ağır Ceza Mahkeme.inde ba.şlandL 

Boran, durulimasında, bu tür açıklamaların bülÜn demokratik 
kamuoyu baskısı yaratmak amacıyla kullanıldığını belirtti. 
lama metninin SQucllık tarafından bilirkilii heyetine gönderildi'ini 
raporunda, açıklamanın ne tamamında ne de herhangi bir 
suru bulunmadığını hatırlatan Boran, bu durumda daua açılma.ıına 
mesini anlayamadıklarını belirtti. 

rında gazetelere yansıyan ve büyüyen 
olay üzerine MHP, elinde bulundurduğ:u 
Çelik-I, sendikası kanalıyla hücuma geç
mekte gecikmedi. 

Celik·lş Sendikası Genel Başkanı 
Şükrü Korkmaz Gider, cezaevindeki Mü· 
essese Müdürüne yaptlA'ının hesabını 
ödettirmede kararlı görünüyordu. Fedai
lerinin işine son veren ısmail Hakkı Ya· 
raş'ı "başarısız" olarak suçluyor ve tek
rar göreve dönmesi halinde tehdit savu
ruyordu. Sarı sendikanın başkanı "bun
dan böyle dolacak hadiselerden Demir 
Çelik işçisi ve sendikamız Celik-t" hiç 
bir surette sorumluluk kabul etmeyecek
t.ir" diyordu. Elbet.te hükümet içinde da· 
yandıkları bir yan vardı ve sahiplerinin 
sesini dile getiriyorlardı .. .. 

MSP'DE ÇATAL KAZIK 

tskenderun olayı, büyük oranda, 
MSP'nin MC içerisinde saltlam kazıRa 
çakıldığını göstermektedir. MSP'nin tak
tik planda da olsa MC ortaktıRının bü
yük patronundan ödün isteyecek gücü ve 
soluA:u bir hayli sınırlanmı, görünmek· 
t.edir. 

Çünkü MSP damgası taşıyan, fakat 
parti içindeki varlıkları tamamen AP ve 
MHP'ye işgören 15 ki,ilik muhalif klik, 
MSP'ye baRımsız hareket etmede ciddi 
bir engel yaratmı,tır. 

ıskenderun olayının bundan sonra 
izleyecejti gelişme bu konuya bir hayli 
aydınlık getirecektir. Zira Genel Müdür 
Ruşen Gezici'nin görevden alınması hu· 
susunun ortaklar arasında ihtilaf yarat
ması muhtemeldir. Gezici'nin görevde 
kalması, ya da bırakılması halinde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın prestij i 
söz konsudur. Bu prestij, dolayısıyla Er
bakan'ı ilgilendirmektedir. 

Genel Gezici'nin görevden 
alınması ise Türke, engelini, dolayısıyla 
MSP'nin içindeki muhali( kliRi ilgilen
dirmektedir . 

Tararıarın hangi alanlarda ne oranda 
birbiri erin ne ödün verebilecekleri isc 

DP grubu adına 
rilen "Balibakan 
kında gensoru" talebi, 
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MSP grubunun, 
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nusunda yapılacak 
nü bir hayli ilgilendiren 
büyük başı ve cephe 
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yönet.ime hakim 
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oy saA'layabilme 
alınmasından yana 
mektedir. 

"Türkiye'yi 
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yeni transfer hamlesi 
lır. 

önceki hafta 
eriyerek, seçimlere 
caA'ınl" ileri süren 
leşmiş bir blok 
halde bu sonuç, 
çarpılacaktır. Tabii 
içerisindedir. 

163.' maddenin 
Mnhkemeleri yetkisi 
rektiti görüşünü 
ler alan DP'nin 
nede kaznndlIİI aktivite 
maktndır. 

Hele bu harekeLlili�in, 
de olup biıenleric 



KREDi KAVGASıNDA 
GALIP 

MEHMET COŞKUN 

önceki harta sonunda Merkez Ban
kası'nın karannı Ege Bölgesi Sanayi 
Odası 'ndan bir yetkili açıkladı. Karar. 
22 Haziran tarihli YUROYOŞ'teki "Sa
bancı'nın bu şikayetlerine Merkez Ban
kası ne cevap verecektir?" sorusunu ya
mllıyordu. 

Bir süre önce Maliye Bakanlı�ı. aldı
�I bir kararla, bankalar lararında" ithal 
bedellerinin tamamının Merkez Bankası
ndaki "bloke" bir hesaba yatırılmasını 
istemişti. Bu kararın ardından sanayi 
burjuvazisinin " kredi", "finansman" fer
yatlarını MC, Merkez Bankası tarafından 
bankalara açılan kredi miktarını arttıra� 
rak yanıtladı. Bir sanayicinin yaptı�ı 
açıklamaya göre, özel sektör 3 aylık "re· 
eskont kredisi" talep elti. MC ise 4 ay· 
lık kredi \'erece�ini açıklamışll. Böylece 

körün istedili bir göz yerine MC iki göz 
verdi. 

Merkez Bankası, bir süre önce ken
disine yatırılmaya başlanan ithalat karşı
lıklarını artık "sanayici kredisi" adı al
tında bankalann getireceei senetler kar
şıhlında verecekti. Böylece, sanayi bur
juvazisi isledilini hükümete bir kez daha 
yaptırdı. 

AL GÜLÜM VER .GÜLÜM 

Merkez Bankası "reeskont kredi" 
diye anılan bankaların verdikleri krediler 
karşılıklan saeladıklan senetlerin kırdı
rılması yöntemiyle ithalat konusundaki 
düzenlemenin hemen ardından 3 milyar 
650 milyon liralık kredi açtı. 

EGiTiMDEKi SORUNLARI 
BUR�UVAZi ÇCZEMEZ 

lU/AN NEVŞEHIRLI 

Oniversite giriş sınavlan 25 Haziran'da yapıldı. Her yıl oldugu gibi bu 
yıl da onbinlerce ölrenci üniversiteye ginne hayaliyle bu sınavlara' kahldı ve 
bunlann büyük bir çoeun-1ueu gene üniversiteye giremeyecek. Oniversite giriş 
sınavlannın, deeişik olanaklarla yetişen gençlerin aynı elemeye tabi tutulma
sının adaletsizlili üzerine çok şey yazılıp söylendi ama sorunun can :ıhcı nok
tası bu deei!. Oniversite sınavları, tümüyle bozuk bir e�itim sisteminin aksak
hklannı deeilse bile çözümsüz sonuçlannı gözler önüne seren, bu yönden de
Rerlendirilmesi gereken bir olay. 

BAŞARI NEREDE? 

İşe bir veriyle başlamakta ya�r var. 1946'dan 1971 'e kadar üniversite 
ve yüksek okullardan mezun olanlann sayısı 185 619. (DIE yayınları: Milli 
EeiUmde 50 yıl) 1973 . 1974 öercnim yılında üniversite ve yü'ksek okullarda 
okuyan ölrenci sayısı ise 185 285. Bunlann dört yıl içerisinde mezun olaca�ı
ID varsayarsak, kırkalbdan yetmişbire üniversitelerden mezun olanlarla yet
mişüçten yetmişyediye mezun olacakJann sayısı aşağı yukarı birbirine eşit. 
Böylesine bir sonucu yüksek öRrenim politikasının bir zaferi olarak kutlamak 
mümkün deeil. Bu sonuç bir başariyı de�i1 bir israfı Çünkü herke
sin bildiRi bir gerçek: Oniv�rsite mezunu işsiz sayısının artmakta ve 
bir çok üniversite mezununun ihtisas! dışında bir işte ça1lşmakta olması. 

UMUTLAR GERÇEKÇı Mi?  

Oniversite ö�renimine talebin bunlara ra�men artması ise bir şartlanma
nın ve bır çaresizliRin sonucu. Şartlanma, burjuvazinin yüksek ö�renimi bir 
amaç ha1ine getinne, bu yolla kendisine daha yakın tabakalar, varolan sistemi 
koruyabilmek için yardımcılar yaratma çaba1anndan doeuyor. "İyi bir işe" 
girebilmek, toplumun di�er kesimlerinden göreli de ollia daha iyi bir yaşam 
sürdürebilmek için tek çıkar yol alarak üniversite mezunu olmayı görmek, üni· 
versitede okuma olanaklannın sonuna kadar zorlanmasını da beraberinde geti
riyor. Çaresizlik de burjuvazinin bu çnba1annın bir ürunü. Orta öRrenim so
nucunda bir meslek sahibi olabilme olanaeı yok denecek kadar az. 1973-74 
öerenim yılında normal orta öRretim kurumlarında okuyan toplam 927 062 
öerenciye karşılık meslek okullannda okuyan ö�renci sayısı 595 668. Runla· 
nn ise sadece 95 966'sl sanat enstitüsü, teknisyen okullan, tanm okullan gibi 
do�rudan üretim sürecinde yeralmayı, nispeten kolay iş bulma olanaCını sae· 
layabilecek okullarda okuyor. Oretime yönelik e�itim yapma iddiasındaki bu 
okullar bile bu açıdan yetersiz kalıyor. 

Oniversiteler sorunu, bu dönemde: için toplumsal muhalefet 
oluşturabilecek bır konu ol.:::ktan öte bir anlam taşımıyor. Çünkü ekonomi
nin yetişmiş eLemana olan ihtiyacı bir kaç on yıllık stokla karşılanmış durum
da. Bunun dışında az da olsa yeni teknoloji kullanımının gerekLirdi�i eleman 
ihtiyacı Boeaziçi vs. ayncahklı üniversitelerde rahatlıkla karşılanmakta. Bu 
durum iktidarlara meseleyi alabildi�ine sömürmek için rahat bir zemin yara
tıyor. Hiç bir yıtınm yapmadan, ö�renim kalitesinin düşeceRini bile bile 
okullann kapasitesini arttırmak, Yay·Kur gibi sonu belli yollarla yüksek ö�rc· 

YIIRIIYIIŞ - 29 HAZIRAN 1 9 76 - 6 

GIRDIKTEN SONRA ? 

nim talebini karşılama�a çalışmak bu sömürünün bir parçası. Bunlar aynı 7.8-
manda bir çözümsüzlüeü de ifade ediyor. Kapitalist sistemin kendi yaratlıeı 
sorunları çözme şansı yok. Atılan her adım sorunların daha büyük boyutlara 
ulaşmasını da beraberinde getiriyor. Bu süreç Türkiye gibi geri kalmış ülkeler
de daha da hızlanıyor, çözümsüzlükler kısa bir 7.aman içerisinde somut olarak 
görülüyor. Bunun en son ömeli Yay-Kur. Buraya kaydolanlann hemen hepsi 
bu yıl yeni başlan üniversite seçme sınavlarına giriyorlar. 'Zuten bir yıllık uy
gulama bu kurumun esas amaCJnın faşist ideolojiyi yaymak için devletin ola
naklannı daha yaygın kullanmak oldu�unu gösterdi. 

ÇÖZÜM: DEMOKRATIKLEŞME 

Universiteye girişi sınırlamanın gelirece�i tepkiyi gö�üslcmek burjuva 
iktidarlarının altından kalkamayacaeı bir mesele. Aynca ceitim politikası de· 
�işlirilmcdikçe bu bir çözüm de dceil. Bu yüzden bir taraftan üniversite kapı· 
ları sonuna kadar zorlanırken bir taraftan da üniversitede okumanın olanaklan 
kısıtlanıyor. Yurt, burs, kredi vb. imkanlar hızla artan ö�rcnci sayısıyla eşgii
dümlü olarak arttırılmıyor. Buıııın yanında akademik haklar alabildi�inc kı
sıtlanarak kapasite fazlası ö�rencilcr üniversitelerden bu yolla lI1.aklaştırllma
ya ueraşılıyor. 

Universiteye giriş sınavlan sorununun çözümü e�itim sistemi demokm
Liklcştirilmedikçe mümkün dc�iı. nu sa�lanamadl�1 süreee bu konuda atılacak 
her adım daha çapraşık sorunlan da beraberinde getinnek durumunda. Orta 
ö�rcnimi üretime yönelik haıc getirmek, daha üst düzeyde ö�renime devam 
için üretim süreci içerisindeki deneyim ye başa nı an yeri olarak almak, soru
nun çözümünün ilk şartı. 

EGiTiMDEKi SORUNLARI 
BUR�UVAZi BUR�UVAZi BUR�UV ÇCZEMEZ 

lU/AN NEVŞEHIRLI 
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de daha da hızlanıyor, çözümsüzlükler kısa bir 7.aman içerisinde 
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bu yıl yeni başlan üniversite seçme sınavlarına giriyorlar. 
gulama bu kurumun esas amaCJnın faşist ideolojiyi yaymak 
naklannı daha yaygın kullanmak oldu�unu gösterdi. 

ÇÖZÜM: DEMOKRATIKLEŞME 

Universiteye girişi sınırlamanın gelirece�i tepkiyi 
iktidarlarının altından kalkamayacaeı bir mesele. Aynca 
�işlirilmcdikçe bu bir çözüm de dceil. Bu yüzden bir taraftan 
ları sonuna kadar zorlanırken bir taraftan da üniversitede 
kısıtlanıyor. Yurt, burs, kredi vb. imkanlar hızla artan ö�rcnci 
dümlü olarak arttırılmıyor. Buıııın yanında akademik 
sıtlanarak kapasite fazlası ö�rencilcr üniversitelerden bu 
ya ueraşılıyor. 

Universiteye giriş sınavlan sorununun çözümü e�itim 
Liklcştirilmedikçe mümkün dc�iı. nu sa�lanamadl�1 süreee 
her adım daha çapraşık sorunlan da beraberinde getinnek 
ö�rcnimi üretime yönelik haıc getirmek, daha üst düzeyde 
için üretim süreci içerisindeki deneyim ye başa nı an yeri 



Merkez Bankası, özel sektöre elin
deki di�er yöntemlerle de 1 milyar lirayı 
aşkın kredi verdi. Bankalar da Merkez 
Bankası'ndaki hesaplarından 2 milyara 
yakın para çektiler. Buna karşılık da top
lam 9.5 milyar lirayı Merkez Bankası'na 
yabrdılar. Böylece, al gülüm ver gülümün 
ardından Merkez Bankası 3.5 milyar li
ra karlı oldu. Bu paranın hemen 1 mil
yar 336 milyon liralık kısmı, Kamu İkti
sadi Teşebbi.islerine kredi olarak verildi. 
Ancak hesaplar bu bakiyeye eriştiRi za
man, özel sektöre açılan kredilerin limi
tinin iki kabna çıkanlmasına karar veril
di. Bunun anlamı, halen 10 milyar 743 
milyon lira olan özel sektöre Merkez 
Bankası'ndan açılan kredilerin toplamı
nın, 20 milyara çıkanlmasıydı. Karar 
kuşkusuz sanayi burjuvazisini sevindirdi. 
Ancak, MC de kara kara düşünmeye baş
ladı. 

Şimdi 'kamu iktisadi kuruluşlmnm 
zamlarınm önüne geçilmesi için ne yapı
lacaktı? 

Bulunan yöntemlerden birini 
TBMM Kamu İktisadi Kuruluşlan Kar
ma Komisyonu'nda Devlet Yabrım Ban
kası Genel Müdürü açıkladı. Memur Yar
dımlaşma Kurumu için toplanan fonla
nn bir bölümü kamu iktisadi kuruluşla
nnm finansmanı amacıyla Devlet Yatı
nın Bankası tahvi1lerine yatmımaya baş
lanmışb. Böylece, bir kısır döngüdür ku
ruldu. Memurlardan kesilen paralar, yine 
bir bölüm devlet memuruna ve kamu ke
ıiminde Çalışan işçilere eski bostan ku
yulanndan su çekme misali maaş ve üc
ret olarak ödenmeye başladı. Ancak bu 
ronun da finansman gücü sınırlıydı. 

KARŞıLıKSız KREDILER 
SISTEMI 

1976 yılı bütçesinin 63. maddesine 
göre, Maliye Bakanı, Merkez Bankası 
kanalı ile kamu iktisadi teşebbüslerine 
toplam 14 milyar lira kredi açtırmaya 
yetkilidir. Bunun 3 milyar 143 milyon 
liralık kısım, 4 Haziran tarihine kadar 
açıldı. Aynca yine aynı statüdeki kuru
luşlardan, bütçe yasasının verdiei özel 
yetki dışında, Şeker Şirketine 1 milyar 
477 milyon lira, Et Balık Kurumuna 
650 milyon lira, çay Kurumuna 690 
milyon lira kredi Merkez Ban\C.asl'ndan 
hiçbir karşılıeı olmaksızın verildi. Bu 
durumda, bütçe yasasının ilgili hükmüne 
göre, yıl sonuna dek ek 11 milyar lira
lık kredi Merkez Bankası olanaklarından 
açılacak, özel sektöre de 10 milyar lira
lık yeni kredi verilebilecektir. Böylece, 
Merkez Bankası'nın şu tarihten itibaren 
28 Şubat 1977 tarihine dek piyasaya, 
hiç bir karşılıeı olmayan toplam 21 mil
yar lira çıkarması mümkündür. 

Merkez Bankası'nın açtıeı kredile· 
rin bir bölümü, dogrudan doRruya bur
juvazi emrinedir ve onlann kar oranları· 
nı arttıncı, sömürü güçlerini destekleyici 
niteliktedir. Bir bölümü ise, aynı görevi, 
dolaylı bir biçimde yerine getirecektir. 
Çünkü, T\irkiye'de uygulanan "karma 
ekonomi" oyununun ana kuralı özel ke
sim üretiminin desteklenmesidir. Yani, 
kamu iktisadi kuruluşu adı verilen dev
let hizmetlerinin büyük bir bölümünün 
zarar nedeni özel kesime ucuz girdi sa�
lama endişesidir. Hal böyle olunca kamu 
kesiminin ürettiei mallara zam yapma
yarak onla" devlet kesesinden finanse 
etmek gerçekte, özel sektöre ucuz ham
madde saelamak için kamunun olanak
larını zorlamaktan başka birşey deeildir. 

ITHALAT BEDELI 
OYUNUNUN ETKISI 

Merkez Bankası'nın özel sektöre aç
tılı kredilerin miktarını artırmasıyla da
ha önce ithalat bedellerinin tümünün 
Merkez Bankası'na yatırılması karannın 
"piyasadan para çekme" gerekçesi ta
mamen ortadan kalkmışlar. Şimdi, Mer· 

kez Bankası hiçbir faiz karşllıRı ödeme
den topladılı paralan, bazı bürokratik 
formalitelerin ardından bankalara yüzde 
9 raizle geri verecek, böylece kredi mali
yetlerinin artllRınl gerekçe olarak göste
ren özel sektör de, mamullerine zam ya
pacaktır. 

Sabancı'nın önceki hafta, "zengin
ler klübü"nün desteeinde yaptı�ı açık
lama sonucunu böylece vermiştir. Bunca 
oyunun sonu ne olmuştur? 

OYUN ıÇINDE OYUN 

Haziran ayının ilk günleri ile ortası 
arasında bir senaryo uygulandı. Bunda 
ana rolleri Sabancı ve çevresi Ile Maliye 
BakanlıRı oynadı. Her önüne gelenin it
halat yoluna gitmesi yerine başvurma sı
rasında ithal edeceei malın bedelinin tü
münü Merkez Bankası'na yatırma �cü 
olan ithalatçının artık piyasada söz sa
hibi olması saRiandı. Büyük sermaye ile 
arası iyi olmayan "ithalatçı geçinen" 
kuruluşlann da işini güçleştirme olanaeı 
yaratıldı. Bu bazılannın çok hoşlandıeı 
deyimi ile bir "operasyon"du. Başanıdı 
da. Ancak başlangıçta böyle bir sonuca 
vanlacaeı akıllara pek gelmedi. 

Büyük bankalardan kredi alma ola
naR i olmayan, kredi maliyetlerinden et
kilenen "kendi halinde" özel sektör dev
reden çıkanlıyor ve piyasayı elinde tu
tan kişiler oyunu' daha az iştirakçi ile 
oynama olanaRına kavuşuyordu. 

ZARARLı KIM ? 

Böylece oynanan oyun, "maliyetier 
arttı" gerekçesi ile fiyat yükseltmelerine 
yol açarken, izlenen para politikasının 
ürünü olarak da, yeniden hız kazanan 
enflasyona katalizörlük görevini yerine 
getirecekti. Şimdi, fiyatların artmasına 
yeni bir ortam hazırlandı. Ennasyonun 
sınıfsal kuramını bilen "zenginler klübü" 
yöneticilerinin deyimi ile, "ennasyonla 
birlikte yaşama" yöntemi geliştirilecek
ti. Böylece çalışan kitlelerin, diRer sabit 
gelirliıerin alım güçlerini yitirmeleri, ye
ni sermaye birikiminin habercisi olacak, 
tıpkı 1971 sonrasında oldu�u gibi hızla 
artan sömürü oranı sanayi burjuvazisinin 
karşısına korkulu rüya gibi dikilen Or
tak Pazar'la rekabet olanağı için yeni bir 
birikim kayna�ı yaratacaktır. 

TUT ED GENEL 
KURULUNUN 

ARDıNDAN 
TUTED Genel Kurulu 1 9-20 Haziran günleri NaltiM M�ri Odtı

Si topltıntı ,a(onul'HLo yapıldı. Genel Kurultı 35 şubeyi terruikn 314 tU�ge b
tıldı. Olumlu l:rir hava içinde geçen Genel Kurulda, e,lti geMI bratbn. o.man 
Aybers teknik elemanltınn birlikttliğinin dDr, grupçu ıznloyı.şln ötainde, yö
nelime yönelik siYa8; :,çizgilgjn ı .... ·aritmetik topromı ile değil onca* o,.talt 
ilkeler ve bu ilkelerin yaıuıdığ" omul çalışma programlan dolndtu.und4 Mj
Janabilecelini savundu. Seçimleri e.ki yönetim' kurulun..:." towiye I.le,i (arltlı 
bir şekilde kazandı. 

Yen; dönem TtYI'ED Yönetim Kurulu, Aykut Göker (Gend Başluın), 
Haluk Orhun (Genel Sekreter), Necdet Bulut, Günal' Botaztll', Yiğit &yılgan, 
Sami Gök ve Hamil Mengiiç 'Ien oluşuyor. 

Tek,tik Elemanlar Sendikaıı TEKSEN, sıkıyönetim döneminde memur
ların sendika kurma haklarının A ,ıayasa değişikliği ile ortadDn Iraldınlmoaın
dan .onm kapatılmışt •. Yerine Tüm Teknik Elemanlar Derneği TVTED kurul
du. Bugiin TVTED 150 bini aşkın teknik elemanın .endikafaşma mücadele';n; 
verebitecek tell örgüt. 

ı'UTED tüm teknik elemantarın ekonomik mücadele.inin TEKSEN tipi 
bir sendi/ıa ile değil, mevcut işyerlerindeki sendikalarda örgütlenmekle liirdü
riilecebine ;"anıyor ve tabanını bu doğrultuda örgütlüyor. önerilen .endikafaş
ma biçimi, süreç içinde gelişimin gösterdiği doğru hedef Giderek işçi IIn1fı 
mücadelesinin yanında yer aları teknik elemanların ekonomik ve demokmtik 
miicadeleleri işçi sınıfı Jendikalarından geçiyor. 

örgütlenme,inin nicel ve nUel yükselmeJi ilc gidere. ülke çapındD elirin
lik kazanan TVTED bağını.u"k, derrokTOli, so.yaıum mücadele.inde yerini 
alıyor. DISK 'in düzenledili demokratik hak ve özgürlükler mitingi ve 1 May .. 
Işçi Dayanışma Günü gösterilerine en elkin bir şekilde katılan TUTED, 13 
Marl faşist baskı ue uygulamaları proledo mitinginde de yerini aldı. Oç yıldır 
yapılan Teknik Eleman Kurultayları bu gelişimin önemli amçkırından biri ol
du. Kurultaylar, teknik elemanrorın ekonomik, demokmtik mücodelt:lerine 
yeni boyutlar kazandırırken, sendikalaşma biçimini de belirledi. Geçtiğimiz 
günlerde yapılan 3. Teknik Eleman Kurultayı hakkırın elde edilmesi yolunda 
gerekli olan örgütlenme, demokra8i ııe demokratik kitle örgütü anlayışı ile tek
nik elemanltırın sınıfsal yapısı gibi konurora açıklık getirdi. Çalışanlar Kurulto· 
yı öllerisi ise lüm çalışanların orlak mücadelesi yolunda ileri bir adımdır. 

Istanbul, ızmir ve Ankara şubelerinin olağan ve olağanüstü kongrelerin· 
den sonra TUTED Genel Kurulu ayrı bir önem kazanmıştı. Kongrede e.ki yö' 
netim 'lUrulu, önümüzdeki döııem çalışmalarına ilişkin bir program önerisi 
sundu. Demokratik lıitle örgütleriTıe bakış aÇısı, leknik elemanların .. nıfıııl 
yapIBI. demokrasi anlayışı, somut örgütlenme ve sendikal haklan almak müca
delesi yönünden sunulan program öner"i ilgi gördü. 

Kitle örglitlerinde ancak kitlenin .omut sorunlarından kaynalrronan ile· 
rici programlar etmfında doğru ve kalıcı bir mücadele verildileceli belirtili
yor program önerisinde. Kitle örgütlerirıdeki yanlif görii,ltr böıÜmünde iu, 
mücadele.yi .alt ekonomik sınırlar içirıe hapsetmek ;,teyen reform;,t görü,le
re, ,o.yal;'t mücadelenin .iYOlal örgüt amcılığı ile verileceği ıerÇeli"i be· 
"im.erneyen kWe örgütlerinde iktidara yönelik çalışma anlayışını uyıuroma· 

ya çalışan macemcı göriişlere ayrıca örgütün en etkin bir şekilde tem.il edi'
me.ini ö,ıleyen, birliktelik anlayışına tc,.. düşen grupçu, .ekter ,örii,lere ele,
tir; getiriliyor. Dolru çalışma larzının tabanın ıomut taleplerinden kaynd'lo
nan, birlikteliğirı .allandığı, mücadelenin nihai hedeflerinin gözden kaçırılma· 
dığı ortak ilerici eylem programları çerçeve. inde ıotlarıabilecel; aavunuluyor. 
Yarılış görüşlerle kitleler önünde etkili bir şekilde, ele,tiri Ile ikmı yöntemi 
kullanamk, mücadele etme gereli belirtiliyor. 

TUTED 'in 3. Genel Kuruldan daha güçlü çıktılı bir ge�It. Yedi bine 
varan üye .ayııı ve otuzbeş şube.i ile toplumaal mücadeledetitin bir yer tutu
yor. Bu etk;,ılik gün geçtikçe arlıyor. 

Kongrenirı .o,ıuçları itibarıyla bir örıemli yonı da, toplumaal mücadele
de yanlış görüşleri .avunan ve inatla yanlışları uygulamaya çalışan gruplann 
etkileriıı; giderek yitirme.;. Kuşku.uı bunda kitle örgütlerinde dolru mücade
le vererı kişi ve kadro/arııı rolü büyük. Ancak unutulmamOll gertken en önem· 
li olgu iilkedeki genel ,iya.i mücadele. Yani işçi ""'fı mücadele.inin erişti'i 
düzey. Çalışanların birlikteUlin; .allamada, on'arı dolru ilireler elNJ/ındo 
mücadeleye çekmede belirleyici etken bu. lşç; .. nıfı ııe müttefiki emekçi ,,,,ı/
ların balım.ızlık. demokra.i. .o.yolilm mücadele,,' tüm en6ellemelere lraJ'f.n 
geli,iyor, giiçleniyor. 
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BEDELI 
ETKISI 

sektöre aç

kilenen "kendi halinde" özel sektör dev
reden çıkanlıyor ve piyasayı elinde tu
tan kişiler oyunu' daha az iştirakçi ile 
oynama olanaRına kavuşuyordu. 

ZARARLı KIM ? 

Böylece oynanan oyun, "maliyetier 
arttı" gerekçesi ile fiyat yükseltmelerine 
yol açarken, izlenen para politikasının 
ürünü olarak da, yeniden hız kazanan 
enflasyona katalizörlük görevini yerine 
getirecekti. Şimdi, fiyatların artmasına 
yeni bir ortam hazırlandı. Ennasyonun 
sınıfsal sınıfsal sınıf kuramını bilen "zenginler klübü" 
yöneticilerinin deyimi ile, "ennasyonla 
birlikte yaşama" yöntemi geliştirilecek
ti. Böylece çalışan kitlelerin, diRer sabit 
gelirliıerin alım güçlerini yitirmeleri, ye
ni sermaye birikiminin habercisi olacak, 
tıpkı 1971 sonrasında oldu�u gibi hızla 
artan sömürü oranı sanayi burjuvazisinin 
karşısına korkulu rüya gibi dikilen Or
tak Pazar'la rekabet olanağı için yeni bir 
birikim kayna�ı yaratacaktır. 

TUTED Genel Kurulu 1 9-20 Haziran günleri NaltiM 
Si topltıntı topltıntı to ,a(onul'HLo ,a(onul'HLo ,a( yapıldı. Genel Kurultı 35 şubeyi terruikn 
tıldı. Olumlu l:rir hava içinde geçen Genel Kurulda, e,lti geMI 
Aybers teknik elemanltınn birlikttliğinin dDr, grupçu ıznloyı.şln 
nelime yönelik siYa8; :,çizgilgjn ı .... ı .... ı ·aritmetik to·aritmetik to·aritmet promı ile 
ilkeler ve bu ilkelerin yaıuıdığ" omul çalışma programlan programlan pro
Janabilecelini savundu. Seçimleri e.ki yönetim' kurulun..:." towiye 
bir şekilde kazandı. 

Yen; dönem TtYI'ED Yönetim Kurulu, Aykut Göker 
Haluk Orhun (Genel Sekreter), Necdet Bulut, Günal' Botaz
Sami Gök ve Hamil Mengiiç 'Ien oluşuyor. 

Tek,tik Elemanlar Sendikaıı TEKSEN, sıkıyönetim 
ların sendika kurma haklarının A ,ıayasa değişikliği ile ortadDn 
dan .onm kapatılmışt •. Yerine Tüm Teknik Elemanlar Derneği 
du. Bugiin TVTED 150 bini aşkın teknik elemanın .endikafaş
verebitecek tell örgüt. 

ı'UTED tüm teknik elemantarın ekonomik mücadele.inin 
bir sendi/ıa ile değil, mevcut işyerlerindeki sendikalarda 
riilecebine ;"anıyor ve tabanını bu doğrultuda örgütlüyor. 
ma biçimi, süreç içinde gelişimin gelişimin geli gösterdiği doğru hedef 
mücadelesinin yanında yer aları teknik elemanların ekonomik 
miicadeleleri işçi sınıfı Jendikalarından geçiyor. 

örgütlenme,inin nicel ve nUel yükselmeJi ilc gidere. 
lik kazanan TVTED bağını.u"k, derrokTOli, so.yaıum 
alıyor. DISK 'in düzenledili demokratik hak ve özgürlükler 
Işçi Dayanışma Günü gösterilerine en elkin bir şekilde 
Marl faşist baskı ue uygulamaları proledo mitinginde de 
yapılan Teknik Eleman Kurultayları bu gelişimin önemli 
du. Kurultaylar, teknik elemanrorın ekonomik, demokmtik 
yeni boyutlar kazandırırken, sendikalaşma biçimini de 
günlerde yapılan 3. Teknik Eleman Kurultayı hakkırın elde 
gerekli olan örgütlenme, örgütlenme, örg demokra8i ııe demokratik kitle örgütü 
nik elemanltırın sınıfsal sınıfsal sınıf yapısı gibi konurora açıklık getirdi. Çalışanlar 
yı öllerisi ise lüm çalışanların orlak mücadelesi yolunda ileri 

Istanbul, ızmir ve Ankara şubelerinin olağan ve olağanüstü 
den sonra TUTED Genel Kurulu ayrı bir önem kazanmıştı. 
netim 'lUrulu, önümüzdeki döııem çalışmalarına ilişkin 
sundu. Demokratik lıitle örgütleriTıe örgütleriTıe ör bakış aÇısı, leknik 
yapIBI. demokrasi anlayışı, somut örgütlenme ve sendikal 
delesi yönünden sunulan program öner"i ilgi gördü. 

Kitle örglitlerinde ancak kitlenin .omut sorunlarından 
rici programlar etmfında doğru ve kalıcı bir mücadele verildileceli 
yor program önerisinde. Kitle örgütlerirıdeki yanlif görii
mücadele.yi .alt ekonomik sınırlar içirıe hapsetmek ;,teyen ref
re, ,o.yal;'t mücadelenin .iYOlal örgüt amcılığı ile verileceği 
"im.erneyen kWe örgütlerinde iktidara yönelik çalışma 

ya çalışan macemcı göriişlere riişlere rii ayrıca örgütün en etkin bir 
me.ini ö,ıleyen, birliktelik anlayışına tc,.. düşen grupçu, 
tir; getiriliyor. Dolru çalışma larzının tabanın ıomut taleplerinden kaynd'lo
nan, birlikteliğirı .allandığı, mücadelenin nihai hedeflerinin 
dığı ortak ilerici eylem programları çerçeve. inde ıotlarıabilecel; 
Yarılış görüşlerle kitleler önünde etkili bir şekilde, ele,tiri 
kullanamk, mücadele etme gereli belirtiliyor. 

TUTEDTUTEDTUT 'in 3. Genel Kuruldan daha güçlü çıktılı bir 
varan üye .ayııı ve otuzbeş şube.i ile toplumaal mücadele
yor. Bu etk;,ılik gün geçtikçe arlıyor. 

Kongrenirı .o,ıuçları itibarıyla bir örıemli yonı da, 
de yanlış görüşleri .avunan ve inatla yanlışları uygulamaya 
etkileriıı; giderek yitirme.;. Kuşku.uı bunda kitle örgütlerinde 
le vererı kişi ve kadro/arııı rolü büyük. Ancak unutulmamOll
li olgu iilkedeki genel ,iya.i mücadele. Yani işçi ""'fı mücadele.inin 



AVRUP.-DA DEMOKRATi 
İtalyan Komünist Partisi Genel Sek· 

reteri Enrico Berlinguer, 22 Haziran sa· 
bahı Parti'nin Merkez Komitesi binasın
da gazeLecilerl� görüştıL Gazetecilerin 
sonılan "Bu durumu açmaz olarak nite
leyebilir miyiz?", "Fiilen ikiye bölün· 
müş bir ülke nasıl yönetilebilir?", "De
mokratik birlik hükümeti öneriniz sizce 
hali açıklıga götürücü bir olasılık mı
dır?", "Hristiyan Demokratlann konu
munu nasıl degerlendiriyorsunuz?", 
"Sosyalist Parti'nin donması sizce neye 
balııdır?" biçimindeydi .. 

AÇMAZ BUGÜN DOCMADI 

Gazeteciterle konuşması sırasında 
Berlinguer'in özellikle ve birkaç kez vur· 
guladlRı nokta, seçimlerin, IKP'nin ülke· 
nin yenileşmesinin başlıca gücü oldulu
nu kanıtladıg. biçimindeydi. Berlinguer 
şöyle dedi: 

"Açmaz bugünün ya da dünün se
çim sonuçlannm ürünü degildir. Açma
zın nedeni, Komünist Partisi'ne karşı ik
tidar tekelcilieine dayanan politikadır. 
Bu politika başansızhea u�ramıştır, asıL. 
Deeişmenin zamanı gelmiştir. Bu deeiş
me nasıl olabilir? NaSLl bir hükümet for
mülü bulunabilir? Diyorsunuz ki, Hristi· 
yan Demokratlar kazandıklan başandan 
sonra, komünistlerle işbirliei yapmaya 
hiç razı oLmayacakJardır .. 

Size önce şunu söyleyeyim: Biz 
Hristiyan Demokratlann dldüeü ve gö
müldügü kanısında olanlardan deeiliz. 
Onu da dikkate almak gerektieini her 
zaman belirttik, tıpkı onun da bizi dik
kate alması gerektiei gibi.. 

TOG LI ATIl 1 944'OE 
YENI PARTI" SLOGANıNı 

BöYLE AÇIKLIYORDU 

"Yeni bir parti, herşeyden önce ve 
öz olarak, kendisini yalnızca ele�tiri ve 
propaganda ile sınıflandırmayan, ülkenin 
yaşamına olumlu ve yapıcı bir fa�liyetle 
de katılan işçi sınıfı partisidir. Bu olum
lu ve yapıcı faaliyet, işyeri ve köy hücre· 
sinden başlayarak Merkez Komitesi'ne, 
işçi sınıfını temsil etmek üzere hüküme .. 
te gönderdiğimiz kişilere kadar uun· 
malıdır. Dolayısıyla yeni partiden söz 
ederken, ulusal yaşamın sorunları karşı· 
sında işçi sınıfında meydana gelen kök· 
lü değişimi politikasında, her zamanki 
çalışmalarında ve örgütlenmesinde yan
sıtabilen partiyi anladı�ımız açıktır. Işçi 
sınıfı, geçmişte edindiği salt muhalefet 
ve eleştiri konumunu terkederek, bugün 
tutarlı demokratik güçlerin safında, üi· 
kenin kurtanlması ve demokratik reji· 
min kurulması mücadelesinde yönetici 
bir rol almaktadır." 

"Hayır, Komünist Partisi'nin ulusal 
politikası ile sınıf politikası arasında hiç 
bir çelişki yoktur. Işçi sınıfı, kendi mü
cadelesini geliştirmesi sırasında, ulusal 
sorunların hiçbirini ihmal etmediği, 
bunların doğru çözümlerini 
ve bu çözümler için mücadele ederken 
proletaryanın ulaşılmamış kesimlerinin 
de tıleplerini benimseyebildiAi ölçüde 
ve bu kesimler ulusun sağlıklı kesimleri 
olması koşuluyla, yalnızca bir eleştiri 

NEDEN BEKLENIYOR? 

"üstelik hristiyan demokrasi homo· 
jen bir bütün degildir. Bir yanda Fantanl 
ve tutucular vardır; diger yanda da Zac· 
cagnini (Hristiyan Demokrat Partinin 
son kongresinde seçilen sol kanat genel 
sekreteri)  ve demokrasiye, antifaşist an
layışa ba�h ve halklan gelen milyonlar· 
ca seçmen vardır. Ve Fanfani seçim so
nuçlarını Zaccagnini'den çok farklı bir 
yönde yorumlamaktadır. Hangi egilim 
aRır basar, göreceRiz. Hrisliyan demok
rasinin bugüne kadar iki kez yenilgiye 
ugradıgını ve birçok durumda da ınke 
gerçeklerine boyun eemek zorunda kal· 
dı�ını unutmayalım. Komünistlerle her 
defasında işbirli�ine karşı çıkmasına 
raRmen, çok sayıda bölgede, eyalet ve 
belediyede diyalog ve anlaşmaya zorlan· 
madılar mı?" 

"Biz önerimizi sürdürüyoruz. Her 
zaman oldugu gibi ancak bir demokra· 
tik koalisyon hükümetinin ıtalya'yı çu
kurdan çıkarabilece�i görüşündeyiz. Er 
veya geç gelinecek yer de burasıdır. O 
halde neden bekleniyor? " 

Berlinguer daha sonra da şu görüş· 
leri belirtti: 

"Biz hristiyan demokrasinin halk· 
tan bileşimini ne görmezlikten gelmek 
istiyoruz, ne de gelebiliriz. Fakat hristi· 
yan demokrasi de bizim varııeımızı ve 
etkinlieimizi yok sayamaz, yok sayar gi
bi davranamaz. Komünistler ne hristiyan 
demokratlann, ne sosyalistlerin, ne de 
küçük örgütlerin varlık haklannı inkar 
etmiş deRiidir. Bu ülkede başlıca üç 
akım bulunuyor: katolik, komünist, sos· 

BÜYÜ 
• 

"ıTALYAN KOMÜNIST PARTI
SININ BAŞARıSı, GERICILICE 
VE FAŞIZME KARŞI MÜCA
DELE EDEN, ıTALYA'NIN 
YENILEŞMESINDEN, ıTAL
YAN TOPLUMUNDA KÖKLÜ 
TOPLUMSAL VE EKONOMIK 
DÖNÜŞÜM LERDEN YANA 
OLAN ÜLKENIN TÜM ILERICI 
VE DEMOKRATIK GÜÇLERI
NIN BAŞARISIDIR. BU BAŞA
RI KITAMIZIN BUTON SOL 
VE DEMOKRATIK GÜÇLERI
NIN BAŞARISIDIR." 

(SBKP MERKEZ KOMITESININ 
IKP'Nl KUTLAMA MESAJı) 

• 
yalist. Oylann iki kutupta toplanmasını haberleri yayılmaya başlamı,tır. 
biz sa�lam.ş ya da kışkırtm.ş de�iIiz. HRISTIY AN DEMOKRASININ 
Bize göre İtalyan Sosyalist Partisi'nin DURUMU oynayacagı önemli bir rol vardır. Cum-
huriyetçi, Sosai Demokrat ya da Libe
ral vb. partilerin de çoeulcu demokra· 
siye bir katkıda bulunabileceei kanısın
dayız." 

"AvanU Popolo" (Türkçede "heri 
ışçiler"), "Bella Ciao" ve "Enternasyo
nal" marşlannın Parti binası dışında ve 
çevre yoııarda yapılan gösterilerden 

!"gelen sederi arasında yapılan görüşmede 

öte yandan Berlinguer ülkedeki 20 
bölgenin hemen yansında komünist, LOt
yalist ve katoliklerin dolrudan yı da 
dolaylı olarak işbirlili içinde olduklan. 
nı hatırlattı. Ve şu soruyu sordu: "Y. 
nmadanın yansında zorunluluk olarak 
kabul edilen bir gerçek neden ülke ça
pında uygulanamu olsun?" 

Berlinguer seçim sonuçlan hakkındaki 
görüşlerini daha sonta şöyle açıkladı: 

Parti yöneticileri yaptıkJan açıkla
malarda hristiyan demokrat oylana du
rumunu da şöyle delerlendirdUer: 

değil aynı zamanda ulusal bir rehber 
rolünü de yerine getirir. Burjuvazinin , 
kendi egoizmi içinde kapanmış, ekono
mik ve toplumsal tutuculuk ruhuyla ha· 
reket eden yönetici grupları, tüm yurt· 
taşların çıkarlarını tıtrnin etmeyi başa· 
ramadığı ve emekçi ve üretken toplum 
kitlesinden hergün daha çok kendinı 
tecrit ettiği ölçUde, işçi sınıfı yönetici 
bir rol sahibi olur." 

"Durum hem basit. hem karmaşık· 
br. Ama çıkış yok degildir. Bu çıkışı 
ülkenin gerçeklerinden hareketle bula
biliriz ancak. Yoksa kullanılmaz bale 
gelmiş formüllere, parti ayrıcalıklanDa 
çakıhp kalmakla detil." 

Bilindili gibi seçimlerden sonra ya
pılan açıklamalarda Hristiyan Demokrat 
Parti yönetiminin Merkez-Sol bir koalis· 
yon üzerinde durdulu, bu "kullanılamaz 
hale gelmiş (ormül"ün Bonn ve Washing
tOn çevrelerinde de olumlu karşılandılı 

"Hristiyan demokrat partinin duıu
munu koruması ve ilerlemesi, rezen1e. 
rinden, çevresindeki küçük partDerdell 
aldıRı ödünç sayesinde olmu,tur. Bu .. 
zervler tse nerdeyse tükenmek u.edir_ 
Resmi ya da gönüUü müttefikleriDlu, IDI
yal-demokraUann, Iibenıllerin, _ 
riyetçilerin ve neo-lqistlerin pntm.u. 
fine konmayı başarmı,tır. Fakat ,elecek 
sefere hangi kaynal_ bqvuracalı meç .. 
huldür." 

OTUZ YILLIK "MAL GOVERNO" 

Otuz yıldır Hrutiyan Demokratların egemenlilindeki iktidariGnlı yö .... 
timinde tekelci .ermaye egemenlilini bu "politik tekel "le bütünle,ti ... n ıtal
yan halkı, bu yönetim biçimini "kötü yönetim" anl.omına "mal ,ouerno" • . 
rak nilelendiriyor. Otuz yıllık mal gouerno 'nun bugiinkü .omut dökümü fÖY": 

IşSIZLIK: ıtalyanca 'da "di&occupati" .özciilüRüyle nitelenen ifıiılniıt 
.ay,,, .on bir buçuk yıldır biiyük bir Hızlıı Ilrt'yor. Re.mi rakıımıoto ıö ... 1trıi
ya 'da 1.218.012 i,.iz ue yııklıı,ık bir o kodıır dil yruı iş.iz YOfıyor. G.rı9'"'' 
iıe Jtolyıın i,çilerinin en cu iki milyonunun da tıım giin çllltfamadılı biliniyor. 
Yllrım milyon genç iıe ilk kez iş bulmil çlıbOllnda. I.tihdam edilmai ....... n 
işçilerin .ayuı yaklaşık alilrak 4 milyon. 

FIYATLAR: ıtalya'da perakende mal fiyattan Ocak 1976'd4 � I. ş .... 
bol 'to 9b 1 .7, Mart 'da % 2.1 ve NiMJn ayında da 9b 3 oranında orltL Bu tımMIt
man ın .ürmeli halinde yıllık enflcı.ıyon oranının yüzde 20')'i bul".." kır .... 
niyor. 

MALIYE: Bütçe açlRı 1975 yılında yüzde 36 oranında yültHlirlt." y.tı
rımlor yüzde 24 omnındıı kuıldı. 1976 yılı için iıe 74.000 milyar lintlii wr 
açık öngöriiıüyor. Bu açık hacmi bütün hanıu hizmetlerini" yürüttimünd. ,.ıc. 
yol açıyor. 

LIRET: ıtalyan Ureti 60n beş oy içinde yii.ıde 27 oranında d.,., .,.. 
betti. 

DIŞ BORÇ: Yılın ilk dÖrt ayında dı, ödemeı". derl6e.i açıl, ı. ıı . ..... 
yar Uretlik (21 milyar TL) rekor düzeye uhıştı. 

sonuçlannm degildir. Açma
Komünist Partisi'ne karşı ik

tekelcilieine dayanan politikadır. 
başansızhea u�ramıştır, asıL. 

zamanı gelmiştir. Bu deeiş
olabilir? NaSLl bir hükümet for

bulunabilir? Diyorsunuz ki, Hristi· 
Demokratlar kazandıklan başandan 

komünistlerle işbirliei yapmaya 
oLmayacakJardır .. oLmayacakJardır .. oLmayacakJardır 

Size önce şunu söyleyeyim: Biz 
Demokratlann dldüeü ve gö

kanısında olanlardan deeiliz. 
dikkate almak gerektieini her 

belirttik, tıpkı onun da bizi dik
gerektiei gibi.. 

LI ATIl 1 944'OE 
PARTI" SLOGANıNı 

BöYLE AÇIKLIYORDU 

bir parti, herşeyden önce ve 
kendisini yalnızca ele�tiri ve 
ile sınıflandırmayan, ülkenin 

olumlu ve yapıcı bir fa�liyetle 
işçi sınıfı partisidir. Bu olum

faaliyet, işyeri ve köy hücre· 
başlayarak Merkez Komitesi'ne, 

temsil etmek üzere hüküme .. 
diğimiz kişilere kadar uun· 

Dolayısıyla yeni partiden söz 
ulusal yaşamın sorunları karşı· 

sınıfında meydana gelen kök· 
politikasında, her zamanki 

malarında ve örgütlenmesinde yan
partiyi anladı�ımız açıktır. Işçi 

geçmişte edindiği salt muhalefet 
konumunu terkederek, bugün 

demokratik güçlerin safında, üi· 
kurtanlması ve demokratik reji· 

kurulması mücadelesinde yönetici 
almaktadır." 

Komünist Partisi'nin ulusal 
sınıf politikası arasında hiç 

yoktur. Işçi sınıfı, kendi mü
geliştirmesi sırasında, ulusal 

hiçbirini ihmal etmediği, 
doğru çözümlerini 

çözümler için mücadele ederken 
ulaşılmamış kesimlerinin 

tıleplerini benimseyebildiAi ölçüde 
kesimler ulusun sağlıklı kesimleri 

çıkarabilece�i görüşündeyiz. 
veya geç gelinecek yer de burasıdır. O 
halde neden bekleniyor? " 

Berlinguer daha sonra da şu görüş· 
leri belirtti: 

"Biz "Biz "Bi hristiyan demokrasinin halk· 
tan bileşimini ne görmezlikten gelmek 
istiyoruz, ne de gelebiliriz. Fakat hristi· 
yan demokrasi de bizim varııeımızı ve 
etkinlieimizi yok sayamaz, yok sayar gi
bi davranamaz. Komünistler ne hristiyan 
demokratlann, ne sosyalistlerin, ne de 
küçük örgütlerin örgütlerin örgütler varlık haklannı inkar 
etmiş deRiidir. Bu ülkede başlıca üç 
akım bulunuyor: katolik, komünist, sos· 

(SBKP 
IKP'Nl 

yalist. Oylann iki kutupta toplanmasını haberleri 
biz sa�lam.ş ya da kışkırtm.ş de�iIiz. HRISTIY 
Bize göre İtalyan Sosyalist Partisi'nin 
oynayacagı önemli bir rol vardır. Cum-
huriyetçi, Sosai Demokrat ya da Libe
ral vb. partilerin de çoeulcu demokra· 
siye bir katkıda bulunabileceei kanısın
dayız." 

"AvanU Popolo" (Türkçede "heri 
ışçiler"), "Bella Ciao" ve "Enternasyo
nal" marşlannın Parti binası dışında ve 
çevre yoııarda yapılan gösterilerden 

!"gelen sederi arasında yapılan görüşmede 

öte 
bölgenin 
yalist ve 
dolaylı 
nı hatırlattı. Ve şu 
nmadanın 
kabul edilen 
pında uygulanamu 

Berlinguer seçim sonuçlan hakkındaki 
görüşlerini daha sonta şöyle açıkladı: 

Parti 
malarda 
rumunu 

değil aynı zamanda ulusal bir rehber 
rolünü de yerine getirir. Burjuvazinin , 
kendi egoizmi içinde kapanmış, ekono
mik ve toplumsal tutuculuk ruhuyla ha· 
reket eden yönetici grupları, tüm yurt· 
taşların çıkarlarını tıtrnin etmeyi başa· 
ramadığı ve emekçi ve üretken toplum 
kitlesinden hergün daha çok kendinı 
tecrit ettiği ölçUde, işçi sınıfı yönetici 

"Durum hem basit. hem karmaşık· 
br. Ama çıkış yok degildir. Bu çıkışı 
ülkenin gerçeklerinden hareketle bula
biliriz ancak. Yoksa kullanılmaz bale 
gelmiş formüllere, parti ayrıcalıklanDa 
çakıhp kalmakla detil." 

Bilindili gibi seçimlerden sonra ya
pılan açıklamalarda Hristiyan Demokrat 
Parti yönetiminin Merkez-Sol bir koalis· 
yon üzerinde durdulu, bu "kullanılamaz 
hale gelmiş (ormül"ün Bonn ve Washing
tOn çevrelerinde de olumlu karşılandılı 

"Hristiyan 
munu 
rinden, 
aldıRı ödünç 
zervler 
Resmi ya 
yal-demokraUann, 
riyetçilerin 
fine konmayı 
sefere hangi 
huldür." 

OTUZ YILLIK "MAL 

Otuz yıldır Hrutiyan Demokratların egemenlilindeki 
timinde tekelci .ermaye egemenlilini bu "p
yan halkı, bu yönetim biçimini "kötü yönetim" 
rak nilelendiriyor. Otuz yıllık mal gouerno 'nun 

IşSIZLIK: ıtalyanca 'da "di&occupati" 
.ay,,, .on bir buçuk yıldır biiyük bir Hızlıı Ilrt'yor
ya 'da 1.218.012 i,.iz ue yııklıı,ık bir o kodıır 
iıe Jtolyıın i,çilerinin en cu iki milyonunun da 
Yllrım milyon genç iıe ilk kez iş bulmil çlıbOllnda. 
işçilerin .ayuı yaklaşık alilrak 4 milyon. 

FIYATLAR: ıtalya'da perakende mal 
bol 'to 9b 1 .7, Mart 'da % 2.1 ve NiMJn ayında 
man ın .ürmeli halinde yıllık enflcı.ıyon oranının 
niyor. 

MALIYE: Bütçe açlRı 1975 yılında yüzde 
rımlor yüzde 24 omnındıı kuıldı. 1976 yılı 
açık öngöriiıüyor. Bu açık hacmi bütün hanıu 
yol açıyor. 

LIRETIRETI : ıtalyan Ureti 60n beş oy içinde 
betti. 

DIŞ BORÇ: Yılın ilk dÖrt ayında dı, ödemeı". 



UCLERiN 
-

ADıMı· 

MARCHAls SEçIM SONUÇLARıNı 
YORUMLADI: 

"trALYAN EMEKÇILERI 
VE DEMOKRATLARı 

KORKUTULAMAMIŞTIR. " 

FranJlZ Komünist Partisi Genel Sek
reteri Georges Marchais 22 Haziran günü 
Fraıwz Televizyonu 'na İtalya seçimleri
ni yorumladı. Televizyon muhabiri ile 
Marchals arasındaki görüşme ,öyle geç
ti: 

• İtalya seçimlerinin iki önemli ol· 
IUJUnu nasıl deRerlendiriyorsunuz: tKP'· 
Din tartışılmaz biçimdeki güçlü ilerleme
si ve çürümüş. itibarını yitirmiş diye ni· 
telenen Hristiyan Demokrat Parti 'nin gü
cünü açıkça koruması? 

• ıtalyan Komünist Partisi'nin ba
fIIUlnl çok önemli buluyorum ve bun
dan mutluyum. Parti 'nın yerel seçimler
deklnden de fazla bir oran elde etmesi 
bekleNtellmizin de ötesindedir. 

Hriltlyan Demokratlar ise 1972'de
kı oy oranlan elde etmektedirler ve bu 
da özünde zaten kendisinden kaynakla
nan merkezci ve neo-taşist oylardan gel
ıııedlr. 

Bundan çıkannamız gereken ders 
Dedlr? Bu _çmeolerln tKP'nin önerile
rtyle köklü dütünce birll�inl kanıtlamak· 
ıldır. IKP Wkeyl güçllÜZlü�., açmaza gö· 
IIftnID ve dolayısıyla de�lıtlrllme.1 ge· 

rekenin hristiyan demokrasinin politika
sı oldueu görüşünde olmuştur. Bu ne· 
denle de, Komünist Partisi dahil bütün 
demokratik ve halkçı partilerin birliline 
dayanan yeni bir politik yönetim öner
mektedir. İtalya'nın bunalımdan çıkarıl
ması ancak böyle bir politikayla müm
kündür. SeçmenJer kardeş partimizin bu 
önerisini destcklemişlerdir. Seçimlerden 
çikaıdıRım temel ders budur. 

• Hristiyan Demokratlara oy ver
mek istemeyen bütün İtalyan lan n sosya· 
listlere deRiI de komünistlere oy verme· 
sini nasıl deeerlendiriyorsunuz? 

• Unutmamak gerekir ki, Sosya1ist 
Parti, çok kısa bir süre önce ülkeyi buna
lıma sürükleyen koalisyon hükümetinin 
ortaeı olmuştur. 

Seçim kampanyası sırasında tutu· 
munun hiçbir zaman bütünüyle açı Ra 
çıkmadıeını da akılda tutmak gerekir. 

Sosyalist Partl'nin başarısızııeının 
nedeninin bu olduRuna inanıyorum. Ay· 
rıca eklemek isterim kı, gerek İtalya'da 
gerekse uluslararası plandaki yalan kam
panyasına raemen İtalyan emekçileri ve 
demokratları korkutulamamışlardır. Bu 
yüzdendir kı içlerinden yüzde 3S'e ya· 
kın bölümü Komünist Partisi 'ne oy ver· 
mişlerdir ve böylece birlikten ve deRI· 
şimden yana oy kullanmışlardır. " 

IlERLlNGUER SALI GECESI SAAT 2 1 'DE 
ŞU AÇıKLAMAYı YAPTı: 

"ilk sonuçlar göstermektedir ki 1972 yasama seçimlerine göre en bü
yük başarıyı gösteren parti ıtalyan Komünist Partisi'dir. Partimiz herkes için 
olağanüstü gözüken 1 5  Haziran 1975 seçim sonuçlarını da geride bırak
mıştır. 

Ilerlememiz Parlamentonun bileşiminde sola doğru güçlü bir kaymanın 
oluşmasını sağlayacaktır. 

Sandıktan çıkan siyasal durum, 15 Haziran seçimlerinin temel verisini, 
diğer bir deyişle "komünist sorunu"nun önemini çok daha fazla gözler önüne 
sermektedir. 

Temelde, antikomünist tekelciliğe dayanarak hükümet etmeye çalışılan 
dönem sona ermektedir. 

Bizim açımızdan ise genel seçimlerin sonucu şudur: Seçmenler iktidarı 

sol'a ve yenileşmeden yana vermişlerdir. Bu yenileşmenin, köklü ve halk gele

neklerine dayanan bütün güçleri en geniş ölçüde biraraya getiren bir perspek· 

tif içinde gerçekleşmesi beklenmektedir." 
Aynı gece IKP Genel Sekreteri Enrico Berlinguer Avrupa L Radyosu· 

nun muhabirinin bir sorusunu yanıtladı. Soru, "ıtalya'daki iki büyük güç HO 
ile iKP arasındaki tarihsel uzlaşmanın gerçekleştirilmesinde güçlük çıkacak 
mı?" biçimindeydi. Berlinguer'in cevabı şöyle oldu: 

"Neden sadece iki büyük güç? Sosyalist Parti de gücünü korumaktadır. 
ıtalya'da üç büyük güç vardır: IKP, ISP ve HOP . .  Ayrıca oylamadan küçülerek 
çıkan fakat olumlu bir rol o.ynayabilecek başka güçler de vardır. Bizim strate· 
jik çizgimiz, birlik çizgisi olmaya devam ediyor." 

• 
SOVYETLER BIRlıCı KOMÜNIST PARTISI 

MERKEZ KOMITESI 
ıTALYAN KOMÜNIST PARTISINI KUTLADı 

20·21 Haziran tarihlerinde Iıalya'da yapılan genel seçimlerde 
Iıalyan Komünist Partisi'nin oybrında büyük bir artışın gerçekleş· 
mesi üzerine. Sovyetler Birliği Komünist Partisi M.erkez Komitesi 
IKP Merkez Komitesi'ne bir kutlama telgrarı gönderdi. SBKP Mer· 
kez Komitesi'nin kutlama mesajında şöyle dendi: 

"Partiniz ıtalyan seçmenierinin oylarının üçte birinden fazla
sllll elde ederek, ülkenin önündeki sorunlrınn kendisi olmadan çö
zülmesine olanak olmayan etkin güç olarak taşıdığı otorite ve etki
yi bir kere daha göstermiştir, , 

ı talyan Komünist Partisi'nin başansı. gericiliğe ve faşizme 
karşı mücadele eden. Iıalya'nın yenileşmesinden, Iıalyan toplu· 
munda köklü toplumsal ve ekonomik dönüşümlerden yana olan ül
kenin tüm ilerici· ve demokratik güçlerinin başarısıdır. Bu başarı 
kıtamıım bütün sol ve demokratik güçlerinin başarlSıdır.·· 

• 
NOVOSTI AJANSı, BERLlNGUER'LE ILGILI OLARAK 

KENDISINE MAL EDILMEK ISTENEN YAYıNı Y ALANLADI 

Fransa'daki "Le Monde" ue "Le Figaro" gazeteleri, ıtalyan .eçimlerin 
d� oy uerme işleminin devam ettili 21 Haziran Pazarte.i günü yayınkıdıklar 
bır "haberde", seçimlerden önce ıtalya'da piyasaya çıkartılan ue IKP hakkın 
da gerçeğe aykırı bilgilerle dolu bir broşüriin içeriğini açıkladılar. Adalet Par 
tisi'nin yarı re.mi yayın organı gazetenin de ihi gün sonnıki sayısında imzcısı: 
bir makalede hemen yer alıveren bu broşür haberi. broşürlin maledilmek uten 
diği Sovyet Nouosli Haber Ajansı tarafıııda" yalanlandı. 

Söz konusu broşür, "Halkltl Dauası Uğruna çarpışanlar" başlıklı, "No 
uosli Ajansı Yaymevi MosllOva J 976" biçim;,ıd� bir ibare taşıyan ue arkasltl 
da da "5 hopek " fiyatı btılıman bir kitapçıktı .. 

Ve broşürde Ştı sözler yer alıyordu: 
"Hitler savaşınıtl .onundan bıı  yana ıtalyan Komünist Partisi ilk kez 

I,eııdi yihıet{cileriııi en yWıseh 'ıükümet meukilerine sokabilecek ölçüde o� 
toplama, ı'e böylece de bu stratejik ülkede sosyalizmi" ke.in zaferine doln 
ıto/yaıı tel/e!ci hapitalizmini kesin olarak yıkmaya başlama umudunu taşı 
mak/adır. " 

Sahte broşürde daha .atıra ıtalyan komünistleriniıı NA TO 'daıı çıkmayı 
düşündükleri iddia ediliyor uc şöyle ,özlere rast/anıyordu: 

"Sınıf düşmanının elinden hitle haberleşme ue propaganda araçlarını 
zorla aimaI, gerekmehtedir . .. 

IKP'nin günlük yayın orga,ıı Unita tarafındaıı "IY'ni .eçim.el ploııda 
yıpratmak amacıyla piyasaya .okulan kaba bir Io/ıtekôrlık " olarak nitelenen 
bu yayın "akkında Novo,li Haber Ajanı! da şu re.mi açıklamayı yaptı: 

"Ita/ya'da bir dolap çeurilmeh ;'teniyor. IKP Genel Sekreteri Enrico 
8�rlinguer'le ilgili bir broşür uar ortada. Broşürlin dış görünüşü Nouo.li Haber 
A�an8.' tarafıııdaıı baıı/dılı izletlinıiııi uermektedir .. Bu .ahtekôrlılı yapanlor 
kımdır? AI/ında, Piııoclıet 'ye balta uzatanlarla bunlar aynı ellerdir. Ideolojik 
yıkıcdıkta uzmanlaşmış bu "analiilii " .ahtekljrlar "Noııolti" adını ilk defa 
',ullanmıyorlar ... 

.. .. 
ıtalyan .eçme"ini şaşırtmak, SBKP ile IKP aralındaki ilişkilere ,öl,e 

duşLlrmek amacını taşıyan bu .ahtekar"'ın gerçek yapımcılorını tanımak ;,
teyenler şu .oruyu ,o"'"nlar: Bu IohtBkarlık kimin ekmetine yal ıliniyor?" 
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rekenin hristiyan demokrasinin politika
sı oldueu oldueu görüşünde görüşünde olmuştur. olmuştur. Bu Bu ne· ne· 
denle de, Komünist Partisi dahil bütün bütün 
demokratik ve halkçı partilerin birliline birliline 
dayanan yeni dayanan yeni bir politik yönetim öneröner
mektedir. mektedir. İtalya'nın bunalımdan çıkarılbunalımdan çıkarıl
ması ancak böyle bir politikayla mümmüm
kündür. SeçmenJer kardeş partimizin bu bu 
önerisini önerisini destcklemişlerdir. destcklemişlerdir. Seçimlerden Seçimlerden 
çikaıdıRım temel ders budur. 

• Hristiyan Demokratlara oy ver
mek istemeyen bütün İtalyan lan n sosya· 
listlere deRiI de komünistlere oy verme· 
sini nasıl deeerlendiriyorsunuz? 

• • Unutmamak Unutmamak gerekir gerekir ki, ki, Sosya1ist Sosya1ist 
Parti, Parti, çok kısa bir süre önce ülkeyi buna
lıma sürükleyen koalisyon hükümetinin 
ortaeı ortaeı olmuştur. 

Seçim Seçim kampanyası sırasında tutu· 
munun hiçbir munun hiçbir zaman bütünüyle açı Ra 
çıkmadıeını çıkmadıeını da akılda tutmak gerekir. 

Sosyalist Sosyalist Partl'nin başarısızııeının 
nedeninin nedeninin bu olduRuna inanıyorum. Ay· 
rıca eklemek rıca eklemek isterim kı, gerek İtalya'da 
gerekse uluslararası plandaki yalan kam
panyasına raemen İtalyan emekçileri ve 
demokratları korkutulamamışlardır. Bu 
yüzdendir kı içlerinden yüzde 3S'e ya· 
kın bölümü Komünist Partisi 'ne oy ver· 
mişlerdir ve böylece birlikten ve deRI· 

• • 
SOVYETLER BIRlıCı KOMKOMÜNIST PARTISI 

MERKEZ KOMITESI KOMITESI 
ıTALYAN ıTALYAN KOMÜNIST PARTISINI PARTISINI KUTLADı 

20·21 Haziran tarihlerinde IıIıalya'da yapılan yapılan genel genel seçimlseçiml
Iıalyan Komünist Partisi'nin oybrında büyük bir artışın gerçekleş· 
mesi üzerine. Sovyetler Birliği Komünist Partisi M.erkez 
IKP Merkez Komitesi'ne bir kutlama telgrarı gönderdi. gönderdi. SBKP 
kez kez Komitesi'nin Komitesi'nin kutlama mesajında mesajında mesa şöyle dendi: dendi: 

"Partiniz ıtalyan seçmenierinin oylarının üçte üçte birinden birinden 
sllll elde elde ederek, ülkenin önündeki sorunlrınn kendisi olmadan 
zülmesine zülmesine olanak olanak olmayan etkin olmayan etkin güç güç olarak olarak taşıdığı taşıdığı otorite otorite 
yi bir kere daha göstermiştir, , 

ı tı talyan alyan Komünist Komünist Partisi'nin Partisi'nin başansı. başansı. gericiliğe gericiliğe ve 
karşı karşı mücadele eden. Iıalya'nın yenileşmesinden, Iıalyan toplu· 
munda munda köklü toplumsal ve ekonomik dönüşümlerden yana 
kenin kenin tüm ilerici· ve demokratik güçlerinin başarısıdır. Bu Bu 
kıtamıım kıtamıım bütün bütün sol sol ve ve demokratik demokratik güçlerinin güçlerinin başarlSıdbaşarlSıdır.·· ır.·· 

• 
NOVOSTI AJANSı, BERLlNGUER'LE ILGILI OLARAK 

KENDISINE MAL EDILMEK ISTENEN YAYıNı Y ALANLADI 

Fransa'daki "Le Monde" ue "Le FigFigaro" aro" Figaro" FigFigaro" Fig gazeteleri, gazeteleri, ıtalyan ıtalyan 
d� oy uerme işleminin devam ettili 21 Haziran Pazarte.i günü yayınkıdıklar 
bır 
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"haberde", seçimlerden önce ıtalya'da piyasaya çıkartılan ue IKP 

da gerçeğe aykırı bilgilerle dolu bir broşüriin riin ri içeriğini açıkladılar. Adalet 
tisi'nin yarı re.mi yayın organı gazetenin de ihi gün sonnıki sayısında 
bir bir makalede hemen yer alıveren bu broşür broşür haberi. haberi. broşürlin broşürlin maledilmek maledilmek 
diği diği Sovyet Nouosli Haber Ajansı tarafıııda" tarafıııda" yalanlandı. 

Söz konusu broşür, "Halkltl Dauası Dauası Uğruna çarpışanlçarpışanlçar ar" başlıklı, 
uosli uosli Ajansı Yaymevi MosllOva J 976" biçim;,ıd� biçim;,ıd� bir ibare taşıyan 
da da "5 hopek " fiyatı btılıman bir kitapçıktı pçıktı .. 

Ve broşürde Ştı sözler yer alıyordu: u:  
"Hitler savaşınıtl .onundan bıı  yana ıtalyan Komünist Partisi 

I,eııdi yihıet{cileriııi en yWıseh 'ıükümet meukilerine sokabilecek 
toplama, ı'e böylece de bu stratejik stratejik strate ülkede sosyalizmi" ke.in zaferine 
ıto/yaıı tel/e!ci hapitalzmini izmini i kesin olarak yıkmaya başlama umudunu 
mak/adır. " 

Sahte broşürde daha .atıra ıtalyan komünistleriniıı NA TO 'daıı 
düşündükleri iddia ediliyor uc şöyle ,özlere rast/anıyordu: 

"Sınıf düşmanının elinden hitle haberleşme ue propaganda 
zorla aimaI, gerekmehtedir . .. 

IKP'nin günlük yayın orga,ıı Unita tarafındaıı tarafındaıı taraf "IY'ni .eçim.el 
yıpratmak amacıyla piyasaya .okulan kaba bir Io/ıtekôrlık " olarak 
bu yayın "akkında Novo,li Haber Ajanı! da şu re.mi açıklamayı yaptı: yaptı: ya

"Ita/ya'da bir dolap çeurilmeh ;'teniyor. IKP Genel Sekreteri 
8�rlinguer'le ilgili bir broşür uar ortada. Broşürlin dış görünüşü Nouo.li 
A�an8' tarafıııdaıı baıı/dılı izletlinıiııi uermektedir .. Bu .ahtekôrlılı 
kımdır? 
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kımdır? 

� .
kımdır? 

.
AI/ında, Piııoclıet 'ye balta uzatanlarla bunlar aynı ellerdir. 

yıkıcdıkta uzmanlaşmış bu "analiilii " .ahtekljrlar "Noııolti" adını 
',ullanmıyorlar ... ',ullanmıyorlar ... ',ullanmıyorlar 

ıtalyan .eçme"ini şaşırtmak, SBKP ile IKP aralındaki ilişkilere 
duşLlrmek ..duşLlrmek .. .. duşLlrmek .. amacını taşıyan bu .ahtekar"'ın gerçek yapımcılorını tanımak 
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SALDıRAN SERMAYE VAR 
ÇATıŞMANıN NEDENI 

BOLGECILIK DEOIL 

Yeni Çeltek'teki çatışmanın nedeni 
bölıecilik mi? 

Kısa bir süre önce YURUYUŞ'te 
yer alan "Yeni Çeltek'te İşçi Köylü Ele
le" yuııını okuyanlar, önceki hatta so
nunda bu madende meydana gelen ola
yı, gazetelerden "Çeltek'te İşçiler çatış
tı" bqhlı altında okuduklarında herhal
de çok ,a.şı.rmışlardu. 

Daha onbeş gün öncesine deRin sa
dece kendi araJarında deRii, çevre köy
lüleri ve devrimcileriyle tek bir yürek ve 
bilek halinde işverene karşı direnen, di
renirken de işçi sını!ı mücadelesinin en 
iÜzel örneklerini veren bu insanlar nasıl 
olmuştu da çatışml,lardl_ Hem de "böl
,ecllik" yüzünden ... 

TORKA Y KIBRIT FABRIKASı 
GREVI'NIN 100. GONO 

İşçi sınıfı hareketi içinde başlı ba
,ma bir yeri olan İstinye deresi içinde 
8 Mart 1976 günü greve başlayan Türkay 
Kibrit Fabrikası işçileri geçtijtimiz salı 
günü grevlerinin 100. gününü kutladılar. 
Grev yaS3SLDın çıkmasında büyük etkisi 
olan Kavel Grevi de gene bu dere içinde 
yapılmıştı. 

SINIF DAYANıŞMASı 

Greve başladıklanndan bugüne dek 
tüm çevre fabrikalarından sürekli destek 
gören Türkay Kibrit Fabrikası işçileri 
grevlerinin 100. gününde de sanki greve 
ba,ş1adıklarl ilk günmüş gibi heyecanlı, 
ne,eLiydiler. Kavel, Bebimot, Beldesan, 
Tennoteknik.. işçilerinin katıldıklan 
kutlama günü, di�er ortaklaşa düzenle
dikleri ,enlik ve eRlentHer gibi gene işçi
lerin dayanı,ma ve biriiRini pekiştirici 
bir nitelikte oldu. Grevin başladı�ından 
bugüne de�in her cumartesi çevre fabri
kalardan da işçilerin katılmasıyla grev 
yerinde düzenlenen e�lentiler de ayrı bir 
güç kayna�ı oldu bugüne dek işçilere. 

BAŞTEMSILCI KONUŞUYOR 

Grevin 100. gününü kutlamak için 
yapılan törenler sırasında kendisi ile gö
rüştüRümüz ineri ba.ştemsilcisi Yaşar 
Be,ifc.tq sorularımızı ,öyle cevaplan
dırdı: 

• l,yeri ve sermayesi hakkında bi
raz billi verebilir misiniz? 

• Fabrika bundan 20 yıl evvel 1956 
da 2 milyon TL sermaye ile anonim ,ir
ket olarak kurulmu4tur. Ortaklan Koç 
Holdina, Koç ailesi, Fazıl Zobu, (Ba,
lan��çta ,irket müdürü olarak ginni, ve 
bugun ıstanbul Sanayi Odası 2. Başkanı) 
Bedrettin Tümay (Kurulu4tan beri genel 
müdürlük yapıyor) ve 'u anda lensikat 
nedeniyle Koç Holding 12 milyon lira 
koymu, ve % 80 hisse senedi sahibi ol
muştur. 

• Grev nedenleri ve naaıl başladı�ı 
bakkında bilıi verir misiniz? 

• Fabrikanın geçmitine baktı�ı
mnda 1966'da 2 milyon sennaye ile bir 
kaç ytl &onra da kendini amorti ederek 
� 100 kır dalıltılını ve ,irkete 
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çatışmanın allında yatan neden LM
bii ki basında yaz.Mılı gibi bölgecilik 
deliidi. Neden, işçileri!) yaptıltı yeni 
toplu iş sözleşmesi ile çıkarları bozulan
lann işçilere yönelttiiti saldırıydJ. Beş 
kişinin ölümüyle sonuçlanan olayları 
kavramak için biraz gerilere gitmekte ve 
bazı "sendikacl"larla, bazı "işçi"leri la
nımakta yarar var_ .. 

Mehmet Yılmaz Satışoitlu, yöredeki 
işçiler tarafından iyi bilinen bir isim. 
Hele son olaylardan sonra da unutulması 
artık mümkün deRi!. 

SatışoRlu bir sendikacı. YaptlRı top
lu iş sözleşmeleriyle Yeni Çeltek'teki 
işçileri yıllar yılı işverene peşkeş çeken 
bir sendikacı. 

SatışoRlu aynı zamanda madende 
çalışan bir "i,çi". Ancak diter işçilerle 

olarak giren şahsın bu ,irket sayesinde 
Türkiye'nin sayılı patronları arasına 
girdi�ini görüyoruz. Sermaye sahipleri
nin üç yıl öncesine kadar fabrikadan 
Koç Holding'in altın ,irketi olarak söz 
et.ti�ini duyuyoruz. 

Kapitalist sistemde teknolojik geliş
me sonucunda i,verenler üç yıl önce 
720 ki,iyle yaptırdıklan iireıimi bugün 
227 işçiye yaptırarak 493 işçiyi çeşitli 
dönemlerde i,ten çıkardılar. Hatta 1 1 2  
ki,i1ik bir grup, uzla,tınna kurulu'nun 
görü,melerinin biLtiRi gün i4ten çıkarıl
dılar. Bütün bu operasyonlara, bundan 
önce yapılan toplu i, sözleşmesinin üç 
yıl olmasına, o toplu sözleşme dönemi 
içerisinde devalüasyon yapılmasına ve 
fabrikanın tensikatları yaparak 227 kişi 
ile 720 ki,inin yaptıRı yapması
na raRmen, toplu iş sözle,mesine sendi
ka ve temsilciler olarak bfUJla
dık. t,veren birinci, ikinci görü,melerde 
"haftada iki kez toplanıp bu i4i an 
önce bilirelim" dedi. Oçüncü görüŞI"�
ye gelince "Fabrikayı kapatıyorum, Ile
lin ödeme ,arlıarını ,örü,elim" deyip 
çıktı. Sendikanın ise "kapayamnsın! 
ERer böyle bir ,ey yapacakun saptan-

ortak hiçbir yanı yok. Bir yandan ışçi
yi satmak için toplu sözleşme masal,rın
da işverenle "pasla,malar" yaparken, 
öte yandan da kömür ticaretinin "kara
borsa" yönüyle iştigal etmekte ... Altı ta
ne MAN kamyon u var bu i,çinin! Bun
larla ocaktan ucuza aldlA'1 kömürleri dı
şardan karaborsa riyatla satıp az zaman
da, az zahmetle çok kazanan bir özeyte
şebbüs erbabı. 

Satışoitlu'nun sendikal çalışmaları 
sayesinde ( ! )  işçiler yıllar yılı bir lokma 
bir hırkaya "rit olmuşlar". Onun yap
tıitı toplu sözleşmeye karşı koymak ki
min haddine? Akibet ya işten atılmak, 
ya da madeni n yanınden geçip giden de
reye, yol üzerindeki köprüden bırakılı
vermek ... 

Satışoitlu, bu işleri, daha doitnısu 
bu zorbalıkları, madende çalı,ır görü-

mış gerekli formalit.eyi tamamlar yapar· 
sın" cevabı na karşıhk 'blörtinün tutma
dlRım anlayan işveren 4. toplantıda "1. 
sene nefes payı verirseniz, 2. sene için 
bir miklar zam düşünebiliriz" diyerek 
toplu iş sözle4mesi görüşmesini normal 
bir görü,meden çıkarıp şartlı-tehditi i bir 
görünüme soktu. 

Söylediklerimden de anlaşılaca�ı 
gibi bir netice alınamadı ve uzla,ştırma 
kurulundan da bir karar çıkmadı_ Ve ya
sal hakkımız olan grev kararını aldık. 
10.2.1976 günü grey kararı alındı. 17.2_ 
1976 günü kanunen greve çıkılması gere
kirken, özel görü,melerde bir anla,ma 
olur ümidi ile üç seneden beri hem bü
yük maddi sıkıntılar çekmiş olmamız, 
hem de Lensikatlar nedeniyle hergün ya
rınımızdan endişeli bir vaziyette bekle

işverenin uzlaşmaz tutumu kar--
41sında greve çıkmamızı gerektirdi. 

28 gün sonra 8.3.1976 günü (reve 
başladık. Bu grev işyerinin kuruıu,un
dan beri yapılan ilk greydir. 

• Grev hakkında bilgi. .. 

• Grev bugün 100. doldur--

nen "işçi"leriyle görmüş yıllar yılı, 
Bu kişinin .örnijrdUklerinin arUlnd. 

işçilerden sonra ikinci 51rayı köylüler alı
yor. Kendilerine ocaklan kömür alma _ı
rası yıllardır bir kez nasip olmayan köy
lüler, Satışollu'nun insafına ıılınıyorlu. 

Sat.ışoltlu'nun altı kamyonunun, 
madenden sıra beklemeden kömür alma· 
,ında, Ocaitın işletme rr.i.idürlerinin pa
yını unutmamak gerek. Eh onlar d. Sa
tışoit1u'na Iıösterdikleri kol.ylıitın "mü· 
nıuip" karşılıRını almışlar. Yöredeki iki
li koalisyon geçen yıla kadar taLi i tatlı 
sürüp gitmi,. 

SATIŞOOL U'NUN SOMVRV 
ÇARKlNA ÇOMAK SOKULUYOR 

1975 yılında kurulan Yeraltı ve Yer 
üstü Maden İş Sendikası Yeni Çeltek'te 

masına raRmen ilk ba,ladlRımız JÜnkü 
gibi azım ve kararlılıkla yürütülmektedir. 
Grevimiz işçilerin lehine gelişiyor. ışçi 
devamlı ejtitiliyor. Bu yüzden "Her ırev 
bir okuldur" sözünün dolruluitu kanıt
lanıyor. Sendikamız Türkiye'deki sendi
kalann grev anında ödediRinin üzerinde 
bir miktar ödemektedir. Ekonomik Sı
kıntı da çekmemekteyiz. Bu da (revin 
başarıyla yürümesinin nedenlerinden 
birisidir_ Grevin başarıyla yürümesinin 
bir dijter nedeni, civar fabrikalardaki 
işçi kardeşlerimizin bizleri desteklerni, 
olmalarıdır. Grevin önemli bir yanı da 
alınacak hakların sadece kendilerini de
Ril, .örnek olması bakımından bütün 
i,çileri de ilgilendirmesindendir. Sabah
ları saat 9'da bütün arkada,lar i,ba,ı ya
parcuına grev yerinde oluyorlar. Nöbet
lerini zevkle ve yarl4 edereesine tutuyor-
lar. Hafta ortasında çar,amba günü bir 
gruba, per,embe günü bir gruba izin kul
Iandırıyoruz. Bir de pazarları aenel tatil 
yapıyoruz. Böylece her işçi haftada iki 
gijn tatil yapmı, oluyor. DiRer IJÜnler 
herkes saat g'dan 17.30'a kadar ırev ye
rinde oluyorlar ve öRlenleri de iki .aL. 
yemek paydosu yapılıyor. 

çatışml,lardl_ Hem de "böl

KIBRIT FABRIKASı 
100. GONO 

hareketi içinde başlı ba
İstinye deresi içinde 

başlayan Türkay 
Fabrikası işçileri geçtijtimiz salı 

gününü kutladılar. 
çıkmasında büyük etkisi 

gene bu dere içinde 

DAYANıŞMASı 

başladıklanndan bugüne dek 
fabrikalarından sürekli destek 

Kibrit Fabrikası işçileri 
gününde de sanki greve 

ilk günmüş gibi heyecanlı, 
Bebimot, Beldesan, 

işçilerinin katıldıklan 
ortaklaşa düzenle

eRlentHer gibi gene işçi
ve biriiRini pekiştirici 

Grevin başladı�ından 
cumartesi çevre fabri

katılmasıyla grev 
e�lentiler de ayrı bir 

bugüne dek işçilere. 

KONUŞUYOR 

gününü kutlamak için 
sırasında kendisi ile gö

ba.ştemsilcisi Yaşar 
,öyle cevaplan

sermayesi hakkında bi
misiniz? 

bundan 20 yıl evvel 1956 
sermaye ile anonim ,ir

kurulmu4tur. Ortaklan Koç 
Fazıl Zobu, (Ba,

olarak ginni, ve 
Odası 2. Başkanı) 

(Kurulu4tan berberi ber genel 
'u anda lensikat 

Holding 12 milyon lira 
hisse senedi sahibi ol

ve naaıl başladı�ı 
misiniz? 

SatışoRlu aynı zamanda madende 
çalışan bir "i,çi". Ancak diter işçilerle 

olarak giren olarak giren şahsın şahsın bu bu ,irket ,irket sayesinde sayesinde 
Türkiye'nin sayılı patronları arasına 
girdi�ini görüyoruz. Sermaye sahipleri
nin üç yıl öncesine kadar fabrikadan 
Koç Holding'in altın ,irketi olarak söz 
et.ti�ini duyuyoruz. 

Kapitalist sistemde teknolojik geliş
me sonucunda i,verenler üç yıl önce 
720 ki,iyle yaptırdıklan iireıimi bugün 
227 işçiye yaptırarak 493 işçiyi çeşitli 
dönemlerde i,ten çıkardılar. Hatta 1 1 2  
ki,i1ik bir grup, uzla,tınna kurulu'nun 
görü,melerinin biLtiRi gün i4ten çıkarıl
dılar. Bütün bu operasyonlara, bundan 
önce yapılan toplu i, sözleşmesinin üç 
yıl olmasına, o toplu sözleşme dönemi 
içerisinde devalüasyon yapılmasına ve 
fabrikanın tensikatları yaparak 227 kişi 
ile 720 ki,inin yaptıRı yapması
na raRmen, toplu iş sözle,mesine sendi
ka ve temsilciler olarak bfUJla
dık. t,veren birinci, ikinci görü,melerde 
"haftada iki kez toplanıp bu i4i an 

Satışoitlu, bu işleri, daha doitnısu 
bu zorbalıkları, madende çalı,ır görü-

mış gerekli ekli formaformalit.eyi lit.eyi tamamlar tamamlar yapar· 
sın" cevabı na karşıhk 'blörtinün tutma
dlRım anlayan işveren 4. toplantıda "1. 
sene nefes payı verirseniz, 2. sene için 
bir miklar zam düşünebiliriz" diyerek 
toplu iş sözle4mesi görüşmesini normal 
bir görü,meden çıkarıp şartlı-tehditi i bir 
görünüme soktu. 

Söylediklerimden de anlaşılaca�ı 
gibi bir netice alınamadı ve uzla,ştırma 
kurulundan da bir karar çıkmadı_ Ve ya
sal hakkımız olan grev kararını aldık. 
10.2.1976 günü grey kararı alındı. 17.2_ 
1976 günü kanunen greve çıkılması gere
kirken, özel görü,melerde bir anla,ma 
olur ümidi ile üç seneden beri hem bü
yük maddi sıkıntılar çekmiş olmamız, 
hem de Lensikatlar nedeniyle hergün ya
rınımızdan endişeli bir vaziyette bekle

işverenin uzlaşmaz tutumu kar--
41sında greve çıkmamızı gerektirdi. 

28 gün sonra 8.3.1976 günü (reve 
başladık. Bu işyerinin kuruıu,un
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örgütlenince SatıııoRlu da "'U sendikaya 
geçer. Ancak bu zoraki, t:aha dojtrusu 
çaresizliklen do�an bir ge<;iştir. :,\'t! sen· 
dika SatışoRlu'nu tutmaktadır, ne de Sa· 
tışo�lu sendikayı. 

Kaj}ıt üzerinde Yeraltı ye Yerüstü 
Maden tıı'in Yeni Çeltek Şube Başkanı 
olan Satlfoj}lu'nun, sendika ile ilişkisi 
pn geçtikçe kopar. 

Sendikanın Yeni Çeltek Başkanı, 
sendika için atılması gereken bir "ur"
dur artık. Yapılacak ilk seçimde Satış
oRlu'nun sendikadan atllacaA"1 kesin�ir. 

YA ÇARKlN DişLILERI 

SatışoRlu, işçiler üzerindeki zorbalı· 
Imı işletmede çalışan "işçiler"iyle gör
mektedir_ Bunlar günde bir saat kadar 
i,letmeye şöyle bir uRrayan, canları iste
diRinde ocaRa inen "işçi"ler. Resmen 
i4Çi olarak görünmelerine karşın, asıl gö
revleri SatışoRlu'nun redaili�idir. 

Ve sayıları 20'yi bulmayan bu işçi
ler görevlerini yıllar yılı canla başla ye
rine getirdiler. 

Her gün sekiz saat yeraltında kömür 
tozu yutarak kazma sallayan işçiler, bu 
"ur" ve "urcuk"lann atılması için yeni 
toplu sözleşmeyi beklemeye bafladılar. 
Görüşmeler sırasında onlar unutulmaya
cakt.ı! .. 

TOPLU SOZLEŞME ILE 
"UR "LAR ATıLıYOR 

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 
(ki bu görüşmelere Yeraltı ve Yerüstü 
Maden Iş'in Yeni Çeltek şube başkanı 
Mehmet Yılmaz SatışoRlu da katılmış 
ye elinden gelen engelleme ve köstekle
meyi yapmıştır) sonuç alınamayınca 
5 M.ylı'U (rev başladı. 

Grevin öyküsü biliniyor. ışçilerin 
bir .y süren direnişi SODunda işveren di
ze aeldi ve istekleri kabul etti. 

Sendika, yeni toplu iş sözleşmesi 
hükümlerine sadece para.sa.l ve sosyal 
haklar koymakla yetinmedi ve SatışoA"
lu'nu şimdiye deRin yürüttüA"ü soygun 
ye vurgundan yomn kılacak hükümle
ri de getirdi. örneRin bu toplu sözleşme 
yürürlüRe girdikten sonra her işçiye yıl
d. 4 ton paraaız kömür verilecektir. Bu 
yetmediRinde iı;çi sıra beklemeden (tıp
kı S_tl,oRlu'nun aeçm�te yaptıRı gibi) 
kömür alabilecektir. Hem de ucuz fiyat
tan. 

Sözleşmede köylüler de unutulma
mıştı. Grevci işçileri tüm güçleriyle des
tekleyen köylüler de artık ocaktan ucuz 
fiyatı_ ve SatışoRlu'na el açmadan kö
mür alabileceklerdi. 

Bu hükümler, milyoner sendikacı 
Mehmet '"1llmaz Satışollu'nun yok 01-
mwnı ,etiriyordu. Ve bu hükümlerin 
i,verene kabul ettirilmeaiyle, SatışoAlu 
bir anlamda yok oluyordu. II Haziran'
d. tez,ahlanan kıyamet de bundan kop
muştu. 

AMA ç ARTı K i ŞE YARAMA YAN 
IşçiLERI MADENDEN KA ÇIR TMA K 

Satı,ollu'n_ bu i,çilerden Cayda 
yoktur artık. Bu işçiler oldukça o güzel 
(Ünler geri ,elmeyecektir. Bunun bilin-

cindedir. Tek çıkar yol Yeni Çeltek' i ye
ni işçilerle doldurmak, bunun�in de 
terör yaratarak eski işçileri kaçırlmak-
lır. 

Olay günü, olay çıkartmak amacıyla 
işletmeye gelen Rerik Şarak, Salışoltlu'
nun adamlarındandır. Şarak, geç geldi�i 
için kendisini uyaran iı;letme bekçisi 
Muharrem Şahin'e hakaret eder. Bekçi 
kimin ne niyetle olduRunu bildilinden 
ses çıkarmaz. Urak bir tartışma diA'er iş
çilerin bilinçlidavranışlarıyla yatlftırılır. 

Ancak, o gün birljeyler yapılması 
planlanmıştır. Bilinçli davranmak bir 
yerde sonuç vermez. Çünkü Satışo�lu 
kararlıdır. 

öRleden sonraki vardiyada çalış
mak üzere işletmeye gelen işçiler tam 
ocaaa girecekleri sırada SatışoRlu, çev
redeki bir minarenin şereresinden aleşe 
başlar. Elinde otomatik silah vardır. tık 
kurşun Ramazan Sevindik'e isabet eder. 
Sevindik ölür. İşçiler sılınacak yer arar
lar. Satışo�lu'nun adamları da ateşe baş
larıar. Çatışma büyür. Kayadüzü köylü
leri olayı duyarlar ve madene koşarlar. 
Köy ile maden birbirine çok yakındır. 

önce Ramazan Sevindik'i vuran Sa
tışollu'nun ikinci vurduRu kişi İsmet 
Turhan olur. 

Olayın görgü tanıi'tı bir işçi, Satış
ollu'nun ateş ederken ;ı;:j'le balırdılını 
duyar: 

"Bütün işçilerin t.;;ı..ünü kazıyaca' 
Iız. Suranın amiri de Illemuru da eskisi 
gibi  yine biz olacaRI7.. Bizim emrimizde 
yürüyeceksiniz." 

Bir an paniRe kapılan işçiler, köy
lülerin de yardımıyla direnirler. Satış
ollu çareyi kaçmakta bulur. Adamların
dan Refik Şarak, Mehmet Kutal ve Ali 
Günaydın da kaçmak isterler. Ancak 
bindikleri minibüsü hareket ettirme ola
naIı bulamadan taş ve sopalarla linç edi
lirler. 

Bir saat süren çatışmanın bilançosu 
5 ölü, birçok yaralıdır. Daha sonra 27 
işçi gözaltına alınll'. Mehmet Yılmaz Sa
tışoRlu da gözaltına alınanlar arasında
dır. 

Olay, nedenleriyle ve sonuçlarıyla 
budur ve böyledir. Görüldülü gibi bölge
cilikle ilgisi yoktur, işçiler arasında ça
tışma olmamıştır. 

İşçiler ve köylüler tıpkı grev sırasın
da olduA"u gibi eleledir. 

Ancak işveren çalışmayı böıgeciliA"e 
ballamak ister. Karadenizli işçilerin ar
LLk ocakta çalışmalarının tehlikeli oldu
Runu, isteyen işçilerin tazminatlarının 
verilerek ayrılabileceklerini söyler. 

Işverenin bu sözleri 40 kadar Kara
denizli işçinin ocaktan ayrılmalarına yol 
açar. İşveren bu kadar işçiye etkili ola
bilmiştir. 

Yeraltı ve Yerüstü Maden-Iş'in Ge
nel Başkanı Çetin Uygur ve Teşkilatlan
ma Sekreteri Abdullah Yılmaz, olayın 
bölgecilikle ilgisi olmadıRını, sanlCsal bir 
nitelik taşıdı�ınıbu işçilere anlatırlar. 

Bir an için iı;verenin SÖzlerine alda
nan 40 işçinin büyük bir çolunluRu, 
şimdi geri dönme hazırlıkları içindedir. 
Olayın gerçek nedenini anlamışlardır. 

Yeni Çeltek'li iı;çiler bu olayda bazı 
arkadll-'llarını yitirmi41erdir ama çok de
lerli dersler de almışlardır. 980 işçi, ser
mayenin çıkarları zedelendilinde 
denli acımasız oldulunu gönnüştür. 

rlifı 
KANLARDA . is� 
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Arçelik, Koç Holding'e baQ:lı bir iı;
yeri. Yaklaşık 2.500 işçi Çalıliıyor Arçe
lik'te. Sınır bilincinin oldukça yüksek 
olduğu Arçelik, 15·LS Haziran olayla
rında etkili bir biçimde rol alıyor. Bugün 
de 4. Bölge'nin temelini oluşturuyor. 

Daha önce Bursa'da, Renault'ta oy
nanan oyun, geçti�imiz harta Arçelik'te 
sahneye kondu. Ancak bu kez, oyunda 
görev alanlar, faliistler yerine jandarma
lar oldu. 

GeçtiA"imiz harta Cuma günü Arçe
lik işyerine, otomatik silahlarla müceh' 
hez 40 civarında jandarma "baskın veri
yor". Saat 1 1 .30 sıralarında rabrikaya 
giren jandarmalar, hemen bekiir işçilerin 
kaldı�ı lojmanların çevresini kuşatırlar., 
İçeri ye kimse sokulmaz. Jandarmaların 
gelişiyle birlikte, iş<;ilerin tepkisinden 
çekinen rabrika genel müdürü ile perso
nel müdürü işyerini terkederler. Bu ara
da işyeri temsilcileri, olup biteni üjtren
ınek üzere jandarma komutanı ile 
konuşmaya başlarıar. 

Jandarma yclkilisi, işyeri lemsilcile· 
rine hitaben, "işçilerin rabrikayı komü
nist yuvası yaptıgını" söylüyor ve bunun 
hesabını sormaya geldiklerini ekliyor. 
Yetkiliye göre "imzasız bir ihbar mektu
bu" almışlardır bu mealde. Ihbar mektu· 
bu Kartal SavcllıA:ına gönderilerek araına 
izni çıkartılıyor. 

Böylece 30-40 jandarma fabrikada 
"komünist" avına çıkıyor. Işçi lojman
ları ile başlıyor arama. Bu arada lojman' 
lara hiç bir işçi sokulmuyor. Dolaplarm 
da arandlA:ınl duyan işçiler, kilitlerin kı
rılmasını önlemek için anahtarlarını ver· 
mek istiyorlar. Ancak jandarmalar anah
tarla kilit açmaktan hoşlanmasalar ge
rek, bu isteli reddediyorlar. Kilitler kı-

ARÇELIK'TE 
BÜYÜK OPERASYON 

rılarak dolaplar açılıyor. 
Ve kırılıp açılan dolaplardan, "RUÇ 

aletleri" teker teker ele geçiyor. Bunlar 
h�men hemen her dolaptan çıkan kitap
lardır. Kitap dl41nda, jandarmaya göre 
hiç bir "suç aleıi" bulunamıyar. Açılan 
dolapıarın arasında, içinden kitap çık
mayan hemen hemen bir tek dolap yok. 
Dolaplardan çıkan yayınların araaında 
Cark Başak, ve Yürüyüş hayli önemli yer 
tutuyor. Bunların dışında, sendika 
yayınlarından sendika tüzüklerine kadar 
basılı ne varsa toplanıyor. 

Arama raaliyeti sonucunda 15 işçi
nin isimleri tesbit edilerek, bunlar savcı
lıRa davet ediliyorlar. Böylece akı;am 
üzeri 16.30'a doRru "operasyon" başarı 
ile tamamlanmış oluyor. 

Pazartesi günü savcılıla giden 1 5  
işçi leker leker sorguya çekiliyorlar. 

Bu arada işçilerden birinin dolabın
da da Aziz Nesin'in "Memleketin Birin
de Hoptirinam" adlı kitabı bulunmuş ve 
kitaba el konmuştur. Bu kitabın niçin 
alındılını soran işçiye "her dolaptan el 
konulacak bir kit.ap çıkması gerekiyor
du. O dolapta da başka kitap yoktu. 
Boş çıkmasın diye bunu aldık" cevabı 
veriliyor. Dolaplardaki aramalar sonu
cunda, nürus cüzdanlarına, sendika kart
larına da el konulduRu ortaya çıkıyor. 

Jandarma savcılılında sorgu iflemi
ni yürüten başçavuş da işçilere ilgif1':na
si hallerde bulunuyor. Şöyle diyor Baş
çavuş : "Ben de solcuyum, ancak siz iş
çiler aşırı solcusunuz. Koca ArçeliRi 
sol cu yuvası haline getirdiniz." 

Maden-Iş kolundaki iki büyük işye
rinde, Renault ve Arçelik'te oynanan bu 
oyunların aynı günlere rasllaması yalnız
ca bir tesadüf mü acaba? 

AMASYA'DA · 
TERöR 

21 Haziran Pazartesi. Amasya'dayız. Esençay'lı devrimcilerden Kamil 
Dinç Taşova'dan Esençay'a doeru arabası ile yol alıyor. Yol, Hacıbey köyü 
içinden geçmektedir. �amil Dinç, Hacıbey'e geldiA:inde köyden açılan. yaylım 
ateşi ile karşılaşıyor. Arabasının çeşitli yerleri isabet alan Dinç, pusudan güç 
bela kurtulabiliyor. 

Kamil Dinç'in kardeşleri olayı ö�renip Hacıbey'e doeru yola çıkıyorlar. 
Olayların büyümesini engellemek isteyen TöB-DER Amasya Şubesi başkanı 
harekete geçiyor. Şube Başkanı Mehmet Sayın, olayları önlemek için Hacı
bey Muhtarı ile konuşmak istiyor. Sayın, Kamil Dinç'in iki kardeşini alarak 
muhtara eidiyor. Muhtar evde oldueu halde karısına evde olmadıeını söylete
rek gelenleri geri gönderiyor. 

Mehmet Sayın ve iki arkadaşı, geri dönerlerken, pusunun ikinci bölümü 
başlıyor. Hacıbey'de mevzilenen MHP'liIer bu kez 3 kişiye yaylım ateşi açı
yorlar_ Kendilerini saea sola atarak güç kurtulabiliyorlar pusude:ı. 

Daha sonra saldırıya uerayanların yanına gelen Hacıbey'li bir köylü pusu 
kurup yaylım ateşi açanların MHP'liIer olduA:unu ve bunların başında Veli 
Başaran adlı şahsın bulundu�unu söylüyor. 

Vurdun çeşitli bölgelerinde hergün olup bitenlerden yalnızca biri bu. Sal
dırganlar belli. Olay yeri belli. SaldırganIann başındakiler belli. Ama hepsi bu 
kadar. 

Topkapı'daki KMS Porselen rabri
kasında 49 işçi çalışıyor. Fabrikanın iş
verenleri, Selahattin Gözokan, Kemal 
Beyko, ve Temmuz aylarının ünlü ismi 
Emin Cankurtaran. 

Fabrikada 49 işçi Çallliıyor. Kurulu
şundan bugüne dek hiçbir sendikanın gi
remedili bu işyerinde iı;çiler sonunda 
DtSK'e baR lı Keramik-Iş'e üye oluyor
lar. Bu örgütlenme sırasında işten atılan 
işçiler, işçilerin kararlı tutumu nedeni 
ile yeniden işe alınıyor. Keramik-Iş ör
gütlenme çalışmalarını bitirdikten sonra 
işveren, Keramik-Iş'in yetkisiz olduRu
nu ileri sürüyor. Ancak yapılan oylama 
sonucunda işçiler Keramik-ı,'irı kendi 
sendikaları olduRunu bir kez daha göste· 
riyorlar. 

Keramik-tş'in örgüLlenme çalışma
ları slrMında patron ° kadar ürküyor ki 
işçileri "buraya sendika sokarsanız rab· 
rikayı kapatırım" yollu t.ehdit de ediyor. 
Ancak bütün buııların boı;lu�u ortaya 
çıkıyor. Keramik-Iş'in örgiiUenmeyi t.a
mamlamasından sonra, rabrikayı kapat
mak bir yana pat.ron yeni iı;çiler bile alı
yor. 

Patronun baskıları bununla da bit
miyor. Yine örgüLlenme çalışmaları sıra
sında, patron, Keramik-ı,'in !!ıyerine ıo: 

ÇIMSE-IŞ CANKURTARAN'IN 
IMDADINA YETIŞEMEDI 

kulmaması halinde, işçilerin ücretlerinin 
yükseltileceRi, sosyal haklar tanınac_lı 
vaadinde bulunuyor. 

Ancak bütün bu baskılara kar41lık 
referandum sonucunda Keramik-Iş işye
rine giriyor. Patron baskıları daha da ar
tıyor. Işçilerin bazıları lojmanlarda kalı· 
yor. Kendilerine bu lojmanların terkedil
mesi bildiriliyor. Ama tabii işçilerin bu 
isteite uymaya hiç niyeLleri yok. Bir de 
işçilere verilen yemekler kesiliyor. 

KMS Porselen işyeri temsilcisi Me
miş Çelik, YOROYOŞ muhabirine şun
ları söylüyor: 

"- Patronun amacı açık. Baskı ya
parak bizi sindireceRini ve böylelikle 
Keramik-lIi'in buradaki örgütlenmesini 
engelleyecelini sanıyor. Daha önce de 
açıkça söylemişti: sendikaya girmezsek, 
ücretlerimizi artıracakmış. Ama sonra 
kararlılılımızı anlamış olacak ki, bu se
rer de başka önerilerde bulundu. Bir La
nesi çok ilginı; : Iııa sendika istiyorsanız 
Cimse-tş'e girin, dedi bize. Kimin neden 
yaııa olduıtunu bili)'.:ır. Ama biz de bili
yoruz. Işçilerin hakkını kimlerin alıp 
kimlerin saLtI�ınl çok iyi biliyoruz. 

Bunun için direniyoruz; bunun için 
sarı &endikayı dt'Ril, devrimci Keramik
tş'i &eçiyoruz. 
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Bunun bilin-

gibi  yine biz olacaRI7.. Bizim emrimizde 
yürüyeceksiniz." niz." 

Bir an paniRe kapılan işçiler, köy
lülerin de yardımıyla direnirler. Satış
ollu çareyi kaçmakta bulur. Adamların
dan Refik Şarak, Mehmet Kutal ve Ali 
Günaydın da kaçmak isterler. Ancak 
bindikleri minibüsü hareket ettirme ola
naIı bulamadan taş ve sopalarla linç edi
lirler. 

Bir saat süren çatışmanın bilançosu 
5 ölü, birçok yaralıdır. Daha sonra 27 
işçi gözaltına alınll'. Mehmet Yılmaz Sa
tışoRlu da gözaltına alınanlar arasında
dır. 

Olay, nedenleriyle ve sonuçlarıyla 
budur ve böyledir. Görüldülü gibi bölge
cilikle ilgisi yoktur, işçiler arasında ça
tışma olmamıştır. 

İşçiler ve köylüler tıpkı grev sırasın
da olduA"u gibi eleledir. 

Ancak işveren çalışmayı böıgeciliA"e 
ballamak ister. Karadenizli işçilerin ar
LLk ocakta çalışmalarının tehlikeli oldu
Runu, isteyen işçilerin tazminatlarının 
verilerek ayrılabileceklerini söyler. 

Işverenin bu sözleri 40 kadar Kara
denizli işçinin ocaktan ayrılmalarına yol 
açar. İşveren bu kadar işçiye etkili ola
bilmiştir. 

Yeraltı ve Yerüstü Maden-Iş'in Ge
nel Başkanı Çetin Uygur ve Teşkilatlan
ma Sekreteri Abdullah Yılmaz, olayın 
bölgecilikle ilgisi olmadıRını, sanlCsal bir 
nitelik taşıdı�ınıbu işçilere anlatırlar. 

Bir an için iı;verenin SÖzlerine alda
nan 40 işçinin büyük bir çolunluRu, 
şimdi geri dönme hazırlıkları içindedir. 
Olayın gerçek nedenini anlamışlardır. 

Yeni Çeltek'li iı;çiler bu olayda bazı 
arkadll-'llarını yitirmi41erdir ama çok de
lerli dersler de almışlardır. 980 işçi, ser
mayenin çıkarları zedelendilinde 
denli acımasız oldulunu gönnüştür. 

rlifı 
KANLARDA . . isis� � 

lara hiç bir işçi sokulmuyor. Dolaplarm 
da arandlA:ınl duyan işçiler, kilitlerin kı
rılmasını önlemek için anahtarlarını ver· 
mek istiyorlar. Ancak jandarmalar anah
tarla kilit açmaktan hoşlanmasalar ge
rek, bu isteli reddediyorlar. Kilitler kı-

çiler aşırı solcusunuz. Koca 
sol cu yuvası yuvası haline 

Maden-Iş kolundaki 
rinde, Renault ve Arçelik'te 
oyunların aynı günlere 
ca bir tesadüf mü acaba? 

21 Haziran Pazartesi. Amasya'dayız. Esençay'lı devrimcilerden 
Dinç Taşova'dan Esençay'a doeru arabası ile yol alıyor. Yol, 
içinden geçmektedir. �amil Dinç, Hacıbey'e geldiA:inde köyden 
ateşi ile karşılaşıyor. Arabasının çeşitli yerleri isabet alan Dinç, 
bela kurtulabiliyor. 

Kamil Dinç'in kardeşleri olayı ö�renip Hacıbey'e doeru 
Olayların büyümesini engellemek isteyen TöB-DER Amasya 
harekete geçiyor. Şube Başkanı Mehmet Sayın, olayları önlemek için Hacı
bey Muhtarı ile konuşmak istiyor. Sayın, Kamil Dinç'in iki kardeşini 
muhtara eidiyor. Muhtar evde oldueu halde karısına evde olmadıeını 
rek gelenleri geri gönderiyor. 

Mehmet Sayın ve iki arkadaşı, geri dönerlerken, pusunun 
başlıyor. Hacıbey'de mevzilenen MHP'liIer bu kez 3 kişiye yaylım 
yorlar_ Kendilerini saea sola atarak güç kurtulabiliyorlar pusude:ı. 

Daha sonra saldırıya uerayanların yanına gelen Hacıbey'li 
kurup yaylım ateşi açanların MHP'liIer olduA:unu ve bunların 
Başaran adlı şahsın bulundu�unu söylüyor. 

Vurdun çeşitli bölgelerinde hergün olup bitenlerden yalnızca biri 
dırganlar belli. Olay yeri belli. SaldırganIann başındakiler belli. 
kadar. 

Topkapı'daki KMS Porselen rabri
kasında 49 işçi çalışıyor. Fabrikanın iş
verenleri, Selahattin Gözokan, Kemal 
Beyko, Beyko, Beyko ve Temmuz aylarının ünlü ismi 
Emin Cankurtaran. 

Fabrikada 49 işçi Çallliıyor. Kurulu
şundan bugüne dek hiçbir sendikanın gi
remedili bu işyerinde iı;çiler sonunda 
DtSK'e baR lı Keramik-Iş'e üye oluyor
lar. Bu örgütlenme sırasında işten atılan 
işçiler, işçilerin kararlı tutumu nedeni 
ile yeniden işe alınıyor. Keramik-Iş ör
gütlenme çalışmalarını bitirdikten sonra 
işveren, işveren, işver Keramik-Iş'in yetkisiz olduRu
nu ileri sürüyor. Ancak yapılan oylama 
sonucunda işçiler Keramik-ı,'irı kendi 
sendikaları olduRunu bir kez daha göste· 
riyorlar. 

Keramik-tş'in örgüLlenme çalışma
ları slrMında patron ° kadar ürküyor ki 
işçileri "buraya sendika sokarsanız rab· 
rikayı kapatırım" yollu t.ehdit de ediyor. 
Ancak bütün buııların boı;lu�u ortaya 
çıkıyor. Keramik-Iş'in örgiiUenmeyi t.a
mamlamasından sonra, rabrikayı kapat
mak bir yana pat.ron yeni iı;çiler bile alı
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LUBNAN/DA 
KOMUNİsTLER 
SURİYE /Yİ 
ELESTİR İYOR 

LÜBNAN KOMÜNIST PARTISI GENEL SEKRETERI, SURIYE 
YÖNETICILERINI, EMPERYALIST KOMPLONUN ARACı OL
MAK VE TAVIZ VE UZLAŞMALARLA BU KOMPLONUN SUC 
ORTACı HALINE GELMEKLE SUÇLAOI. 

Lübnan Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Nicolas Chaouİ, dünyadaki bü
tün komünist partilere gönderdiei bir 
çaenda, Suriye müdahalesinin durdunıl
masını istedi. ehaoul çaensında "Lüb
nan '8 karşı düzenlenen komplonun ama· 
Ci, tüm bölgedeki olaylann akışını em· 
peryalist ve gerici güçlerin çıkartan doR
rullusuna çevirmek!ir." dedi. 

BAŞARısız KALAN ÇABALAR 

Chaoui'nin çalnsanda şu görüşler 
belirtildi: 

"Suriye silahlı birlikleri bir süre
den beri Lübnan', işgal etmekte ve Filis
tin 'Ii göçmen kamplannda olduA'u gibi 
kent ve köylerdeki meskun mahalleleri 
de yakıp yıkmaktadır. Kadın, çocuk. 
yaşlı sivil kurbanlann sayısı binlercedir. 
MUdahaleye kadar çalışmalardan korun
muş birçok mahalle ve bölge işgal edil· 
miş ve yakılıp yıkılmışur. Lübnan ileri
ci güçlerinin safınaki bölge ve topluluk
lara karşı uygulanan yiyecek ablukası 
bütün bölgeleri ve özellikle başkent 
Beyrut'u aç bırakmayı hedef almakta
dır." 

"Bununla birlikte, Lübnan'lı ileri
ci güçler ve Filistin devrimi komutanlı
Rı, Lübnan'daki durumu, gericiliRin ve 
emperyalizmin Lübnan'a ve Filistin da
vasına karŞı düzenledikleri komployu 
Suriye yöneticilerine teşhir için bıkıp 
usanmadan ellerinden geleni yapmışlar
dır. Şam yöneticileri ile bir anlaşmaya 
varmak; Lübnan bunalımına son verecek 
ve Suriye ile ilişkilerin askeri çatışma 
olasılıRını taşıyan biçimde bozulmasını 
önleyecek ortak bir tutumda birleşrnek 
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için hiçbir çabayı esirkememişlerdir. 
Ne var ki bu çabalar, başanya ulaşmak 
bir yana, Suriye yöneticilerinin, Lübnan 
demokratik güçlerinin özlemlerine ve Fi
listin direnişinin çıkarlanna taban taba
na zıt bir politikayı sürdürme kararlılıRı
na çarparak geri dönmüştür ... .. 

SUÇ ORTACı 

"Böylece Suriye yöneticileri; pax 
americana'nın kabul ettirilmesinin ve Fi
listin davasının kesin olarak daRıtılmasl
nın önündeki en büyük engel olan Filis
tin direnişini ve Lübnan i1eriei ve yurtse
ver hareketini ortadan kaldırma ya da en 
azından zayınatına amacındaki emper
yalist komplonun aracı biçiminde orta
ya çıkmaktadırlar; taviz ve uzlaşmalarla 
bu komplonun suç ortaRı haline gelmek
tedirler. "  

"Amerikan projesinin hedefi, Fi
listin halkının ve direniş örgütlerinin on 
yıllık mücadele kazanımlannı silip süpü· 
rerek Filistin hareketinin baRıınsız variı
Rına son vermek; Eylül kasabı kral Hü
seyin 'le sözde uyuşma perdesi altında, 
Filistin halkını, ona defalarca ihanet 
etmiş olan gerici Arap yöneticilerinin 
vasiliRi altına sokmakbr." 

SURIYE'NIN KAMPANYASı 

"Saldırganhklannı örtbas etmek 
isteyen Suriye yöneticileri, dünya de
mokratik kamuoyunu yanıltmak amacı 
ile en ölçüsüz demagojiye de başvurarak, 
geniş bir kafa bulandırma ve yalan istih-

barat kampanyası örgütlemişlerdir. Ken
dilerini, talihsiz bir kardeş ülkeye yar
dımsever elini uzatan, ölçüyü kaçıran 
anarşiye son vermekten başka kaygısı 
olmayan, sadece Lübnan'ı Iç savaşın 
dehşetinden kurtanna ve biriiRini koru
ma gibi insancıl bir duyguyla hareket 
eden, fedakir bir dost gibi gönnekte
dirier." 

"Oysa Şam yöneticilerinin iddia
larının tersine, Suriye'nın askeri müda
halesi, soruna bütünüyle Lübnan çerçe
vesi içinde bir çözüm bulma olanakIan
na ciddi bir darbe indinniııtir. tl 

EMPERYALIZMIN ONAYı 

Suriye yöneticileri Amerikan em
peryalizminin ve Atlantik çevrelerinin, 
özellikle Giseard d'Estaing Fransası'nın 
örtülü onayından ve ısr�U'in hayırhah ve 
suç ortaRı sessizliRinden emin olarak ay
m zamanda bir Arap kılıCına da başvur
mak zorunda kalmışlardır. Lübnan ve 
Filistin halklanmn işgale karşı dişe diş 
ve kahramanca direnişi, emperyalist pla
m gizlice ve gürültü koparmadan uygula
ma girişimini başansızhRa ulntmıştır. 
Buna karşılık, Arap kamuoyunun ve 
Lübnan ve Filistin halklarının direnişi
nin baskısıyla alınmış olan Arap BiriiRi 
kararlannın, ne ka9.ar yetersiz ve geç 
de olsa, uygulatılmamuı yönünde Ryad-

Kahire mihverince yönetilen giriııımler 
mevcuttur." 

GEÇERLI TEK ÇÖZÜM 

"Bizler, geçerli tek çöZÜmün, an. 
cak her türlü yabancı müdahalenin dı
şında, güvenl ilin ve iç ban,ın kurulma
sını amaçlayan siyasal bir mutabakata 
dayalı, bütünüyle Lübnan'ın çerçnesl 
içinde kalan bir çözij,m oldutunu sürek
li olarak belirttik. Lübnan'da &lv..-n La
raflan biraraya getirecek bir yuYarlak 
muaya gidilmesinden ve askeri çatq
manın yerini sıyasal t.arbşmanın alma
sından yana olduk. Yabancı müdahale, 
hele askeri sal dm biçimini aldııı takdir
de, sadece bu gelişmeye engel olacak ye 
kalıcı bir çözüm bulma olanaklanna 1ZaI
lacaktır. Suriye'li kardeşlerimizle ii.,.... 
mak istemiyoruz. Fakat Suriye 1' ... 1, 
bizleri, baRımsızlıRırnızl ve egemenlll� 
mizi savunma ve Filistin direnişini sa
vunma zorunlululu içinde bırakmı,tır." 

Lübnan Komüni3t Partisi Geael 
Sekreteri Nicolas Chaoui çalnsanı fÖY" 
tamamıadı: 

"Durumun aRıriıRı, kararlı ve za· 
man kaybetmeden bir tavır alınmMIm 
gerektirmektedir. Bize ye mücadele edeD 
bütün balklara kar,ı olan tutumunuzu 
bilerek, bu çalnmızm lizin onayınızı da 
bulacatmı ve somut aktif dayanışma .y. 
lemleriyle somuUaşacaA:ına inaruyOlUZ_ o, 

NİHAT ERtM URUGUAY'DA 
Bu ayın başında Uruguay'cbki generaller, devlet başkanı Juan Mvia 

Bordaberry'yi "kansız bir darbe" ile devirerek yerine 80 yaşındaki hukuk pr� 
fesörü Alberto Demichelli'yi getirmi�lerdir. 

Prof. Dem;chelli, ülkede kapatılan siyasıl partilerin üç yıl içinde sınırlı 
olarak faaliyete geçebileceklerini, ancak demokrasinin koşulıvının eksiksiz 
olarak uygulanmasına 1 984 yılıncbn önce başlammayacağını belirterek "!Ö
rev"ine başlamıştır. 

Uruguay'da yeni bir anayasa hazırlanmak üzeredir. Bunun üç yıl içinde 
biteceği haber verilmiştir. 

Prof. Erim de 1978 yılına kacbr iktidarda kalarak "reform"lar ya�· 
ğından söz ediyordu. Selefi Demirel kansız bir "tampon darbe" ile devrilerek 
gitmişti. 1961 Anayasasının Türkiye halkı için çok lüks oldUğundan bahisle, 
ı\nayasa "budanarak" iki yıl içinde ku�a çevrildi. 

1 97.1 yılında Türkiye'de demokrasi "buzdolabına" kondu, buhran don· 
duruldu. 

1976 yılında fa�ist generaller çetesi Amerikan emperyalistlerinin güdü
münde Uruguay'da demokrasiyi buzdolabı na koymakla meşguller. 

1984 yılına kadar "demokrasi yok"muş! ŞiIi'nin başıncbki Amerikan 
Pinokyosu Pinochet maskariıSı da "20 yıl daha demokrasiye dönüş yok" 
diyor! 

Türkiye'de de bir takım çevreler 1978 yılına kadar 12 Mart rejimini sür
dürüp halkın devrimci birikimini yoketmeyi amaçlıyorlardı. 12 Mart dönemin
de solu ezmekten söz edenler, 12 Mart'ın aşıldığı 1973 y ılında solun ezilmek 
şöyle dursun yaygınlaştığını, işçi sınıfımız ba�ta olmak üzere tüm emekçi hal
kımızın daha bilinçlenip daha keskinleştiğini hayret ve panik içinde gördüler. 

Uruguay ülkesinde 1930 ve 1950 yıllarındaki dünya futbol şampiyon
lukları gibi "yaygın uyuşturma ve uyutma i!açları" bitince 1972 yılındiı eski 
bir toprak ağası olan Bordaberry, meclisi dağıtarak faşist bir diktatörlük kur
muşıu. Şimdi Bordaberry'nin aşındığını gören Amerikancı faşist generiıller 
çetesi onun yerine uysal bir ihtiyar i getirdiler. 

Uruguay halkının devrimci savaşı Türkiye ilericilerini, devrimcilerini 
de yakından ilgilendirir. 1971 yılının Prof. Erim'i, şimdi Alberto Demicheili 
ismiyle Uruguay'da arz i endam eylemiş, özgürlüklere �al örtmekle, buhranı 
dondurup demokratik rejimi askıda tutmak la uğraşmaktadır. 

Muhalefete karşı devlet darbesi taktiklerinin uygulandığı Filipinler, 
1967 Yunanistan'" Latin Amerika devletleri gibi ülkelerde halk düşmanı faşisı 
rejimler sallanmaktadır. Halkın devrimci mücadelesi faşist dikta rejimierini 
mutlaka yıkacakıır. 

1971 Prof. Erim'inin 1978 yılına kadar rejimi "Tanzim" için işbaşıneb 
kalması ne kadar olanaksl7 idi ise, 1976 yılında Urugl!ay'ın Prof. Demichelli'
sinin de 1984'lere kadar demokrasiye paydos ettirmesi o kadar olanaksızdır. 

Amerikancı kukla rejimicr, iskambil kaAıdl gibi devrilmekte, sosyalist 
ülkelerle dünya kapitalist ülkelerinin işçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluş g
vaşlarının gücü, dünya emperyalist sistemini sanmaktadır. 20. yüzyıl, tüm dün
ya halklarının gerçek kUrluluşuna, sınıfsız - sömürüsüz bir dünyanın kurulu
şuna tanık olacaktır. 
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SUÇ ORTACı 

"Böylece Suriye yöneticileri; pax 
americana'nın kabul ettirilmesinin ve Fi
listin davasının kesin olarak daRıtılmasl
nın önündeki en büyük engel olan Filis
tin direnişini ve Lübnan i1eriei ve yurtse
ver hareketini ortadan kaldırma ya da en 
azından zayınatına amacındaki emper
yalist komplonun aracı biçiminde orta
ya çıkmaktadırlar; taviz ve uzlaşmalarla 
bu komplonun suç ortaRı haline gelmek
tedirler. "  

"Amerikan projesinin hedefi, Fi
listin halkının ve direniş örgütlerinin on 
yıllık mücadele kazanımlannı silip süpü· 
rerek Filistin hareketinin baRıınsız variı
Rına son vermek; Eylül kasabı kral Hü
seyin 'le sözde uyuşma perdesi altında, 
Filistin halkını, ona defalarca ihanet 
etmiş olan gerici Arap yöneticilerinin 
vasiliRi altına sokmakbr." 

SURIYE'NIN KAMPANYASı 

"Saldırganhklannı örtbas etmek 
isteyen Suriye yöneticileri, dünya de
mokratik kamuoyunu yanıltmak amacı 
ile en ölçüsüz demagojiye de başvurarak, 
geniş bir kafa bulandırma ve yalan istih-

Lübnan ve Filistin halklarının direnişi
nin baskısıyla alınmış olan Arap BiriiRi 
kararlannın, ne ka9.ar yetersiz ve geç 
de olsa, uygulatılmamuı yönünde Ryad-

bütün balklara 
bilerek, bu 
bulacatmı 
lemleriyle 

NİHAT ERtM URUGU
Bu ayın başında Uruguay'cbki generaller, 

Bordaberry'yi "kansız bir darbe" ile devirerek yerine 
fesörü Alberto Demichelli'yi getirmi�lerdir. 

Prof. Dem;chelli, ülkede kapatılan siyasıl partilerin 
olarak faaliyete geçebileceklerini, ancak demokrasinin 
olarak uygulanmasına 1 984 yılıncbn önce başlammayac
rev"ine başlamıştır. 

Uruguay'da yeni bir anayasa hazırlanmak üzeredir. 
biteceği haber verilmiştir. 

Prof. Erim de 1978 yılına kacbr iktidarda 
ğından söz ediyordu. Selefi Demirel kansız bir "tampon 
gitmişti. 1961 Anayasasının Türkiye halkı için çok lüks 
ı\nayasa "budanarak" iki yıl içinde ku�a çevrildi. 

1 97.1 yılında Türkiye'de demokrasi "buzdolabına" 
duruldu. 

1976 yılında fa�ist generaller çetesi Amerikan 
münde Uruguay'da demokrasiyi buzdolabı na koymakla 

1984 yılına kadar "demokrasi yok"muş! ŞiIi'nin 
Pinokyosu Pinochet maskariıSı da "20 yıl daha 
diyor! 

Türkiye'de de bir takım çevreler 1978 yılına 
dürüp halkın devrimci birikimini yoketmeyi amaçlıyorlardı. 
de solu ezmekten söz edenler, 12 Mart'ın aşıldığı 1973 
şöyle dursun yaygınlaştığını, işçi sınıfımız ba�ta olmak 
kımızın daha bilinçlenip daha keskinleştiğini hayret 

Uruguay ülkesinde 1930 ve 1950 yıllarındaki 
lukları gibi "yaygın uyuşturma ve uyutma i!açları" 
bir toprak ağası olan Bordaberry, meclisi dağıtarak 
muşıu. Şimdi Bordaberry'nin aşındığını gören Amerikancı 
çetesi onun yerine uysal bir ihtiyar i getirdiler. 

Uruguay halkının devrimci savaşı Türkiye 
de yakından ilgilendirir. 1971 yılının Prof. Erim'i, 
ismiyle Uruguay'da arz i endam eylemiş, özgürlüklere 
dondurup demokratik rejimi askıda tutmak la uğraşmaktadır. 

Muhalefete karşı devlet darbesi taktiklerinin uygulandığı 
1967 Yunanistan'" Latin Amerika devletleri gibi ülkelerde 
rejimler sallanmaktadır. Halkın devrimci mücadelesi 
mutlaka yıkacakıır. 

1971 Prof. Erim'inin 1978 yılına kadar rejimi 
kalması ne kadar olanaksl7 idi ise, 1976 yılında Urugl!ay
sinin de 1984'lere kadar demokrasiye paydos ettirmesi 

Amerikancı kukla rejimicr, iskambil kaAıdl 
ülkelerle dünya kapitalist ülkelerinin işçi sınıfı hareketi 

sistemini 



BATI ALMANYA-TÜRKiYE 

iLiSKiLERi - . 

VEDAT AÇAR 

Bab Almanya eski başbakanı Willy Brandt, Nisan 1976 orLalannda Tür· 
kiye'ye geldi. ülkemizde kaldı�ı süre içinde bir kısım burjuva basını, SPO Iide· 
rini sempatik gösterecek foto�raflar yayınladı. Willy BrandL'ın CHP lideri 
Bülent Ecevit ile görüşmeler yapmak üzere geldi�i ve MC iktidarının başbaka· 
nı Süleyman Demirel ile görüşmek istemedi�i de çIUat.ıldl. Nedenler üzerinde 
durulmadan verilen bu haberler, aslında uzun süredir yapılagelmekte olan ça· 
Iışmalan aksettinnekteydi. Fakat iktidann basın üzerindeki etkinli�i ve baskı· 
si, konunun burjuva basınında tarlışılmasını, açıklıRa kavuşmasını engelledi. 
WilIy Brandt'ın Almanya'ya dönüşünden sonra, MHP'nin bu ülkedeki faşist 
faaliyeUeri ile ilgili olarak basında çıkan haberler de yo�unlaştl. Bütün bu ha· 
berler MC tktidannı sar.ncı nitelikteydi. Buna rafmen basında yer aldı, yer 
almakta. Konunun nedenlerini anlayabilmek için Almanya'nın durumunu 
göz önünde tutmak ve A1manya'nın son yıllarda izıedi�i ekonomi·politikayı 
genel hallan ile bilmek gerekiyor. 

PETROL DOLARLARı NEREYE AKıYOR? 

Emperyalist.Kapitalist sistemin içinde bulundufu ekonomik krizin 
yoeun oldueu 1974 yıllannda, B.A1man ekonomisi, büyüme hızı düşmesi· 
ne raemen gelişmesini sürdürdü. Uluslararası tekellerin oldukça etkin oldu�u 
bu ülkede, ekonomik yapının dieer Avrupa ülkelerindekilere kıyasla daha 
saelam olması, bu kıslUı gelişmeyi sae:ladı. Uluslararası petrol şirkeLleri, 
petrol fiatlanmn artmasında birinci derecede rol oynamış, fakat fiat artışı, 
petrol üreten ülkelerde de, şu veya bu şekilde petrol dolartannın birikimine 
de neden olmuştu. 

Almanya, yapısının, dieer ülkelere göre daha güven verici oluşu dola
yısiyle, petrol dolarlanrun en çok akbeı üç ülkeden biri oldu. Petrol do· 
larlan, hem yeni yatmmlar için olanak saelamış oldu, hem de B.Alman 
sanayiine, üretilen dolan gönderenler için ilk alım yeri, elbetteki dolarla
nn bulundue'u ülkede olacaktı. Almanya, aynca çok sayıda (üç milyon) 
yabancı işçi çalışb.ran bir ülke durumunda. Yabancı işçilerin geldikleri ülke
lerde ennasyon oranı yüksek oldueu için, işciler, para1anna B.Alman banka
larma yabrddar. Ulkelerine dönenler, eUeri, dayanıklı tüketim mallan ile do
lu olarak geldUer. Bu durum da B.A1manya Için finansman kayna�ı ve pa. 
zar demekti. 1974 yılında bile gelişmenin sürdürülmesinin ana nedenleri, 
petrol dolarfan ve yabancı işcHerdL 

SORUNLAR DOCUYOR 

Ancak biriken petrol dolman, hammadde sıkıntısı, iuücü ve pazar 
sorunlan içiçe geçmiş olarak B.Alman ekonomisinde bunalırnda yaratıyor 
Bunun için B.Alman hükümeti, kapsamı geniş bir dizi girişimlerde bulundu. 
Alman Kalkınma Politikası olarak ortaya çıkan ve 25 maddelik tez ile 
proAramJ.a,tınlan bu girişimlerin amacı, bu sorunlann çözümüne yönelik. 

Yardım am albnda yürütülen Alman sennaye ihracı, biriken petrol 
dolarlannın ve işçi dövizlerinin kullantırnası için bir zorunluluk. Bu zorun
lulueu doeuran nedenler, yine hammadde sıkınbsı, işgücü ve pazar sorun
lan ile dünya'nın deeişen genel politik-ekonomik ve askeri durumu. Serma
ye ihracı hem B.Alman burjuvazisi hem de uluslararası burjuvazi için daha 
çok kir demek. Ve şirket karlannın süreklilleinin güvence a1tına alınması 
demek. 

B.A1man sermaye ihracmın %40'1, delişik kıtalardaki 33 ülkeye yapı
lacak. En yoksul "Gelişmekte olan ülkelere". Bu sermaye yardımı, %0.75 
faizle ve 50 yıl süreli Oıacak. B.Alman Kalkınma Politikası, böylece bu en 
yoksul 33 ülkeden yapılmakta olan hammadde ithal6tını güvence allına 
almayı amaçlıyor. 

B.A1man sennaye yardımırun geri kalan %60'1, ekonomisi daha güçlü 
ülkelere yapılacak. "üçlü Kooperasyon" olarak ortaya konan öneri, endüstri 
ülkelerinin (B.Almanya, vb. gibi) teknolojisi·petrol dolarları-Celişrnekle 
olan ülkelerin iuücü potansiyeli şeklinde fonnille ediliyor. Kaç ülkeye, 
hangi ülkelere, ne kadar yatınm yapılacaeı henüz basına açıklanmadı. Ama 
Türkiye, enine boyuna üzerinde tartışılan ülkelerin başında geliyor. 

TüRKJYE'NIN YERI 

'I'Urkiye, "Uçlü Kooperasyon"da, yatınm yapılacak ülke olarak, 
işgücU talebini kar,:ılayabilecek durumda. Çalışabilir nürusun ancak %10 
12sI, imallt sanayınde çalıtıyor. Bu durumda, sayı olarak, 1·2 milyonluk 
hazır işgücü var. EeitUmiş işgücü yeterli ölçUde. Bunun yanında Türkiye, 
sanayı için gerekli hammaddeleri olan bir ülke. Altyapı lesisleri-Ulaşım 
Haberleşme, Enerji sistemleri- yapılacak yeni yatırımlarla kısa sürede ye
terıı duruma getirilebilecek düzeyde. Orta DoRu� Yakın DoRu, Güney 

"ŞANSOLYE"NIN PLANLAR/ ... 

Avrupa ve sosyalist ülkelere göre konumu uygun. Hammadde ve Enerji 
temininde ve pazarlamada, ulaşım ve zaman sorunları büyük ölçüde orta. 
dan kaldınlmış olacak. Yapılacak yatınmların karlıııeını sallayan bu özellik. 
leri yanında Türkiye, Orta DoRu ve Akdeniz ülkeleri için, genel politik 
açıdan üzerinde titizlikle durulan bir ülke. Emperyalist-Kapitalist sisteme 
baA:h saelam bir yapıda bir güvence de saelamış olacak. Bütün bunlara ek ola
rak , Türkiye'den gelen ifcilerin B.Alman bankalmnda birikmiş 60 milyar 
TL. tutannda parası var. 

R.Alman Hükümeti, Orlak Pazar içinde bu üçlü kooperasyonu oluş
tunna görevini üsreniyor. öncelikle Türkiye'nin iç ve dış politik sorunlan 
açısından degerlendirmeler yapılıyor. Dış politikada Yunanistan-Kıbns. 
Türkiye sürtüşmesini ortadan kaldınnak gerek. Dışişleri Bakanı thsan 
Sabri çae:1ayangil 'in yürüttüeü çalışmalar, özellikle Türkiye'de topartanan 
İslam Konferansı ile de pekiştirilmeRe başlandı. 

SOSY AL DEMOKRASININ YERI 

ıÇ politikada MC hükümeti, kalkınma politikasının süreklilieini 
sallayabilecek güveni vermiyor. Yapısı gereli, kapkaçcı burjuvaziye lanıdılı 
imkanlar, gözlerden ırak deliL. Uyguladılı ekonomi-politika günlük tedbir
lere ve "iktidar elden gidiyor" temeline oturuyor. MC Hükümetinin 
ideOlojik tabanı, artık kendi durumunu korumaya bile yetmiyor. Kaldı kı 
"Uçlü Kooperasyon", yeni sorunlar doRuracak. Böyle bir durum; hammad
de, enerji, işgücü, pazar yanı kir dagılımının yeniden ve büyük ölçüde 
tanzimini gerektiriyor. Bu yeniden daeılırnın ideolojik tabanının sosyal 
demokrasi olabileceRi düşünülüyor. Burada karşılaşılacak en büyük problem. 
işci ücreUeri konusunda ortaya çıkıyor. 

Yabancı sermaye yabnmlan işgücü istihdam edecek. Bu durum küçük 
ve orta burjuvazide ve düşük ücretle işçi ça1lfbran büyük burjuvazide kuş· 
kular-tepkiler doRuruyor. B.Alman Kalkınma Politikası, işci ücretlerinde artışı 
önlemek ve lanmda "kendi kendine yeterlilili" saRlamak amacıyla, bu 
sektörde kapitalist üretim ilişkilerini gellştinneyi öngörmekte. Tanrnda 
kapilalist üretim ilişkilerinin gelişmesi işgücü anım artıracak. Böylece özel· 
likle küçük ve orta burjuvuide dolacak tepkiler kısmen önlenmiş olacak. 

MC Hükümeti, Ortak Pazar ve B.Almanya konusunda, Anadolu burjuva
zisinin ve Sabancı Grub.unun bu kuşkulanndan yararlanıyor ve iktidarını sür. 
dürliyor. Jthalat·thracat farkından doean dış ticaret aÇıeı, işci dövizlerı ve 
görlinmeyen gelirler ilc kapatılamıyacak düzeye çıktı. önümüzdeki günler. 
de MC iktidan, yatınmlann gerçekleştirilmesi ve pazar sorunlarının hallin. 
de, yerlı ve yabancı sermaye çevrelerine verecek ödünleri artık bulamıyacak. 
B.Alman HükUmeti ise Türkiye'de yapılacak uzun vadeli girişimler için ge. 
rekli hazırlıklan sürdürliyor. 
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DOLARLARı NEREYE AKıYOR? 

st.Kapitalist sistemin içinde bulundufu ekonomik krizin 
yıllannda, B.A1man ekonomisi, büyüme hızı düşmesi· 

işmesini sürdürdü. Uluslararası tekellerin oldukça etkin oldu�u 
yapının dieer Avrupa ülkelerindekilere kıyasla daha 

kıslUı gelişmeyi sae:ladı. Uluslararası petrol şirkeLleri, 
artmasında birinci derecede rol oynamış, fakat fiat artışı, 

de, şu veya bu şekilde petrol dolartannın birikimine birikimine bir

ının, dieer ülkelere göre daha güven verici oluşu dola
dolarlanrun en çok akbeı üç ülkeden biri oldu. Petrol do· 

yatmmlar için olanak saelamış oldu, hem de B.Alman 
dolan gönderenler için ilk alım yeri, elbetteki dolarla

olacaktı. Almanya, aynca çok sayıda (üç milyon) 
bir ülke durumunda. Yabancı işçilerin geldikleri ülke

yüksek oldueu için, işciler, para1anna B.Alman banka
Ulkelerine dönenler, eUeri, dayanıklı tüketim mallan ile do

durum da B.A1manya Için finansman kayna�ı ve pa. 
yılında bile gelişmenin sürdürülmesinin sürdürülmesinin sürdür ana nedenleri, 

yabancı işcHerdL 

SORUNLAR DOCUYOR 

petrol dolman, hammadde sıkıntısı, iuücü ve pazar 
olarak B.Alman ekonomisinde bunalırnda yaratıyor 

Bunun için B.Alman hükümeti, kapsamı geniş bir dizi girişimlerde bulundu. 
Politikası olarak ortaya çıkan ve 25 maddelik tez ile 

girişimlerin amacı, bu sorunlann çözümüne yönelik. 
albnda yürütülen Alman sennaye ihracı, biriken petrol 

dövizlerinin kullantırnası için bir zorunluluk. Bu zorun
doeuran nedenler, yine hammadde sıkınbsı, işgücü ve pazar sorun

deeişen genel politik-ekonomik ve askeri durumu. Serma
B.Alman burjuvazisi hem de uluslararası burjuvazi için daha 

şirket karlannın süreklilleinin güvence a1tına alınması 

ihracmın %40'1, delişik kıtalardaki 33 ülkeye yapı
"Gelişmekte olan ülkelere". Bu sermaye yardımı, %0.75 

Oıacak. B.Alman Kalkınma Politikası, böylece bu en 
yapılmakta olan hammadde ithal6tını güvence allına 

sennaye yardımırun geri kalan %60'1, ekonomisi daha güçlü 
"üçlü Kooperasyon" olarak ortaya konan öneri, endüstri 

(B.Almanya, vb. gibi) teknolojisi·petrol dolarları-Celişrnekle 
potansiyeli şeklinde fonnille ediliyor. Kaç ülkeye, 

kadar yatınm yapılacaeı henüz basına açıklanmadı. Ama 
üzerinde tartışılan ülkelerin başında geliyor. 

TüRKJYE'NIN YERI 

Kooperasyon"da, yatınm yapılacak ülke olarak, 
kar,:ılayabilecek durumda. Çalışabilir nürusun ancak %10 

sanayınde çalıtıyor. Bu durumda, sayı olarak, 1·2 milyonluk 
EeitUmiş işgücü yeterli ölçUde. Bunun yanında Türkiye, 

hammaddeleri olan bir ülke. Altyapı lesisleri-Ulaşım 
sistemleri- yapılacak yeni yatırımlarla kısa sürede ye

"ŞANSOLYE"NIN NSOLYE"NIN NSOLYE" PLANLAR/ ... ANLAR/ ... ANLAR/ 

Avrupa ve sosyalist ülkelere göre konumu uygun. Hammadde 
temininde ve pazarlamada, ulaşım ve zaman sorunları büyük 
dan kaldınlmış olacak. Yapılacak yatınmların karlıııeını sallayan 
leri yanında Türkiye, Orta DoRu ve Akdeniz ülkeleri için, 
açıdan üzerinde titizlikle durulan bir ülke. Emperyalist-Kapitalist 
baA:h saelam bir yapıda bir güvence de saelamış olacak. Bütün 
rak , Türkiye'den gelen ifcilerin B.Alman bankalmnda birikmiş 
TL. tutannda parası var. 

R.Alman Hükümeti, Orlak Pazar içinde bu üçlü kooperasyonu 
tunna görevini üsreniyor. öncelikle Türkiye'nin iç ve dış politik 
açısından degerlendirmeler yapılıyor. Dış politikada Yunanistan-Kıbns. 
Türkiye sürtüşmesini ortadan kaldınnak gerek. Dışişleri 
Sabri çae:1ayangil 'in yürüttüeü çalışmalar, özellikle Türkiye'de 
İslam Konferansı ile de pekiştirilmeRe başlandı. 

SOSY AL DEMOKRASININ YERI 

ıÇ politikada MC hükümeti, kalkınma politikasının 
sallayabilecek güveni vermiyor. Yapısı gereli, kapkaçcı burjuvaziye 
imkanlar, gözlerden ırak deliL. Uyguladılı ekonomi-politika 
lere ve "iktidar elden gidiyor" temeline oturuyor. MC 
ideOlojik tabanı, artık kendi durumunu korumaya bile yetmiyor. 
"Uçlü Kooperasyon", yeni sorunlar doRuracak. Böyle bir durum; 
de, enerji, işgücü, pazar yanı kir dagılımının yeniden ve 
tanzimini gerektiriyor. Bu yeniden daeılırnın ideolojik tabanının 
demokrasi olabileceRi düşünülüyor. Burada karşılaşılacak en büyük 
işci ücreUeri konusunda ortaya çıkıyor. 

Yabancı sermaye yabnmlan işgücü istihdam edecek. Bu 
ve orta burjuvazide ve düşük ücretle işçi ça1lfbran büyük burjuvazide 
kular-tepkiler doRuruyor. B.Alman Kalkınma Politikası, işci ücretlerinde artışı 
önlemek ve lanmda "kendi kendine yeterlilili" saRlamak amacıyla, bu 
sektörde kapitalist üretim ilişkilerini gellştinneyi öngörmekte. Tanrnda 
kapilalist üretim ilişkilerinin gelişmesi işgücü anım artıracak. 
likle küçük ve orta burjuvuide dolacak tepkiler kısmen önlenmiş 

MC Hükümeti, Ortak Pazar ve B.Almanya konusunda, Anadolu 
zisinin ve Sabancı Grub.unun bu kuşkulanndan yararlanıyor ve 
dürliyor. Jthalat·thracat farkından doean dış ticaret aÇıeı, işci 
görlinmeyen gelirler ilc kapatılamıyacak düzeye çıktı. önümüzdeki 
de MC iktidan, yatınmlann gerçekleştirilmesi ve pazar sorunlarının 
de, yerlı ve yabancı sermaye çevrelerine verecek ödünleri artık 
B.Alman HükUmeti ise Türkiye'de yapılacak uzun vadeli girişimler 



KClLTUR ve SANATTA YClRClYClS 

cc FASizM VE SANAT�� 
-

TARTISMALARı 
-

ANKARA ÇAGDAŞ SAHNE, 18 HAZIRAN 1 9 76 
GtlNtl BILIM ADAMLARı VE SANATÇıLARıN 
KATILDıGı "FAŞIzM VE SANAT" KONULU BIR 
A ÇiK TARTIŞMA DtlZENLEDI. BU TARTIŞMA
NIN ÇOK KISA BIR OZETINI YtlRtlYtlŞ 'tlN GE
ÇEN SA YıSıNDA VERMIşTIK. OKUYUCULARI
MIZDAN GELEN ISTEK tlZERINE, TARTıŞMA
LARı DAHA GENIş OLARAK YAYıMLIYORUZ. 

EMRE KONGAR 

Faşiım, tanımı (ereti, büyük sennayenin dik· 
tatörlütüdür. Dolayısıyla, faşizmin sosyali, kapitalis
ti filan söz konusu deRildir. Faşizm, büyük sennaye
nin baskı, silah vs. yoluyla diktat.örıütünü kunnası
dU'. Diktatörlük yoksa, faşizm yoktur; burjuva de
mokrasisi ya da onun günümüzdeki daha gelişmiş biçi
mi olan parlamenter demokrasi vardır. 

Faşizmin üç kökeni var: Birincisi, temel olan, 
ekonomik köken, öbür ikisi yardımcı niteliktedir: Si
yasal ve sosyal-psikolojik (aktörler. Iki tane ekonomik 
kökeni var. Birincisi, endüstrileşmesini ya da kapita
list gelişmesini tamamlamamış olan ülkelerde, daha 
hızlı kapitalist gelişmeyi satlamak için sermayenin 
başvurdutu bir baskı yönetimi. ıkincisi, gelişmiş ser
mayeye sahip toplumlarda, bu gelişmenin büyüklü�ü 
nedeniyle izin verilmiş olan birtakım demokratik hak
lann ve özellikle toplu sözleşme-grev haklannın, ser
mayenin ulusal gelirden aldıRı payı azaltması ve bu 
nedenle, payının azalmasını önJemek isteyen sennaye
nin baskı yönetimine başvurması. Türkiye'de bu iki 
durumun ikisi de var. 

Bu iki ekonomik kökenin siyasal plandaki yan· 
sımasına bakarsak, Türkiye'de her ikisinin de belli 
siyasaı partilerce temsil edildiRini görüyoruz. İkinci 
bir siyasal öge, mevcut siyasal düzenin, yani demok
rasinin, böyle bir bukıyı önleyerneyecek kadar güç
süz olrrı.ul. Burjuva demokrasisinden burjuva diktatör
!ütüne geçişte, burjuva demokrasWnin güçsüz kalması. 

Sat somut çıkarlar etnfında birleşiyor. Sol ise 
ileriye dönük özlemler petinde ve daha çok düşünsel 
planda kalıyor. Aynca, salt, düzeni savundultu için, 
düzenin güçlÜıeriyle birlikte. Sol için durum bunun 
tersi. Bu nedenlerle, tanım gerelti, eşyanın tabiatı ica· 
bı, salt daha güçlü. 

Kısa dönemde neler yapılabilir? Birincisi, ser
maye sınıfı dışındaki güçleri, özellikle işçileri, ekono· 
mik güce ortak etmek. Artık hisse senedi mi alır, 
özyönetime mi girer, bilemem.Sanat da bunun bilinci
ni venneye çalışabilir. Ikinci bir noku, sanat, siyasal 
açıdan, işçi sınıfının bir siyasa1 partiyle bütünleşmesi
ne yardımcı olmalıdır. Şu ya da bu parti, önemli de· 
Itil. Aynca sanat, yukanda &özünü ettiltim sosya1--psi· 
kolojik faktörler karşısında da gerçekleri anJatabilir. 

Billndilti gibi, toplumsal deltişme, sennaye sını· 
fınm egemenJiltinden daha ileri egemenJikJere doltru
dur. Sanat da toplumaal deltişmeye karşı çok duyarlı 
oldutundan, faşizm sanata tahammül edemez. Ama 
sanat bilinç le ultraştıltı için, yukarıda sözünü ettiltim 
önlemler konusunda belli bildiriler verebilir ancak, 
belli bir ideolojik bilinçlenmeye yol açabilir. 

MUZAFFER ER DOST 

Faşizm tarihi bir kategoridir. Faşizmin tarihin 
belirli bir döneminde ortaya çıkmuı, onun, insanlılın 
gelişme çizgisi içinde belirli bir ekonomik düzeye, 
üretim ilişkilerine tekabül ettiltini gösterir. Faşizmin 
oluşumunu iki evrede açıklamaya çalışacaltım: lOasik 
evreli ve emperyalizm döne.minde yan-baltlTnlı ülke. 
lerde oluşumu. 

Faşizmi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sona, Al
manya ve ıta1ya'da, 1930'larda (Ücünü kazanmaya 
başlıyor. Burada üç önemli öge var: ı. Dünya Savaşı 
ıonruı, Almanya ve ıtalya, 1930'lar. 
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Faşizmin özel ve genel özellikleri şöyle özetle
nebilir: Gelişen sınıf mücadelesi nasıl önlenecek ;  bu· 
nun yanı sıra, halk yıltınları başka hedenere, dış he· 
denere nasıl yöneltilecektir? Bunun için ıta1ya'da, bü' 
yük sennayenin temsilcisi Mussolini, "üstün devlet" il· 
kesiyle ortaya çıkar. Almanya'da Hitler, "üstün ırk" 
ilkesiyle ortaya çıkar. Büyük sermayenin ideolojisi 
olan faşizm, yılınıann karşısına hiçbir zaman büyük 
sennayenin ideolojisi olarak çıkmamıştır. 

Faşizmin bir başka özellilti de liderle bütünleş
mesidir. Dikkat edilirse faşizm, ıtalya'da Mussolini'y
le, Almanya'da Hitler'le doltar ve onlarla birlikte ni
hayete erer. Lideriyle birlikte ideolojisi ya da ideoloji
siyle birlikte lideri tarihe gömülüyorsa, bu, faşizmin 
arızi ve geçici oldultunu ortaya çıkarır. 

ıkinci evrede ise durum deltişiyor. Burada, em
peryalizmle baA'lmh ve yarı·baltımh ülkeler arasındaki 
ilişki söz konusudur. Daha önce kendi ülkesinde faşiz
me başvuran emperyalizm &rtıkbaA:ımh ve yan-baA'lm
lı ülkelerde bu baskıya başvuracaktır. çünkü, emper· 
yalizmin bir gelişme oranı var. Kendi gelişme oranına 
engel olacak, kendi pazarlarını tehlikeye düşürecek bir 
durum emperyalizm için tehlikelidir. DolaYlSıyla em· 
peryalizm, yarl-baA'lmlı ve ba�ımlı ülkelerdeki geliş
mesini engelledilti üretici güçler üzerirıde, özellike işçi 
sınıfı ve tüm emekçi sınıf ve zümreler üzerinde 
baskıya başvuruyor. Demek ki. baltımh ve yarı·baltım
lı ülkelerde, faşizmin kökü dışardadır.Türkiye'de de 
faşizm, Almanya'daki gibi doRmuş, kendi başına 
buyruk bir güç deltildir; kökü dışardadır. 

YILMAZ ONAY 

Faşizm konusunda oldukça zengin bir açıklama 
yapıldıltından, ben bunun sanatla ilintilerini çıkarma
ya çalışacaltım. Ileri kapitalist ülkelerde faşizmin olu
şumu ile geri bıraktınlmış ülkelerde faşizme geçişin 
mahiyeti arasındaki belirgin fark açıkça ortaya 
kondu sanıyorum. 

Geri bıraktırılmış ülkelerde faşizm, geri bıraktı
nlmış ülke kapitalizminin ayakta dunnak için mecbur 
oldultu emperyalist ülke kapitalizmine hizmet fonksi
yonunu ancak ve ancak. kendi ülkesindeki emekçi kit

lelere baskı yoluyla saklayabilmesinin bir yönetim ha
line geliyor. Türkiye'deki gibi geri bıraktlTılmış ülke 
faşizmine karşı mücadele, mutlaka emperyalizme kar
ŞI ulusal mücadeleyle birlikte yürütülmek zorundadır. 

Bunun sanat alanındaki karşllıRı ise ulusal sanat 
sorununu çok açık biçimde ortaya getinnek ve 
kitlelerin bilincine mal etmektir. Bizde. ulusal müca
dele kavramı ile faşizmin kitleleri peşinden sürükle
meye ÇalıŞtlA'1 sahte milliyetçilik yer yer birbirine 
çok karışabilmektedir. Zaman zaman sanatçı ve kül� 
tür adamlanrruz, sırf bu nedenJe, ulusallık sorununa 
çok çekimser yaklaşmak zorunlulukunu duymakta
dıriar. Oysa tam tersine, bunun üzerine gitmek ve fa
şizmin yüzündeki sahtelik maskesini düşürmek gere
kir. Bugün ulusa) sanatı, emperyalizme karŞı mücadele 
eden sanat olarak tanımlayabiliriz. 

Burjuva demokrasisinde sanat özgürlüRü oldul'u. 
burjuvazi parlamentoda üstünlültünü koruduRu sürece. 
bir anlamda dolrudur. 1933 öncesi Almanyasında bu 
böyleydi. Ama 6 milyon oy alan Komünist Partisi ik· 

itidara aday hale gelince, özgürlük falan kalmadı. Bi
zim amacımız, burjuvazinin lütfedeceli, o ülkt-Ierdeki 
ölçüde bir özgürlük olmamalıdır. Çünkü bu mümkün 
deltildir. Bizim amacımız sanatı emperyalizme karşı 
ulusal müCadelenin bir silahı haline getirmek olmalı· 
dır. Bu noktada ulusallık soru nunu da çok açık koy
mak gerekir. Yazarıyle, uygulamasıyle yerli olmayan 
bir sanat eseri ulusal olabilir; anıa, yazarıyla. biçi· 
miyle, çeşitli özellikleriyle yerli olan bir sanat eseri 
emperyalizme karşı çıkmıyorsa, uluwlıkla bir ilgisi 
yoktur. 

Tükenmenin son adımı olan faşizmin sanalı 
yoktur esasen. Bu yüzden faşizmi öven sanat eseri de 
aranmamalıdır. Bu kavga döneminde, faşizme ve em· 
peryalizme sanat ve kültür yoluyla hizmet, bu kavga
da, bu kavgayı emekçi kitleler ve sınıflar adına veren 
saf ta yer almama"'l" olur 

HAŞMET ZEYBEK 

Sanatçımız ve savunacaA"lmız sci.nat kimin .. Iım 
tutacak? Biz sanat eserini, Savundultu sınıfa göre ... 
gerlendiririz . Yükselen sınıfi mı yoksa çöken ıınıfı mı 
savunuyor? özünde, faşizmin sanata ihtiyacı yoktur. 
Faşizm sanatı kitleleri gütme aracı olarak kullanlT. Sa· 
dece sanatı deltil, bütün devlet aygıtlannı, bu yönde 
e�itilmiş. güdülmüş, yani başka bir dille, isyanı Liike-
tilmiş, yok edilmiş, sömürüye yatkın kullar yeti,
tinnek için kullarur. Oysa biz, ki tlelerin bilinç dü
zeyini eltitmeyi amaçlanz. 

Faşizmin maddi dayanaklannı nasil kuruıabiü
riz? Bilditimiz gibi, faşizm geçmişin kültürüne dört 
elle sanıır. Oysa nasıl sınıflar burjuvazi ve i,çi ıındı 
diye bölünmüşse, geçmişin kültürü de bölünür. Bir kg· 
mı halkın geçmişten beri getirdigi ileri, demokratik 
küıtür; bir kısmı da faşiznln veya egemen çevrelerin 
sanidıA:ı gerici kültür. Bunu doA:ru kavramazaak, hal· 
kın demokratik kültürüne ruhilistçe sırt çeviririz; bü
tün çabamız ya mekanik ya da modernisı bir tuırl. 
bir takım şeylerisöylemekolur. Oysa biz damarı dama
ra baltlamak zorundayız. 

Bir yapıtın kahramanı, içinde geçmişin ve leJe--. 
ceııin iyi niteliklerini taşıyorsa, ileri unsurlardan m�· 
dana getmişse ve derin bir devrimci duyarlılta &ahip., 
bu devrimci bir yapıt., olumlu bir yapıt olur. Eter en
gelleyici ise. birtakım geri, ayakbagı unsurlarsa, bu Ke" 
rici. faşist kültür olur. Bir yapıt, son tahUlde, kime, 
neye hizmet ediyor? Biz buna bakanz: Biz meseleyi 
oldugu gibi koyuyoruz, seyirci bunu anlar, diyerek 
ancak reformist sanat yapılabilir. Burjuvazinin pislik
lerini ortaya koymakla, işçi sınıfının iyi nitelikleri or
taya çıkmaz. Biz onu çokerlirken, öbÜliinü de ıeli,· 
lirmek zorundayız. 

SEVGI SOYSAL 

Faşizm hakkında çok şeyler söylendi. Ben bun
lara eksik kaldıtını sandlRım bazı şeyler eklemek isti· 
yorum. Bir kere, faşizmi sadece toplumsal rasyonel· 
lerle açıklamak mümkün deRi!. Çünkü faşizm, burju· 
vazinin diktatörlüğünden de öte bir durum, özel bir 
dikt.atörıük. Faşizm aslında yalnız bir toplumsal olcu 
deRildir; onun bir de dünya görüşü vardır. Bunun en 
tipik özelli�i, klasik faşizmde görüldüıtü gibi, mesele-
leri doRa yasalarıyla açıklamak; toplum yua.larıyla. 
toplum rasyonalJeriyle de�il. Doltada hiçlik var. Onun 
için faşizm, hiçliğe inanıyor. Doltada zorbaıık var. 
Faşizmin dünya görüşünün temelinde de zorbaılk var. 
Bu dünya görüşünün temelinde varlık ve yokluk IÖZ"
ri çok geçiyor. Ama bu yalnızca tekelci sermaye için 
söz konusu değiL. Faşizm bunun da ötesine ıeçiyor; 
genelleştiriyor. Doğada zayıf türler var; güçlü türler 
var. Zayıf türlerin yaşama haklan yoktur; onlar ölme
ye mahkumdur. Güçlülüktür esas olan; zorbalıktlr. 
Onun için faşizmin ideolojisinde zorbalık vardır. Ger· 
çek faşistler bunu hiç bir zaman reddetmemişlerdir. 
Faşizm propagandası tabiatlan kaynaklanır ve inaan 
tabiatı üzerinde durur. Fakat insanı fizik bir şey ola· 
rak alır; güçlüler ve güçsüzler, diye. Onun için zor 
esastır; faşizmde zorbalık bir yÖntem değil. esastır. 
Faşizme göre insan tabiatı köt.üdür. İnsanlarda kötu· 
lük esastır; fakat. zorbalar. ust.ünler kazanacak ve dUn· 
yayı yönet.eceklerdir. Bunun için iyilik. adalet gibi 
kavramlarla faşizme karşı bir şey geliştirmek mi.imkim 
deRiidir. 

Faşizm butün bir kitlenin ort.ak mülkiyet duy· 
gusuna hitap eder. Çünkü faşizm bir dp şunu işler: 
ınsan tabiatında mülkiyet sahibi olmak vardır KuçUk 
mülk sahibi ylRınlar bu mulklprini korumada umut

. suzluRa düştükleri zaman. faşizm küçük burjuvaziye 
dayanan bir taban oluşturabilir kendisine. Faşizmin 
dünya gÖrüşü şuna inandırmaya çalışır: Bu mulkiyp· 
tini kaybeden variıRını da kaybeder. 

Faşist dünya görüşünün temelinde zorunlu zu· 
lüm vardır. Faşistler kötü oldukları için deRiI. zulme 
inandıkım için zulüm yaparlar. Faşizm olduRu zaman 
barbarlıktan, zorbalıktan. ölümlerden yakınmak ye
loerli değildir. Çi.inkü faşizmin templinde \·ardır bu. 
bunlar olmadan faşizm olmaz Güçlülerin ve zorbaı.· 

EMRE KONGAR 
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siyle birlikte lideri tarihe gömülüyorsa, bu, faşizmin 
arızi ve geçici oldultunu ortaya çıkarır. 

ıkinci evrede ise durum deltişiyor. Burada, em
peryalizmle baA'lmh ve yarı·baltımh ülkeler arasındaki 
ilişki söz konusudur. Daha önce kendi ülkesinde faşiz
me başvuran emperyalizm &rtıkbaA:ımh ve yan-baA'lm
lı ülkelerde bu baskıya başvuracaktır. çünkü, emper· 
yalizmin bir gelişme oranı var. Kendi gelişme oranına 
engel olacak, kendi pazarlarını tehlikeye düşürecek bir 
durum emperyalizm için tehlikelidir. DolaYlSıyla em· 
peryalizm, yarl-baA'lmlı ve ba�ımlı ülkelerdeki geliş
mesini engelledilti üretici güçler üzerirıde, özellike işçi 
sınıfı ve tüm emekçi sınıf ve zümreler üzerinde 
baskıya başvuruyor. Demek ki. baltımh ve yarı·baltım
lı ülkelerde, faşizmin kökü dışardadır.Türkiye'de de 
faşizm, Almanya'daki gibi doRmuş, kendi başına 
buyruk bir güç deltildir; kökü dışardadır. 

YILMAZ ONAY 

Faşizm konusunda oldukça zengin bir açıklama 
yapıldıltından, ben bunun sanatla ilintilerini çıkarma
ya çalışacaltım. Ileri kapitalist ülkelerde faşizmin olu
şumu ile geri bıraktınlmış ülkelerde faşizme geçişin 
mahiyeti arasındaki belirgin fark açıkça ortaya 
kondu sanıyorum. 

Geri bıraktırılmış ülkelerde faşizm, geri bıraktı
nlmış ülke kapitalizminin ayakta dunnak için mecbur 
oldultu emperyalist ülke kapitalizmine hizmet fonksi
yonunu ancak ve ancak. kendi ülkesindeki emekçi kit

lelere baskı yoluyla saklayabilmesinin bir yönetim ha
line geliyor. Türkiye'deki gibi geri bıraktlTılmış ülke 
faşizmine karşı mücadele, mutlaka emperyalizme kar
ŞI ulusal mücadeleyle birlikte yürütülmek zorundadır. 

Bunun sanat alanındaki karşllıRı ise ulusal sanat 
sorununu çok açık biçimde ortaya getinnek ve 
kitlelerin bilincine mal etmektir. Bizde. ulusal müca
dele kavramı ile faşizmin kitleleri peşinden sürükle
meye ÇalıŞtlA'1 sahte milliyetçilik yer yer birbirine 
çok karışabilmektedir. Zaman zaman sanatçı ve kül� 
tür adamlanrruz, sırf bu nedenJe, ulusallık sorununa 
çok çekimser yaklaşmak zorunlulukunu duymakta
dıriar. Oysa tam tersine, bunun üzerine gitmek ve fa
şizmin yüzündeki sahtelik maskesini düşürmek gere
kir. Bugün ulusa) sanatı, emperyalizme karŞı mücadele 
eden sanat olarak tanımlayabiliriz. tanımlayabiliriz. tanımlayabilir

Burjuva demokrasisinde sanat özgürlüRü oldul'u. 
burjuvazi parlamentoda üstünlültünü koruduRu sürece. 
bir anlamda dolrudur. 1933 öncesi Almanyasında bu 
böyleydi. Ama 6 milyon oy alan Komünist Partisi ik· 

itidara aday hale gelince, özgürlük falan kalmadı. Bi
zim amacımız, burjuvazinin lütfedeceli, o ülkt-Ierdeki 
ölçüde bir özgürlük olmamalıdır. Çünkü bu mümkün 
deltildir. Bizim amacımız sanatı emperyalizme karşı 
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dır. Bu noktada ulusallık soru nunu da çok açık koy
mak gerekir. gerekir. gerek Yazarıyle, uygulamasıyle yerli olmayan 
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miyle, çeşitli özellikleriyle yerli olan bir sanat eseri 
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yoktur. 
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toplum rasyonalJeriyle 
için faşizm, hiçliğe inanıyor. 
Faşizmin dünya görüşünün 
Bu dünya görüşünün temelinde 
ri çok geçiyor. Ama bu 
söz konusu değiL. Faşizm 
genelleştiriyor. Doğada 
var. Zayıf türlerin yaşama 
ye mahkumdur. Güçlülüktür 
Onun için faşizmin ideolojisinde 
çek faşistler bunu hiç 
Faşizm propagandası tabiatlan 
tabiatı üzerinde durur. 
rak alır; güçlüler ve güçsüzler, 
esastır; faşizmde zorbalık 
Faşizme göre insan tabiatı 
lük esastır; fakat. zorbalar. 
yayı yönet.eceklerdir. 
kavramlarla faşizme karşı bir 
deRiidir. 

Faşizm butün bir 
gusuna hitap eder. Çünkü 
ınsan tabiatında mülkiyet 
mülk sahibi ylRınlar bu 

. suzluRa düştükleri zaman. 
dayanan bir taban oluşturabilir kendisine. Faşizmin 
dünya gÖrüşü şuna inandırmaya 
tini kaybeden variıRını da 

Faşist Faşist Faşi dünya görüşünün 



rın yöneteceR'ine inanan faşizm için, zulüm bir propa· 
ganda aracıdır. Faşizrnle mücadelede bu nokta çok 
önemlidir. İyiler iyi oldukları için deRii; zayıf olduk· 
ları için yenildiler. Faşizmle mücadelede zayınıka yer 
vermemek gerekir. 

Faşizmin sanata aldırdılı yoktur; belki ihtiyacı 
da yoktur. Sanal son derece insani bir konu. Faşizmin 
görkeme, gösterişe, propagandaya ihtiyacı var. Bunlar 
için sanatın bazı .unsurlannı . kullanır, o kadar. Her 
ııeyi oldultu gibi sanatı da zorbalık altına alır. 

Solukkanlı!ık çok önemlidir. Zorbalıkla, onun 
koşullarıyla savaşme.mak, onu tecrit etmek gerekir. 
Bu da halkın gücünü bilinçli bir şekilde faşizme karşı 
harekete getirebilecek yönde olmalıdır; yoksa telef 
olmak deliL. Faşizm telef etmeyi sever ve ne kadar 
çok insan telefederse,o kadar çok propaganda yapa· 
calına inamr. Faşizme karşı alınacak her fiziki yenil' 
gi onun propagandasına hizmet eder. Bu zorbalıita 
kM$1 bir maddi güç ortaya çıkanlmalıdır. Fakat bu 
maddi güç, onun seçtili savaş alanında deitil, o dar ve 
barbarhitın hakim oldulu alanda de�il, kitlelerin ör
gijtlü, so�ukkan11 ve bilinçli mücadelesinde, onu et· 
kisiz kılmakla mümkün olur ancak. Sanat işte burada 
bu solukkanlıhlı, nedenleri açıklamayı, düşünmey,; 
ölretmeyi hedef edinerek bir şeyler yapabilir. Bu re· 
ronnculuk deRildir. Çünkü, faşizm, ylRınlar açısından 
düşünüldülünde, düşünmeyen, sonnayan insanların sij
rüklendikleri bir ideolojidir. Ayrıca, sanat tek başına 
yetersiz kalacalından, aiyual mücadelede yerine 
almaya çalışmah ve bunula balıntılı olarak bir şeyler 
yapmalıdır. 

YALÇIN KüÇüK 

Şu ana kadar t.artışmak durumunda oldulıumuz 
konuya ginnedik. Sadece Sevgi SoysaJ asıl konuya de
lindi. Şimdiye kadar yapılan konuşmalarda, o kadar 
çok katılmadılun, yanlış buldulum söz söylendi ki, 
konuya girmeden önce, onları belirtmek gereRini du
yuyorum. 

Emre Kongar'ın faşizm larumına kesinlikle ka
t.ıIm.ıyon.ım. Çünkü f .. mm burjuvazinin diktası deRi!· 
dir_ Her zaman aınıflı toplumda burjuvazinin diktası 
't'arthr. Faşizm, burjuvazinin, diktasını terörlü uygu
lamuıdır. Arada çok önemli bir fark var. Bu farkın 
ÖDemi, konuşmada daha sonra sözü edilen, burjuva 
demokfUiSnden burjuva diktatör!ülüne geçişte 
ortaya çıkıyor. Böyle bir geçiş yok. Bugün Türkiye'· 
de, b .. ka toplumlarda da, daima burjuvazinin dikts
loryuı vardır. Hele Kongar'ın, Türkiye'de sosyalist 
mücadele içindeki insanların düşünsel şeylerle ulraş
tıkları, sözüne kesinlikle katılamam. Sosyalizm ve 
bunun için mücadele eden insanlar, çok somut şeyler
le ulrqıyorlar. 

Erdoat'un konuıımuının ilk kısmmda not alı· 
yordum. Söyleyeceklerimbunlarla ilgili_ Dolrusu, bazı 
konu,macılarla ilgiü olarak bir süre sonra nol almayı 
da bıraktım. "Türkiye gibi balımtı ülkelerde faşizmin 
kökü dıııarda" demek, faşizmi çok hafife almak de
mektir. Türkiye ve benzeri ülkelerdeki faşizmin kökü 
burdadır, Türkiye'deki sennaye ,ınırındadır. Bunun 
emperyalizmle baitı, ilişkileri vardır. Tabii böyle yan
lı, bir faşizm anlayıııından çıkartılan sonuçların hiç 
birine kattlmadılımı söylemek zorundayım. 

Yılmaz Onay'ın söylediklerinin birçoluna ka
uldım. Yalnız bir deyim çok geçti "geri bıraktırılmış" 
Bu da, Erdost'un katılmadılım görüşüyle balıantılı. 
Böyle demek, bütün sorumluluRu bizim dışımızdaki. 
lere yüklemektir ki, bu da ıon derece sakıncalı olur. 

Sanatın raşizme karşı mücadelede en önemli 
yeri, in.sandaki direnişi artırma meselesidir. Bir defa, 
sanat bilim deRii; onun ögeleri başka_ Sanat yapmak, 
makale yazmak deliL. Türkiye'de yapılanların Çoau 
makale yazmaktan faruız şeyler. Bazı örnekler vere. 
yim. ömeRin Devlet Ana sanatdelil. Çünkü onun ye
rine, Mustafa Akdat'ın Türkiye İktisat Tarihi'ni okur
sanlZ aynı ,eylen öRrenininiz. Kemal Tahir orada Ak· 
dal'dan öte hiçbir şey söylememiııtir; hiç bir imge 
getinnemi,tiri hiç bir .. nat öleıi kullanmamıştır. 
Kurt Kanunu'na da roman demek kolay deltil. Onun 
yerine, alın, CebelOy'un Hatırat'ını okuyun. Hiç fark . 
yok. Bu Anat deail. Bunu yapmak çok kolay. 

Erol Toy'un İmparator kitabının sanat deiteri, 
bence, Vehbi Koç'un Hayatım adlı kitabından daha 
az. Onun ötesinde, bu tarafı bırakalım. Erol Toy'un 
kitabı, ideolojik olarak da, faşizme karşı mücadele 
açııından da son derece tehlikeli, zararlı. İmparator'u 
okuyan herkese yılgı gelir. O sıralarda okuyanlara da 
yayılmllftıri her ııeyin altında Koç aranmııııır, CIA 
aranmıştır. 

Ben Dimitrov'un ünlü savunmasını, Türkçe da· 
hil, bildiRim birkaç dilden devamlı okurum. Her oku
yuşumda, faşizme karşı direniilim artar. A';a aynı 
konudaki oyunu gördülüm zaman, hiçbir şekilde 
böyle bir duygu uyanmadı bende. Dimitrov bir kasa· 
ba enteııektüeli gibidir bu oyunda. Oy .. Dimitrov, ha
pishanenin en kısıtlı koşullarında her türlü imklinı 
kullanan, müthiş yırtıcı, dirençli bir insandır. Oradaki 

hakim de, oyunda gösterildi�i gibi, kulbi Dimitrov'· 
dan yana zavallı bir adam dekil, sermayenin, faşizmin 
adamıdır. Bu oyun, Dimitrov'un müthiş direncini ge' 
tirmiyor. 

Türkiye'de faşizme karşı mücadelede yazılmış, 
benim gösterebilecelim, en iyi sanat eseri Nazım'ın 
Kemal Tahir'e Mektuplar'ıdır. En zor koşullarda, ilk 
defa karşılaştıgı insanlardan Türkiye için bir roman· 
cı, bir yazar, bir ressam yaralabilmek ve bunu, ilerde 
işçi sınıfı hareketine şu ya da bu şekilde yararlı ola bi
lecekini düşünerek sabırla, dirençle, yıllarca uRraşn' 
rak yapmak. Bu direnci veren bir eserdir o. 

12 Mart edebiyatını alalım. Yılgıdan baıı ka bir 
şey yok. Bir direnme, sınıfına ı:ıüvenme, ı:ıeleceğe gü· 
venme bulamıyorsunuz. Biraz Yaralısın'da bir direnç 
bulunabilir. Ama o da, örne�in bir Fuçik'teki direni· 
şe benzemezi daha çok biyolojik bir dirençıir. Yani 
bir insanın inadı. O da önemli bir şey ama, bunun 
ötesinde başka bir şey yok. 

Sanatın kendi başına yapamayacagı bir nokta 
var. Sanatçı işçi sınıfı mücadelesinde, faşizme karşı 
mücadelede mutlaka partiyi kendisine mihver olarak 
almak durumunda. "Türkiye'de çok parti var, sanat· 
Çı ne yapsın" demek, laf degil. Eiter sanatçıysa, han
gi parti, nereye götürecek, yaratıcı yeteneıt'iyle bunu 
görür. Bugün sanat alanında büyük olarak kimi gö· 
rüyorsak, partiyi ,ürekli olarak mihver almıştır kendi· 
sine. Burada, kesinlikle, sanatçı partinin memuru ol
sun demiyorum. Bir parti yönet.icisinin, siyasal bilim· 
cinin yapamayaca!!ı şeyler var. Türkiye'yi ele alalım. 
Faşizm belirgin bir eRilim olarak ortaya çıkıyor. Bu 
tehlike belirtilmeli. Ama çok fazla vurgulamanın sa· 
kıncaları da var. Çünkü öyle yapılırsa, işçi sınıfının 
militan unsurları delil ama, öteki kitleler yılablir. 
Sürekli olarak yılgınlık yayılabilir. Çünkü herkesin 
kahraman, herkesin cesur olması beklenemez. Demek 
ki, tehlikeyi gösterirken asla yılgınhga yol açmamak 
direnişi bilemek gerekiyor. Hele Türkiye gibi işçi sını· 
fı partisinin çok güçlü olmadıgı ülkelerde, bu çok 
daha büyük önem kazanıyor. Bunu en iyi sanatçı ya· 
pabilir. 

EMRE KONGAR 

Yalçın Küçük mevcut durumu burjuva dikta· 
törlü(tü olarak niteledi. Faşizm bunun kanlı biçimidir 
dedi. Bence diktatörlük kan miktarıyla ölçülemez. 
Aynca, onun yazdı�ı yayın organlarından birinin slo· 
ganları arasında demokrasi sözcü�ü var; kendisi de ko· 
nuşmastnda bu sözcü�ü kullandı. O zaman bu demok· 
rasi SÖzünden ne anladı�ını tutarlı olarak açıklamak 
zorunda. 

MUZAFFER ER DOST 

Yılmaz Onay'ın yaptıgı gibi, faşizm söz konusu 
oldulunda ulusal sanat sorununu vurgulamak gerekir. 
Faşizmin kökünün dışarda oldulıunu söylemek, onu 
önemsememek de(tildir � Bu tartışmanın kökü, 10-15 
yıl önceki "sosyalist devrim mi, ulusal demokratik 
devrim mi" tarlışmasına dayanır. Faşizm konusunu 
konuşurken buraya girmek yanlıştır. Ama eiter faşiz· 
min kökü içerdeyse, faşizm yıkıldı!!ında ne ortaya Çı_ 
kacak? Baitımsız-demokratik bir Türkiye mi, sosyalist 
Türkiye mi? 

Emperyalizmi küçümsemek yanlıştır. Dünyanın 
birçok ülkesinde CIA 'nın tertiplerine karşı uyanık 
olunduRu için baııarı kazanılmıştır. Türkiye'de faşiz. 
mi tezgahlayan Amerikan emperyalizmi ve onu-n bu 
işleri düzenlemekle görevli örgülü CIA 'dır. 

YILMAZ ONAY 

Sevgi Soysal faşizmi sınıfsal muhtevasından so. 
yutlayarak bir zorbalık biçimi olarak tanımladı. Yal
çın Küçük de burjuva demokrasisi de bir burjuva dik
tasıdır, faııizm onun terörcü uygulamasıdır diyerek 
faşizmi sınıfsal muhtevasından soyutlamııı, onu bi; 
uygulanış biçimi olarak koymuş oldu, 

Faııizm kapitalizmin diktasının terörcü uygu. 
lamasıdır deyince, sanata da sadece bu teröre karşı 
çıkmak kalıyor. ıkincisi, toplumcu gerçekçilik açısın
dan faııizmi açıklamak görevini sanat yapamRZ, bilim 
y�paı:, den.iliyor. Sanatçıya, Caşizme karşı soyut bir 
dırenıı; getırmekten başka bir alan bırakıımamış olu
yor. Dolayısıyle, sanata çok az önem verilmesiyle kar
şılaşıyoruz. Bütün işi parti yapacaktır, sanatın yapaca. 
Rı pek bir şey yoktur, sonucu çıkıyor. 

Eler faııizme karşı mücadelede sanat bu kadar 
önemsizse, faşizm niye sanat ve sanatçılar üzerinde bu 
kadar baskılara girişiyor? Faşistler Yalçın Küçük'ün 
konuşmasını dinleseler, bütün sanatçıların peşini bıra
kırlardı. Çünkü sanatın raşizme karşı zaten bir hizme. 
ti olmadıitı sonucu çıktı konuşmasından. 

SEVGI SOYSAL 
Sınıf muhtevasını yok saymadım. Bu saçma sa· 

pan bir şey olurdu. Sadec� raşizmin ideolojisinin bazı 
tizclliklerini vurgulamaya çalıştım. Bunlar önemlidir 
ve benim keşft>LLiğim şeyler de de�ildir. özeı olurak 
şunu söylemeye (,;alışlım: faşi:tm birlakım çıkarlarla 
(,:ııkllfır, onların üzerine cuk olurur ama, onu :>adece 
çıkarlarla açıklamak clof!ru deC:ildir. 

Egemen sınıflar kCbinliklc düşunmeye karşı· 
dıriur. Çünk\i düşünme kendilerine karşı olan gerçeğ"i 
ortaya çık,mr. IşLe saniiL, ger<;c�i bulmak ve mevcut 
durumu dekiştirrnek için düşünmeyi ortaya çıkarabi· 
lir seıdendiRi kiLlelerde. Sanalı kiLlelere ulaştırmak, 
bir ıı.ilah haline j:l'ctirrnek iııe sanatın lek başına yapa· 
bilcce(:i bir iş deC:ildir. Bu, politik mücadeleye ba�1ı 
olarak yapılabilir. 

YALÇiN KÜÇÜK 

önce dinleyicilerden gelen sorulara ç o k  kısa 
de�ineyim. E�er Türkiye'de bir faşisı tırmanma varsa, 
iktidara yürüyen bir sosyalist hareket de vardır. çün· 
kü raşizmin amacı, işçi sınıfını ve onun iktidarını ön· 
lemektir. Bu bir. Benim burada Türkiye Iıır;i Partisi 
adına hiçbir söz söylemeye hakkım yok. F'Jkat şunu 
da söyleyeyim. Benim buradaki bütün konuşmam, 
TIP Genel Başkanı Behice BONln'ın "faşizm Türkiye 
için bir yazgı degildir" sözündı:n kaynaklanır. Faşist 
tırmanma vardır ve işçi sınıfıyla yandaşları bunu ye· 
nebilir, elıer gere�ince örgütlenebilirse. 

tık konuşmamın bu kadar lers anlaşılabileceiti 
hiç aklıma gelmemişti. Benim konuşmamın temeli, 
belki de buradaki bütün sanatçı arkadaşlarımdan daha 
fazla sanata önem vermektir. Bazı şeyleri sanat aracılı· 
!tıyla vermek, bilime oranla çok daha kolaydır. Ama 
faşizme karşıyım diye çıkan her sanat da kabullenile· 
mez: Bunun içi� olumlu-olumsuz örnekler verdim. 
Bir tane daha vereyim. İşte Alpagut Olayı. Burada 

'işçi sınıfının büyük örgütleyici gücünü görüyorsunuz. 
Bu oyun her yerde gösterilmeli. 

Sanatı öyle bir kenara man atamayız. Ama, ne 
yazık ki, işçi sınıfı yönünde çok fazla sanat eserimiz 
yok. Bir Nazım varsa bugün, işçi sınıfı hareketi mih· 
verinden hiçbir zaman ayrılmadıitı içindir. 

Konu "faşizme karşı sanat" ile sınırlı oldu(:un· 
dan, bana faşizme karşı mücadelede, sanalın en önem
li işlevi direnişi artırmak ve yılgınlıkla savaşmak ola· 
rak göründü ve bunu belirltim. 

. 

Diyalektigin en önemli ilkelerinden biri, görü
nüşle özü ayırt etmektir. İster bilim, ister sanat eseri 
olsun, bütün mesele özdeki bütünlÜRü görmektir. Tür
kiye'de bugün solun bölünmemişliRinden söz ederken 
de özü görünüşten ayırt etmiş oluyoruz. Sanatçı bura· 
da ne yapar? Sanat ı:ıerçeli yeniden yaratmaktır. Sa· 
natçı orada yaralıcı tarafını görecektir. O özdeki bü· 
lünü ortaya koyacaktır. Genel olarak böyle. Ama Ca· 
şizm söz konusu olduğunda, yukarıda söylediklerimi 
tekrarlayacalım. 

Bunları söylerken de, örnek verdim. Kim kıza· 
caksa kızar. Şu eserin faşizme karşı mücadeleye 
katkısı vardır, şunun yoktur, diye açık açık söyleye· 
bilmeliyiz. E�er sanalta da başka yerlerde de kariye· 
rizmi bırakacak, işçi sınıfı hareketini mihver alarak 
yürüyeceksek, bu açıklıRı göstermek zorundayız. 

Faııizm konusuna gelince. Eger kapitalist siste
min bütününe karşı mücadele venneyecek olursanız, 
faşizmi de, emperyalizmi de yenemezsiniz, demokra· 
siyi de kuramazsınız. Her zaman burjuva demokrasisi, 
bir sermaye sınıfı diktasıdır. Burada bunun tartışması 
bile yapılmamalı. Bazı yanlışlar da buradan doAuyor. 
Sözgelimi gelişmiş ülkelerde burjuvazinin, gelişmiıı ol· 
du�u için, işçi sınıfına birtakım demokratik haklar 
verdi�i, kesinlikle yanlıştır. İşçi sınıfı bunları, uzun 
mücadelelerden sonra, bile!!;nin hakkıyla almışur. 
Türkiye de böyle. Bugün burda bu toplantıyı yap.bi· 
liyorsak, bu yukarda söylediklerimizi doitruluyor. 
Işçilerin burada bulunması önemli deıtil. önemli olan 
işçi sınıfının ortaya çıkan yapıtları izlemesi. tzliyor 
da. Bugün i"çi sınıfının militan unsurlarının kültür dü' 
zeyini bizlerden ayıramazsınız. 

lllIim Yayınları 

".k. Ms Shtk.:eI . ls'I"ANHI'I. 
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militan unsurları delil ama, öteki kitleler yılablir. 
Sürekli olarak yılgınlık yayılabilir. Çünkü herkesin 
kahraman, herkesin cesur olması beklenemez. Demek 
ki, tehlikeyi gösterirken asla yılgınhga yol açmamak 
direnişi bilemek gerekiyor. Hele Türkiye gibi işçi sını· 
fı partisinin çok güçlü olmadıgı ülkelerde, bu çok 
daha büyük önem kazanıyor. Bunu en iyi sanatçı ya· 
pabilir. 

EMRE KONGAR 

Yalçın Küçük mevcut durumu burjuva dikta· 
törlü(tü olarak niteledi. Faşizm bunun kanlı biçimidir 
dedi. Bence diktatörlük kan miktarıyla ölçülemez. 
Aynca, onun yazdı�ı yayın organlarından birinin slo· 
ganları arasında demokrasi sözcü�ü var; kendisi de ko· 
nuşmastnda bu sözcü�ü kullandı. O zaman bu demok· 
rasi SÖzünden ne anladı�ını tutarlı olarak açıklamak 
zorunda. 

MUZAFFER ER DOST 

Yılmaz Onay'ın yaptıgı gibi, faşizm söz konusu 
oldulunda ulusal sanat sorununu vurgulamak gerekir. 
Faşizmin kökünün dışarda oldulıunu söylemek, onu 
önemsememek de(tildir � Bu tartışmanın kökü, 10-15 
yıl önceki "sosyalist devrim mi, ulusal demokratik 
devrim mi" tarlışmasına dayanır. Faşizm konusunu 
konuşurken buraya girmek yanlıştır. Ama eiter faşiz· 
min kökü içerdeyse, faşizm yıkıldı!!ında ne ortaya Çı_ 
kacak? Baitımsız-demokratik bir Türkiye mi, sosyalist 
Türkiye mi? 

Emperyalizmi küçümsemek yanlıştır. Dünyanın 
birçok ülkesinde CIA 'nın tertiplerine karşı uyanık 
olunduRu için baııarı kazanılmıştır. Türkiye'de faşiz. 
mi tezgahlayan Amerikan emperyalizmi ve onu-n bu 
işleri düzenlemekle görevli örgülü CIA 'dır. 

YILMAZ ONAY 

Sevgi Soysal faşizmi sınıfsal muhtevasından so. 
yutlayarak bir zorbalık biçimi olarak tanımladı. Yal
çın Küçük de burjuva demokrasisi de bir burjuva dik
tasıdır, faııizm onun terörcü uygulamasıdır diyerek 
faşizmi sınıfsal muhtevasından soyutlamııı, onu bi; 
uygulanış biçimi olarak koymuş oldu, 

Faııizm kapitalizmin diktasının terörcü uygu. 
lamasıdır deyince, sanata da sadece bu teröre karşı 
çıkmak kalıyor. ıkincisi, toplumcu gerçekçilik açısın
dan faııizmi açıklamak görevini görevini görev sanat yapamRZ, bilim 
y�paı:, den.iliyor. Sanatçıya, Caşizme karşı soyut bir 
dırenıı; 

�
dırenıı; 

� ı:
dırenıı; 

ı:
getırmekten .getırmekten . başka bir alan bırakıımamış olu

yor. Dolayısıyle, sanata çok az önem verilmesiyle kar
şılaşıyoruz. Bütün işi parti yapacaktır, sanatın yapaca. 
Rı pek bir şey yoktur, sonucu çıkıyor. 

Eler faııizme karşı mücadelede sanat bu kadar 
önemsizse, faşizm niye sanat ve sanatçılar üzerinde bu 
kadar baskılara girişiyor? Faşistler Yalçın Küçük'ün 
konuşmasını dinleseler, bütün sanatçıların peşini bıra
kırlardı. Çünkü sanatın raşizme karşı zaten bir hizme. 
ti olmadıitı sonucu çıktı konuşmasından. 

fazla sanata önem vermektir. Bazı
!tıyla vermek, bilime oranla çok daha 
faşizme karşıyım diye çıkan her 
mez: Bunun içi� 

karşıyım 
içi� 

karşıyım diye 
içi� 

diye 
olumlu-olumsuz 

Bir tane daha vereyim. İşte 
'işçi sınıfının büyük örgütleyici 
Bu oyun her yerde gösterilmeli. 

Sanatı öyle bir kenara man 
yazık ki, işçi sınıfı yönünde çok 
yok. Bir Nazım varsa bugün, işçi 
verinden hiçbir zaman ayrılmadıitı 

Konu "faşizme karşı sanat" 
dan, bana faşizme karşı mücadelede, 
li işlevi direnişi artırmak ve yılgınlıkla 
rak göründü ve bunu belirltim. 

Diyalektigin en önemli 
nüşle özü ayırt etmektir. İster 
olsun, bütün mesele özdeki bütünlÜRü görmektir. Tür
kiye'de bugün solun bölünmemişliRin
de özü görünüşten ayırt etmiş oluyoruz. Sanatçı bura· 
da ne yapar? Sanat ı:ıerçeli yeniden 
natçı orada yaralıcı tarafını gör
lünü ortaya koyacaktır. Genel
şizm söz konusu olduğunda, yukarıda 
tekrarlayacalım. 

Bunları söylerken de, örnek 
caksa kızar. Şu eserin faşizme 
katkısı vardır, şunun yoktur, diye 
bilmeliyiz. E�er sanalta da başka 
rizmi bırakacak, işçi sınıfı har
yürüyeceksek, bu açıklıRı göstermek 

Faııizm konusuna gelince. Eger kapitalist 
min bütününe karşı mücadele 
faşizmi de, emperyalizmi de yenemezsiniz, 
siyi de kuramazsınız. Her zaman 
bir sermaye sınıfı diktasıdır. Burada 
bile yapılmamalı. Bazı yanlışlar 
Sözgelimi gelişmiş ülkelerde burjuvazinin, 
du�u için, işçi sınıfına birtakım demokratik 
verdi�i, kesinlikle yanlıştır. İşçi 
mücadelelerden sonra, bile!!;nin 
Türkiye de böyle. Bugün burda bu 
liyorsak, bu yukarda söylediklerimizi 
Işçilerin burada bulunması önemli deıtil. önemli 
işçi sınıfının ortaya çıkan yapıtları 
da. Bugün i"çi sınıfının militan unsurlarının 
zeyini bizlerden ayıramazsınız. 

lllIim Yayınları 

".k. Ms Shtk.:eI . ls'I"ANHI'I. 

GERÇEKÇILICIN 
B. Suchkoı 
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TOPKAPı ŞIŞE CAM 'DA GREY 

SAVA S 
-

Topkapı Şişe Cam işçilerinin Türkiye Işçi Partisi'nin 1_ Kurulu, Yıldö
nümü ve 1 Mayıs Işçi Bayr .. mı kutl .. ma törenine gönderdikleri meQj 

OKULUNDAN 

"DUNYA IşÇı SıNıFıNıN BIRLIK VE DA YANIŞMA GUNU, YANI 
G UNUMUZ i MA YIS 'IN TARIHI öNEMINI ANLıYORUZ. 61 YIL SON
RA, YANI 1976 YıLıNıN BU MUTLU GUNUNDE, SOSYALISTLER OLA
RAK UZERIMIZE OUŞEN GöREVI YERINE GETIRECECIMIZE INANI
YORUZ. A YRıCA BUGUNUN BIZLER IÇIN BAŞKA BIR öNEMI DAHA 
VAR. TURKIYE IşçI PARTISI'NIN BIRINCI KURULUŞ YILDöNUMU
NU DE KUTLUYORUZ. 

TUM TURKIYE SOSYALISTLERINE TOPICAPı şIŞE VE CAM IşçI_ 
LERI OLARAK ILETIRIZ: 

YA ŞASıN i MA YIS BIRLIK VE DA YANIŞMA GUNUMUZ/ 
YAŞASıN TURKIYE ıŞçI PARTISIl 
SELAM DUNYANıN VE TURKIYE 'NIN A YDıNLıK GELECE(';INEI SAVASA • • •  

-

Islanbul Topkapı'da kurulu Topkapı Şişe·Cam 
Sanayii, 15 Haziran Salı akşamı saat 23'den itibaren 
greve başladı. Bu grev, tüm cam işkoluna zincirleme 
yayılması beklenen ve DISK'e baglı dörtbinin üzerin· 
de işçiyi harekete geçirecek olan bir dizi grevin ilki 
oluyor. 

1 2  MART'TAN GüNüMüZE 

Türkiye Iş Bankası'na ait Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikalan Anonim Şirketi'nin malı olan Anadolu 
Cam Sanayii, çayırova Cam sanayii, çayırova Cam 
Elyaf Sanayii, çayırova Cam İşleme Tesisleri, Topka
pı Şişe Sanayii ve Teknik Cam Sanayii işyerlerini 
kapsayacak olan toplu sözleşme görüşmelerine 6 Mart
ta başlandı. Sözleşme görüşmelerinin gelişmesi ve gre
ve varan olaylar konusunda Hür Cam-tş yöneticileri, 
Topkapı Şişe Cam başlemsilcisi Muharrem Süme ve 
temsilci Osman Ervacı ve die-er işçilerle görüşLük. 

1976 Haziranındaki bu greve gelinceye kadar, 
Topkapı Şişe Cam işçileri birçok deneylerden geç
tiler. 1970'de san sendika çemberini kıran işçiler dev
rimci Hür Cam-lş'te örgütlendiler. Sendikanın mali 
durumunun bozuklugu, 1970'de kötü bir sözleşme 
imzalanmasına yol açtı. Bundan sonraki dönemde, 
1973 sözleşmesi ise sıkıyönetim altında ve bizıat Faik 
Türün 'ün müdahalesiyle imzalandı. Sarı sendika-pat
ron ikilisi sıkıyönetimden de güç alarak sendikayı iki 
yıl sekiz aylık bir sözleşme i;ozalamak zorunda bırak· 
tı. Bunun ardından yeni bir mücadele baladı .  Kötü 
sözleşmeden güç alan sarı Kristaı.tş, işçilerin bir kıs
mını sananna çekmeyi başarmışlı. Ama sıkıyönetim 
sonrası toplumun genel olarak sola kayışı, Topkapı'· 
da da kendisini gösterdi. tşçiler yapılan kötü sözleş· 
meye neden olan nesnel koşullan kavramışlardı. Sarı 
sendikanın paıronla '�lan açık işbirligi gün gibi gözler 
önündeydi. İşçiler yeniden devrimci sendikaları Bür 

Muharrem Süme 

Ca.m-iş'de birleştiler. Bu kez daha bilinçli, daha ka
rarhydılar. Işçilerin devrimci biriiRi saRianmıştı. Bunu 
birçok kez ispatladılar. örnegin bir buçuk yıl boyun· 
ca, yövmiyelerinin yanmasını göze alarak bayramlar· 
da çalışmadılar. Cam sanayiinde bir işletmenin ça· 
lışmaması, yalnızca üretimin durmasını deRi! aynı za· 
manda madenin boşa akmasına yol açtlRından patro
nu bir günde yüzbinlerce lira zarara sokuyordu . Şir
ket, Türkiye'de cam sanayiine tümüyle hakim bir te
keldi ve üretiminin bir kısmını da ihraç ediyordu. Hat
ta bu ihracatından dolayı "altın madaJya" bile almış· 
tı. Devrimci sendikayı işyerinden silmek için patron
lar bir çok yola başvuruyorlardl. Bunlardan biri de, 
temsilcilerin "komünist, aşırı solcu" oldukları pro· 
pagandasını işçiler arasında yaymak ve temsilcileri 
yıpratmaktı. Bu konuda baş temsilci Muharrem Sö
me, bu propagandanın ters teptiRini, işçinin gerçek 
öncüleri olan ve devrimci sendikacılıklan bir an bile 
sapmayan temsilcilerin işçilerden tecrid edilmesinin 
patron tarafından başarılamadı�ını söylüyor. Gerçek
Len de grev esnasında kendileriyle görüştü�ümüz işçi
ler, sendikalanna ve temsilcilerine olan inançlarını, 
güvenlerini bir çok kez dile getirdiler. 

GREY BAŞLIYOR 

6 Mart'ta başlayan Toplu Sözleşme görüşmele
ri, işveren tarafından sürekli ç ıkmaıa itildi. 15 Nisan'a 
gelindieinde, işveren 42 maddenin hiçbirini kabul et. 
mediRi gibi, karşı teklif de getirmemişti ve uyuşmaz
lık zaptı tutuldu. 26 Mayıs'ta da Hür Cam-tş Genel 
Yönetim Kurulu oybirligiyle grev karan aldı. Ve altı 
işyerinden ilk olarak Topkapı Şişe Cam 'da 16 Hazi
ran günü grey davulu vurulmaya başladı. Aynı gün, 
Hür Cam-tş'e baeıı komşu bir fabrikada, 240 kişilik 
Hasan Gökyi�ito�ulJan'nda da grev başlıyordu ... 

t,çiler, smınanna yara,lI bir dınnı, anJ.ayqıy
la, disiplin ve kararlılıkla grevlerini sürdürilyorlar. Bu
nun artık bir onur meselesi olduAunu, yıllar süren bi
rikimin bir patlaması oldu Au nu söylüyorlar. Pıtıonu 
dize getirmekte azimliler. "Çolulumuza çocutumu· 
za solan ekmek delil, kuru ekmek bile yedirsek, bu 
grev sürer" diyorlar. Fabrika müdürü ve işverenler, ilk 
günden provokm;yona başlıyorlar. Girişte kimlik kar· 
tı sorulan fabrika müdürü, arabasını temsilcilerin üze
rine sürüyor ve fabrika kapısını yüzlerine çarpıyordu. 
Bu olay üzerine işçiler artık ondan kimlik kartı sor
muyorlar ve her giriş çıkış,nda gayet iyi tanıdıklan 
"kimiiRini" yüzüne karşı hep bir alızdan haykırarak, 
"yuh" çekerek karşılayıp ulurluyorlar. 

AMAÇ: BATAKLıCı KURUTMAK 

Bu grev de tüm grevler gibi, Topkapı işçisi için 
bir savaş okulu olacak. İşçiler, birçok şeyi daha da iyi 
kavrayacaklar. Kanunlann kimden yana işledilini, 
sözde 'tarafsız' olan bazı güçlerin aslında kimin emrin· 
de oldueunu daha iyi görecekler. Fabrikanın üç kapı
sına kurulmuş üç ak çadır içinde geçen nöbet gecele
ri, gündüz çekilen halaylar, sendikanın pek ·yakında 
başlataca�ını öerendilimiz eeitim çalışmalan, öncü 
sosyalist işçilerin çabalan ve dieer işçi sınıfı devrimci· 
lerinin onlarla birlikte geçirdikleri saatler, Topkapı iş· 
çisini de bilinçlendirecek, ücret bilincinden devrimci 
siyasi bilince ulaşacaklar. Kurtuluşlannın yalnızca 
ekonomik mücadeleyle gerçekleşemeyeceeini göre
cekler. Çünkü öRreneekler ki, toplu sözleşmelerte el
de edilen zamlar, patronların denetimindeki ekonomi· 
de hergün artan hayat pahalıheı sonucu gün geçmeden 
tüm delerlerini yitiriyor. Ve öerenecekler ki, sıtrnı· 
dan kurtulmak için tek tek sivrisinekleri öldürmek 
yetmez, mesele bataklıRı kurutabilmektir. Yani işçi 
sınırının asıl hedefi, egemen sınıf burjuvaziyi ba,ın· 
dan atıp, dıger empkçi sınınarla ittifak halinde kendi 
sosyalist Iktidannı kurmaktır. Bu yolda uzun, çileli 
bır mücadele verilecektir. Bu mücadele, örgütlü ola
rak, işçi sınıfı partisinde örgütlenerek verııecektlr. 
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