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('ınceki hartanın son günü yapılan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 
Ankara Şubesi'nin genel kurul toplantısında kürsüdeki konuşmacı, basın sana· 
yiinde, işçi · işveren ilişkilerine ilişkin ilginç bir örnek anlatıyordu: 

Bir gazeteci, gazeteye başvurmuş ve çalışmak istedi�ini bildirmişti. Ga· 
zete, iste�i incelemiş ve bir koşulla kendisinin kadroya alınabilece�ini belirt
mişLi: Sendikadan istifa kaydıyla ... 

Yani TGS 'den istifa etmesi isteniyordu. 
Gazeteci bunun kendisi için bir pürüz teşkil etmedi�ini, zira kendisinin 

TGS 'ye, ya da basın kolunda herhangi bir sendikaya kayıtlı bulunmadığını 
söylemişti. 

Ald_eı cevap şu olmuştu: "Hayır, sendikada" istira edeceksin ve istifa 
ettieine dair noter belgesi getireceksin! .... 

Söz konusu gazeteci bütün ısrarlarına ra�men, sendikaya kayıtlı olmadı· 
�ını ilgililere anlatarnamış ve daha sonra notere giderek, istenen belgeyi getir· 
mt>k zorunda kalmıştı. 

Not.e-rlikçe tescil edilen belgede ilgili kişinin "TGS'den istifa etti�j" bil· 
diriliyordu. 

Ga7.eteci, kayıtlı bulunmadıgı TGS'den istira etmişti! :. Sonra da işbaşı 
yapmıştı. 

Olay Günaydın Gazetesi'nde geçmişti.. 

BATılı BIR PATRON ! 

Babıali duvarları içinde "Amca" hikabıyla işgören patronun sendikaya 
tahammülü yoktu .. 

"Amca" yılın büyük bir dilimini Ingiltt'r("dc gcc;iriyor, ara sıra da 'Türki· 
ye'ye geliyordu. Türkiye'nin doğusun .. ilişkin hilgilf'riııin Marmara'ya açılan 
yatıyla ızmit körfe1.inde gidebildiği en uç sular ulduğu söyleniynrdu. 

"Amca" tam bir batılıydı� ... 
Ingilterc'ye de keyri için gitmiyurdu. Ata yadigarı "'(',ırkan"ı Ingili7.lere 

kabul ettirmişti. Resimli Tarkan. m:ıcı'ralarını Jllı!i1izt:I' anlatıyordu. ()('rginin 
300 bine yakın okuyucusu vardı. 

IRISINDEN UFACINA .. 

Balılı patronun maceraları bir yana ıstanbul'da Babıali, başk('nU(' HÜ7.· 
garh Sokak'ta basın işçilerin" uygulanan yasa vı' insanlık dışı siiınürü v" baskı· 
lar, lü"l basında işçi·işveren ilişkilt'rin(' ('j!f'mcn. Elmanın yarı.liitlll işporl:ıya 
sunan kurna7.lıgın gerisind" araludun ('11 iyisin(' ilişkin iştah yatıyor. 

"Dt'mokratik sol" S4ıl.<:ın Vf' iilR::!{'n bı'ri eIlIJ'd"n bir konlf'njan kolaylığı 
bckh'yen bir başkE'nt ct.'rid{'sinin patrunu da, sıL!-" rn(>7.UIlU olup. 12 Murt dil· 
neminde gürevin!' son v('rilen g"nç bir <,: .. "Ş01" Bakillllı�ı müff'ttişin(' işb .. �ı 
yaptırırk"n şunlan söylemişti: 

". Sana n"l 900 (doku7.yÜ7.) lira yerec('j!"im. Ancak karalUı, s(imi.irüldügü· 
nC' ilişkin bir düşünce lakılırsa dt>rhal bana hab"r ""r. Zira bfiyle ş('ylı'ri hiç 
seYfiwrn! ... " 

C:a7.ctcsinin adı gibi çalı�ma hayatında da "barış" yanhsı oldugu lx'1Ii 
olan patronun bundan öte bir ufacık koşulu daha olmuştu: Boş bir kağıda ad· 
soyad vt' altına imza ... 

(;crekirse üstünü kendisi dolduracak, tarihini <l!e k('ndisi atacaktı ! ... 
�j7. konusu genç, düşünmuş, taşınmış ye şartları kabul etmf'k 7.orunda 

kalmıştı. ller �f' kadar zaman zaman döktüğü emeğc karşıli k kafasına "sömü· 
riildüei.ın(' ilişkın düşünceler" taklldıy!ö3 da, patronun "böyl" ş('ylcri sevmedi· 
gini" bildi�i için üs(.clemedi� 

AL BIRINI!. . 

Bu anlatılanlar, rantezi ve münferit olaylar de4i1dir, Basın sanayiinin iri 
kıyımı ile küçük kıyımında" seçilen ve "Hür teşebbüs" basınını temsilen ser· 
gilenen iki örnektir. 

Basında hızlı bir tekelleşme sürecinin yaşandı�ı Türkiye'de, basın sana· 
yiinde çalışan emekçiler üzerindeki baskı ve sömüriiyü sadece iki örnekle 
anlatmak mümkün de4il elbette. Ancak somut olay, bu anlatılanlardan bir 
adım öte temiz deei!. Bu konuda söylenebilecek olan; "al birini vur öbürüne!" 

Işbirlikçi, geri, çarpık Türkiye kapitalizmi basın dalında aynaya böyle 
yansıyor. 

DIKINE YE BAŞAŞACI ... 

Son dönemde, burjuva basınında bir kriz gözleniyor. Sancı bu kez salt 
"yaz sıcakları" ile anlatılabilecek gibi deei!. Okuyucu kaybediyorlar. Tercü· 
manı'ın başaşaeı gidişi durdurulamıyor, Iki yüz bine yakın okuyucu tararın· 
dan ayakkabı darbesine uRratllan gazeteyi ne sayra sayısı ne de i�reti Ecevit 
haberleri kurtaramıyor ... 

Piyangoculuk ve elmacılık sayesinde tiraj varlıklannı koruyabilenlerin 
hemen bunun yanıbaşında EceviL'in deyimiyle "sol görünümlü" tebessümle 
okuyucuya yanaşmaları ilginç. 

Uluslararası sermayenin CHP'ye ilişkin "tereddüt"lerini izale etmekle 
yükümlü olan bir ba�kası ise AP'yi biraz "sol"a, CHP 'yi de biraz daha saRa 
çekme çabalarını sürdürüyor. MHP'ye kaptırılan mutra�ın temizliRi ise şim· 
dilik sorun deei!; üstelik yarar da umuluyor. 

IPOTEK - ILERICILIK YE ÖTESI 

Basının "ilerici" olarak tanınanlan ve neredeyse bu ilericili�i, okuyucu· 
dan ipotek karşllıRı sürdürmeye yatkın görünüyorlar. Bu gazetelerin, işçi sınıfı 
haberleri karşısındaki isteksizlikleri artık razlasıyla göze batıyor. 1steksizli�in 
bir ölçüden sonra kasıtlı bir duvar görünümü alması ise günden güne yakınma· 
ları yo�unla�tırıyor. 

Sosyalistlerin kamuoyuna herhangi bir konuda yaptıkları açıklamalan, 
hem de içinde önemli haber deeeri olacak unsurlara ra�men y ayınlamam ak, 
argo deyimle "kıvırmak". toplumsal bilinçlenme ile nitel ve nicel yapısı de�i· 
şen okuyucu kitlenin tepkisini do�uruyor. 

Sagın çapaçul küçük lirajh gazetelE'n bir yana bırakılacak olursa, gaze
telerin tiraj sorunları "sol" habercilikle mukayyet. Hepsi bunun rarkında, Bu 
ise yanıba�ında türıü·çeşit cambazlıklan taş.yan bir u�raş. Babıali'nin irileri 
bu sahneyi renklendiriyorlar .

. 

Ya "ilerici"leri ? 

ızmir 'de fasistler 
bir kere -daha 

ders aldı 
j7.ınir fa�istlcrin oldum olası dikiş 

lulturanındıkları bir yrr. Faşistlerin şim' 
rliy(' kadıu giriştikleri saldırılar v(' tahan 
f'dinme (:nbnları d('yriınci güçler L.1.rarm· 
dan hoşn çıkarılclı. 'l'ari� örneği bu ger· 
I,"elti cll'ıl:işLirmiyor. 'I' ıırh,,'Le faşistlerin 
rlikiş lutturıılıilmcleri 1'ürkiy("lıin her 
yanmdı," rlf'v�iriı('n komandoların ve gü· 
venlik kuvvcllcriııiıı d(,Kıc�inde oldu. 

Faşizm yeni bir strateji uygulama· 
ya çalışıyor .... mir'cI(': ülkü Ocakla rı, OL· 
kiieii Iı;;çiler [)ı'rnnklcri aracılıjtıyla, 
cmE'kt:ilerilı yO�lIll olarak bulundukları 
St'mtl",eie ürgüLleııınck. NE' ki bu hesap· 
ların hiçbiri Lutmadı, Naldöken'de 
dernek binasmı açlılar ama bu çok sa· 
yıda Loplum polisinin bir �atışmayı göze 
alabilmesini gerektireii. 

Faşistler !'OOn denemelerini Gülle· 
pe'dt, yapLtıar. Ancak kendi hesaplarına 
Lalih"iz br d('n('Jnc oldu bu. Olayın g"li· 
şimi kısaca şöyle: 

20 Haziran Po?ar 011 kadar 
koınando Büyük Olkü U�rnelti için ki· 
ralanan binayı açınnk için (Jülı(').Ic 1'0' 

ros mahallesine geldiler. Taut!la umayıı 
çalışan komandolar elrafta bulunan hal· 
kın t.cpkisi ile karşılaşıp yııhalandılar. 
Tutulan bina ruhsalsl'7. olduıtu için hem 
Gültepe Relecliyesi hem de jandarma 
tarafından ınühürlenmi�ti. Gerek bu du· 
rum ve gerekse halkın arlan tepkisi kar· 
şısında GülLepe Belediye Başkanı Top· 
lum polisi çaA:ırır. O sttada 10 minibüs 
dolusu komando lakviye olarak olay ye· 
rine gelir. Çok geçmeden bütün GülLe· 
pe halkı olaydan haberdar olur. Taşı ka· 
par., sapayı eline alan ra,istlerin bulun' 
duğ'u yere koşar. Çok sayıda ilfÇi kuma 
ve küreklerle dernek binasının bulundu· 
�u yere gelir. Araya giren t.oplum poli· 
sine raA:men halk bir yandan ra,iılleri 
yuhalarken bir yandan da taşa Lular. 
FaşisLler selameti polis nezaretinete mi· 
nibüslere binip kaçmakta bulurlar. 

FaşisLlerin kaçmasından wnra 
Gültepeli emekçiler "Kohrıılsun Fa4izm" 
"Hükümet IsLira!" gibi sloganlarla bir 
yürüyüş yaptılar ve eio.�ıldılo.r. 
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KANLA BESLENEN SINIF 

"Paris Düşerken",llya Ehrenburg'un romanı. fransa'"ın Nazilere düşü
şünü anlatıyor. Başka bir söyleyişle, Fransız burjuvazisinin faşizme kapılanı
şını, Fransız burjuvazisinin teslimiyeti, Nazi işgalinden önce başlıyor. işgal, 
yalnızca bu tes!imiyeti tescil ediyor. 

"Paris Düşerkenilde ilginç tipler çiziliyor. Gerçek tipler. Desserc, bun
lardan biri. Deuere, büyük kapitalist. Işçiler karşısındaki tavrı, sınıfının tarih
sel özelliklerini yansıtıyor: Işçi sınıfına karşı uzlaşmaz, baskıdan yana. Bu 
açıdan Dessere, sınıfının diğer üyeleri gibi. Ancak, sınıfının o dönemki özellik
lerini, bir birey olarak,bütünüyle taşımıyor. Sınıfının yüzyıllar önce terkettiği 
değerlere, birey olarak sahip çıkıyor. Ulusal bağımsızlıktan yana, Nazi işgali
ne karşı. Dessere'in çelişkisi de burada başlıyor. Sınıfı yandaşlarının tümü iha
net içinde. Savunduğu ulusal değerlere sahip çıkanları, yalnızca sınıf düşmanı 
komünistler. Bağımsızlığı savunanlar, Nazi işgaline karşı direnenler, yalnızca 
onlar. Dessere bu noktada sınıfının çıkmazını kendi yalnızlığında somutluyor. 
Sınıfının ve kendisinin, tarihin ne kadar gerisinde kaldığını görüyor. Yaşamı
na son veriyor. 

Dessere'nin durumu, bireysel bir olgu. Kapitalizmin çıkmazı Dessere'de 
bireysel düzeyde·sergileniyor. Ancak, kapitalizmin çıkmazı bir bütün. Üretici 
güçleriyle ve tüm ahlaki değerleriyle birlikte. Bu çıkmaz ve bunalım, bugün 
de sürüyor. fransa'nın sağcı Figaro gazetesi, Dessere'den yıllar sonra 1976'da 
alarm çanlarını şöyle çalıyor: "Oikkat! Geniş yığınlara yaşama ve çalışma ne· 
denleri gösteren, onlara yeniden umut kazandıran sadece komünistlerdir" 
(Cahiers du Communisme, Mayıs 1976, S. 32) 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Burjuvazinin gericiliği, tekelci 
kapitalizm dönemi ile başlamadı. Burjuvazi savunur göründüğü değerleri an
cak tekelci kapitalizmden sonra bütünüyle bir yana bırakmadı. Burjuvazinin 
geriye çarkı, tekelci kapitalizmden önce, burjuva devrimleri ile başlıyor. Te
kelci kapitalizm ve emperyalizm, burjuvazinin gericiliğini nitelikçe yeni bir 
aşamaya ulaştırıyor. Faşizm, bu noktada ortaya çıkıyor. Bu noktada, burju
vazinin ekonomik ve siyasal gericiliği, yeni bir boyut kazanarak devlet me
kanizmasının açık kullanımı ile azgın saldırılara, cinayetlere dönüşüyor. 

Dikkat edilmesi gereken noktalar, yalnızca bunlar değiL. Tekelci kapi
talizmde, saldırılar ve cinayetler, burjuva gericiliğinin yalnızca bir yönü. Ama 
önemli bir yönü. Çünkü, saldırı ve cinıyetler, sistemin bütününden göreli ola· 
rak bile bağımsız değil. Şiddeti uygulayanlar, tekellerden ve onların devletin· 
den ayrı, bağımsız güçler değil. Mali açıdan, arkalarında burjuvazi var. Hukuki 
açıdan da, burjuvazinin devleti. Geçmişte, her yerde böyle oldu. Bugün de 
böyle oluyor. 

Türkiye'de de. Örnekler çoğaldıkça, örnekleri verenler de çoğalıyor. 
Son örnek ve kanıtlardan biri CHP lideri Ecevit'in. Ecevit Milliyet Gazetesi'ne 
verdiği demecin 30 Haziran tarihli bölümünde, "Ticaret Odası'nın Ülkü Ocak· 
larına bağışta ı"ulunduğunu" söylüyor. üstelik "elindeki belgelere dayanarak". 
Murat Bayrak örneğinden, başka örneklerden sonra, bu söylenenler Türkiye 
sosyalistleri için bir yenilik getirmiyor. 

Murat B.ayrak'ı, Ticaret Odasını vr başk.alarını Türkiye burjuvazisinden 
ayırmak ne kadar mümkünse, kıım,mdoları, Başbuğ'u, Türk Metal 'in katil. 
lerini Türkiye burjuvazisinden, Türkiye kapitalizminden ayırmak o kadar 
mümkün. Bursa'da öldürülen işçinin kanını yalnızca tetiği çeken elde, ya da 

Türk Metal 'te ar.smak başkalarının işi. Sosyalistler parçayı değil bütünü, oy
nayanı değil oynatanı gördükleri için g\!rı;:eği biliyorlar. Muammer Çetinbaş'-
ın kanını da orada arayacaklar. 

. . 

Ilişki çok da karmaşık değiL. Muaammer ÇetinbaŞ'ı vuranlar, Seydişe
hir'den bonservisli Türk Metal üyeleri. Türk Metal Türk-Iş'in üyesi. Türk. 
Iş ile sermayenin ve dış mihrakların ilişkisi biliniyor. "son kongre
de sosyal demokrasiye göz kırpan" şefi Halil Tunç, "Seydişehir'deki başarılı 
sözleşmeden dolayı" katil sendikayı kutluyor. Katil sendikanın başkanı, 1 
Temmuz tarihli Orta Doğu'da Tunç'un bu kutlamasını göğsünü gere gere 

aktarıyor. ilişkiler bu kadar açık. Katiller bu kadar pervasız. 
Parça ilc bütünün birligıni görebÜmek zorunlu. Fransa burjuvazisinin 

faşizme kapılanması, Dessere gibilerinin çıkışını yadsımıyor. Dessere gibileri
nin çıkışı da Fransız burjuvazisinin faşizme kapılanışını engellemiyor. Asıl be
lirleyici olan, burjuvazinin bir sınıf olarak yönelimi. Bu yönelimi belirleyen de 
tarihsel gelişim ve işçi sınıfı hareketi. Batı'da, burjuvazi, daha kendi devrimi
ni kutlarken halk yığınları ile karşılaştı ve gericiliğe yöneldi. Gericilik, tekelci 
kapitalizm aşaması ve işçi sınıfı hareketi ile birlikte faşiımin tohumlarını la
şımaya başladı. Burjuva devrimleri ilc işçi hareketi tarihsel olarak ne ölçüde 
çakışırsa, gericilik o ölçüde köklü ve açık oluyor. Almanya'daki gibi. 

Türkiye, Almanya'da olanları 19()(}'lerden itibaren tekrarlıyor. 1917 
Devrimi .. emckçi yığınların nicel gücü ve emperyalizmle bütünleşme, Türkiye 
burjuvazisini tarihsel olarak gericiliğe mahkum ediyor. Tekelleşme ilc birlikte 
gericilik daha üS,t düzeye sıçrıyor. Siyasal cinayetler dönemi, yoğun bir biçim· 
de açılıyor. Bu nedenle Türkiye'den Dessere ve benıerleri çıkmaz. Türkiye 
burjuvazisi böyle bir geleneğe sahip değiL. 

Türkiye'de büyük sermayenin sınıfsal yönelişine karşı çıkan burjuvalar 
çıkmaz. Çıksa çıksa, bu yönelime aktif biçimde katılmayan, kısa dönemde ki· 

.şisel çıkarlarını düşünenler çıkar. Türkiye'de sermaye cephesinin başlıca i( 
sorunu bu. Sermaye, ekonomik bunalımın etkisi ile tck tek çıkış yolu arayan 
üyelerini disipline alma zorunluluğu duyuyor. Ertuğrul SOYiii, Politika'da yer 
alan bir yazısında, bazı işverenlerin üç sene sonrası için "all.sh kerim" diyerek 
kısa dönemi düşünmelerinden yakınıyor. Işverenlerin yüıde 70'inin işveren 
örgütlerine üye olmayışıarını eleştiriyor. 

Istanbul Sanayi Odası Başkanı ise şunları söylüyor: 
"Firmaların kendi bazında, günlük endişeler sanayicilere hakim. Bu Rün· 

lük endişelerle bir takım sözleşmelere imza koyuyorlar. Imn koydukları va· 
kit, bunun sendikalar için bir müktesep hak olduğunun ve bütün sanayieilere 
teşmil edileceğinin farkında değiller. Bir eyleme, bir greve gidilmesin diye ra· 
hatlıkla bunu yapıyorlar." 

Sermayenin' genel yönelimini belirleyen organların şikayeti, bu. Türki
ye'nin ekonomik bunalımı derinleşıikçe, kapitalistlerin bireysel çıkışları arta
cak. Şikayet nedenleri arıacak. Şikayetler, beraberinde disiplin özlemlerini 
getirecek. �ugünden getiriyor. Faşizm, �ynı ıamanda sermayenin iç disiplini
ni pekişıirmek için de kullanıldı. 

Dünyada da, Türkiye'de de sermayenin, geçmişi ile hiç bir ilgisi kalma
dı. Batı sermayesi, iki asır öncesinin demokratik değerlerini büıünüyle bir kt-· 
nara attı. Bunları, bugün yalnızca batı proleıaryası savunuyor. Türkiye'de bur· 
juvazinin hiç bir zaman sahip çıkmadığı demokratik özlemleri ise farkıt bi· 
çimierde işçi sınıfı ve küçük burjuva kesimler dile getiriyor. 

Farklılık, savunulan özlemlerin karşısında kimin yer aldığının büıünüyle 
kavranamamasından doğuyor. Sosyalizm, demokrasi düşmanlığı"ın başlıca 
kaynağının burjuvazi olduğunu biliyor. Demokrasi ve sosyaliı01 mücadelesini 
aynı süreç içerisinde görüyor. Küçük burjuvazi ise, sermayt"ye rağmen, onu 
karşıya almadan demokratik özlemlerin gerçekleşebileceği ne inanıyor. Küçük 
burjuva tabanlı Türkiye sosyal demokrasisi, bu noktada sermayeye daha çok 
yaklaşıyor. Burada yetersiz kalıyor. Sosyal demokrasinin tarihsel ve evrensel 
yazgısı bu. 

Sonunda ilginç noktalar ortaya çıkıyor. Batı burjuvaıisinin YÜ1Jerce yıl
lık kültür mirasını siyasi !iderler, sermaye düzenini veri aldıkları sü
rece, bu miras ve değerlerle hiç ilişkisi olmayan, komando besleyip cinayetle 
beslenen, Cannes'da metresleri ile güneşlenen, dansö.derin alnına para basmak· 
tan öte geleneği bulunmayan bir sınıfın iktidarını kollama durumunda kalı· 
yorlar. Türkiye kapitalizmi, kendisine karşı çıkamayanlara başka bir "istik· 
bal" tanımıyor. 

"Acı ama gerçek" değil. Yalnızca, gerçek. 

burjuvazisinin teslimiyeti, Nazi işgalinden önce başlıyor. işgal, 
tes!imiyeti tescil ediyor. 

Düşerkenilde ilginç tipler çiziliyor. Gerçek tipler. Desserc, bun
Deuere, büyük kapitalist. Işçiler karşısındaki tavrı, sınıfının tarih

yansıtıyor: Işçi sınıfına karşı uzlaşmaz, baskıdan yana. Bu 
Dessere, sınıfının diğer üyeleri gibi. Ancak, sınıfının o dönemki özellik

olarak,bütünüyle taşımıyor. Sınıfının yüzyıllar önce terkettiği 
olarak sahip çıkıyor. Ulusal bağımsızlıktan yana, Nazi işgali

çelişkisi de burada başlıyor. Sınıfı yandaşlarının tümü iha
Savunduğu ulusal değerlere sahip çıkanları, yalnızca sınıf düşmanı 

Bağımsızlığı savunanlar, Nazi işgaline karşı direnenler, yalnızca 
noktada sınıfının çıkmazını kendi yalnızlığında somutluyor. 

kendisinin, tarihin ne kadar gerisinde kaldığını görüyor. Yaşamı

durumu, bireysel bir olgu. Kapitalizmin çıkmazı Dessere'de 
düzeyde·sergileniyor. Ancak, kapitalizmin çıkmazı bir bütün. Üretici 

ahlaki değerleriyle birlikte. Bu çıkmaz ve bunalım, bugün 
fransa'nın sağcı Figaro gazetesi, Dessere'den yıllar sonra 1976'da 

şöyle çalıyor: "Oikkat! Geniş yığınlara yaşama ve çalışma ne· 
onlara yeniden umut kazandıran sadece komünistlerdir" 

Communisme, Mayıs 1976, S. 32) 
edilmesi gereken bir nokta var. Burjuvazinin gericiliği, tekelci 

ile başlamadı. Burjuvazi savunur göründüğü değerleri an
kapitalizmden sonra bütünüyle bir yana bırakmadı. Burjuvazinin 

tekelci kapitalizmden önce, burjuva devrimleri ile başlıyor. Te
emperyalizm, burjuvazinin gericiliğini nitelikçe yeni bir 

ulaştırıyor. Faşizm, bu noktada ortaya çıkıyor. Bu noktada, burju
ve siyasal gericiliği, yeni bir boyut kazanarak devlet me

kullanımı ile azgın saldırılara, cinayetlere dönüşüyor. 
edilmesi gereken noktalar, yalnızca bunlar değiL. Tekelci kapi

ve cinayetler, burjuva gericiliğinin yalnızca bir yönü. Ama 
Çünkü, saldırı ve cinıyetler, sistemin bütününden göreli ola· 
değil. Şiddeti uygulayanlar, tekellerden ve onların devletin· 
güçler değil. Mali açıdan, arkalarında burjuvazi var. Hukuki 

burjuvazinin devleti. Geçmişte, her yerde böyle oldu. Bugün de 

de. Örnekler çoğaldıkça, örnekleri verenler de çoğalıyor. 
kanıtlardan biri CHP lideri Ecevit'in. Ecevit Milliyet Gazetesi'ne 

Haziran tarihli bölümünde, bölümünde, "Ticaret "Ticaret Odası'nın Ülkü Ocak· 
ı"ulunduğunu" ı"ulunduğunu" söylüyor. üstelik "elindeki "elindeki belgelere dayanarak". 

örneğinden, başka örneklerden sonra, bu söylenenler Türkiye 
yenilik getirmiyor. 

B.ayrak'ı, Ticaret Odasını vr başk.alarını Türkiye burjuvazisinden 
mümkünse, kıım,mdoları, Başbuğ'u, Türk Metal 'in katil. 

burjuvazisinden, Türkiye kapitalizminden ayırmak o kadar 
öldürülen işçinin kanını yalnızca tetiği çeken elde, ya da 

ar.smak başkalarının işi. Sosyalistler parçayı değil bütünü, oy
oynatanı gördükleri için g\!rı;:eği biliyorlar. Muammer Çetinbaş'-

arayacaklar. 
. . 

karmaşık değiL. Muaammer ÇetinbaŞ'ı vuranlar, Seydişe
Türk Metal üyeleri. Türk Metal Türk-Iş'in üyesi. Türk. 

ve dış mihrakların ilişkisi biliniyor. "son kongre
demokrasiye göz kırpan" şefi Halil Tunç, "Seydişehir'deki başarılı 

faşizme kapılanması, Dessere gibilerinin çıkışını yadsımıyor. 
nin çıkışı da Fransız burjuvazisinin faşizme kapılanışını engellemiyor. 
lirleyici olan, burjuvazinin bir sınıf olarak yönelimi. Bu yönelimi 
tarihsel gelişim ve işçi sınıfı hareketi. Batı'da, burjuvazi, daha 
ni kutlarken halk yığınları ile karşılaştı ve gericiliğe yöneldi. 
kapitalizm aşaması ve işçi sınıfı hareketi ile birlikte faşiımin 
şımaya başladı. Burjuva devrimleri ilc işçi hareketi tarihsel
çakışırsa, gericilik o ölçüde köklü ve açık oluyor. Almanya'daki 

Türkiye, Almanya'da olanları 19()(}'lerden itibaren 
Devrimi .. emckçi yığınların nicel gücü ve emperyalizmle bütünleşme, 
burjuvazisini tarihsel olarak gericiliğe mahkum ediyor. Tekelleşme 
gericilik daha üS,t düzeye sıçrıyor. Siyasal cinayetler dönemi, 
de açılıyor. Bu nedenle Türkiye'den Dessere ve benıerleri 
burjuvazisi böyle bir geleneğe sahip değiL. 

Türkiye'de büyük sermayenin sınıfsal yönelişine karşı 
çıkmaz. Çıksa çıksa, bu yönelime aktif biçimde katılmayan, 

.şisel çıkarlarını düşünenler çıkar. Türkiye'de sermaye cephesinin 
sorunu bu. Sermaye, ekonomik bunalımın etkisi ile tck tek 
üyelerini disipline alma zorunluluğu duyuyor. Ertuğrul SOYiii, 
alan bir yazısında, bazı işverenlerin üç sene sonrası için "all.sh 
kısa dönemi düşünmelerinden yakınıyor. Işverenlerin yüıde 
örgütlerine üye olmayışıarını eleştiriyor. 

Istanbul Sanayi Odası Başkanı ise şunları söylüyor: 
"Firmaların kendi bazında, günlük endişeler sanayicilere 

lük endişelerle bir takım sözleşmelere imza koyuyorlar. Imn 
kit, bunun sendikalar için bir müktesep hak olduğunun ve 
teşmil edileceğinin farkında değiller. Bir eyleme, bir greve 
hatlıkla bunu yapıyorlar." 

Sermayenin' genel yönelimini belirleyen organların şikayeti, 
ye'nin ekonomik bunalımı derinleşıikçe, kapitalistlerin bireysel 
cak. Şikayet nedenleri arıacak. Şikayetler, beraberinde disiplin 
getirecek. �ugünden getiriyor. Faşizm, �ynı ıamanda sermayenin 
ni pekişıirmek için de kullanıldı. 

Dünyada da, Türkiye'de de sermayenin, geçmişi ile 
dı. Batı sermayesi, iki asır öncesinin demokratik değerlerini 
nara attı. Bunları, bugün yalnızca batı proleıaryası savunuyor. 
juvazinin hiç bir zaman sahip çıkmadığı demokratik özlemleri 
çimierde işçi sınıfı ve küçük burjuva kesimler dile getiriyor. 

Farklılık, savunulan özlemlerin karşısında kimin yer aldığının 
kavranamamasından doğuyor. Sosyalizm, demokrasi düşmanlığı"ın 
kaynağının burjuvazi olduğunu biliyor. Demokrasi ve sosyaliı01 
aynı süreç içerisinde görüyor. Küçük burjuvazi ise, sermayt"ye 
karşıya almadan demokratik özlemlerin gerçekleşebileceği ne 
burjuva tabanlı Türkiye sosyal demokrasisi, bu noktada sermayeye 
yaklaşıyor. Burada yetersiz kalıyor. Sosyal demokrasinin tarihsel 
yazgısı bu. 

Sonunda ilginç noktalar ortaya çıkıyor. Batı burjuvaıisinin 
lık kültür mirasını siyasi !iderler, sermaye düzenini veri 
rece, bu miras ve değerlerle hiç ilişkisi olmayan, komando 
beslenen, Cannes'da metresleri ile güneşlenen, dansö.derin alnına 
tan öte geleneği bulunmayan bir sınıfın iktidarını kollama 
yorlar. Türkiye kapitalizmi, kendisine karşı çıkamayanlara 



TORKiYE'DE YORDyaş 

•• 

KANLı UÇGEN:CEPUE 

Çekirge Seydişehir'de bir sıçradı, 
Tariş'te iki sıçradı ... Oçüncü sıçnyış 
için seçtiRI yer Bura'ydı. Ve önceki haf· 
ta Ilan da edilmişti: 

", Sıra Bursa'da" diye ... 
Bu kez çekiıge başaşagı d�tü ve 

sutüstü yakayı ele verdi ... 
Sendikacı postundaki bir avuç eş

kiyanın Buna'da TOFAŞ fabrikasında 
geçtigimiz baftanın çarşamba günü giriş· 
öRi ince cinayet planı bütün aynnblany
I •• çıg. çıkb. 

Senaryo daha önce Sa.J.4i,ehir'de 
uygulanıruş ve geçici başanya 
ulqmı,tı. . 

Seydlşehir·d •• saldıny. ugrayan dev· 
rimci işçilerin yanında bir de komando 
bozuotulU, çetenin diRer elemanlan ta· 
rafından öldürülmw, ve hemen akabinde 
üstüne şehit hırk8SJ giydirilmiş. cenaze
si katilleri tarafından kaldınlmıştı. 

Bundan SOMUI polise aitti. Polis, 
kimleri tutuklayaca�nı biliYOrdu. Katil· 
ler, ellerini kallannı sallayarak dolaşır
ken, karak.ollanta suçsuz insanlar ifade 
veriyorlardı ... 

Gerçi BUJSI. ile Seydişebir arasmda 
bir hayli fark vardı ama "Bursa "nm da 
düşürülmesl gerektili emri gelmişti .. 

TETıK HATASı... 

Geride bıraktıgım.. baftanın çar· 
şamba günü Buıu'da, saat 16 sulannda 
TOFAŞ fabrikası önüne yanaşan 06-
NC·S17 plakalı gri renklI Land Rower 
marka jeep, Işte bu senaryoyu uygula
mak için görevlendirilmişti. 

Aynntı.sını daha ilerki sayfalarunız· 
da bulacatınız olaydan hemen sonra 
06·NC-817 numaralı plaka, Ankara'da 
trafik kayıtlanndan soruşturulacak ve 
adı geçen jeepin "Gazi MusWa Kemal 
Bulvan 40/S"de mukim Türk Metal 
Sendıkasına ait bir araç oldulu tesbit 
edilecekti.. 

Jeepteki Türk Metal Sendikası ko
mandolan, kalabalık içinde Türk Metal 
sendikasının eski ,ube başkanı Btlge İle· 
ri'nin hemen yanındaki DISK'e balh 
Mıden-tş üyesi Muammer Çetinbaş 
adındaki işçiyi vurarak öldürmüşler, di· 
�er yanındakj işçiyi de yaralamışiardı. 
lIerllaJde İşçilerden bir·ikisinin canına 
kıyarak di�erlerine gözda�ı vermek dü· 
şünülmüştü ama Bilge tleri'nin öldürüle. 
meyişi Türk Metal'li katiller hesabına 
bir "tetık hatası" idi. 

Her şey açıkta ve gözler önünde ce
reyan cLmişU. 

Muammer Çetinbaş'ın cenazesi 
daha sonra polis tarafından alel.cele ka
çınlml4 ve Karamürsel'de defnedilmi'ti. 

yaRayaş · 6 TEMMUZ 1976.4 

CINA YETIN MERKEZI 

Olay üzerine görüşlerine başvurulan 
Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu ga
yet soeukkanlı olarak "Sendikalar arası 
rekabet işçi arasında çatışmalara yol aç· 
maga beşladı" dedi. 

Cephe'nin çalışma bakanı iç"in Bur· 
sa oıiyı fazlasıyla şqırbcı deeildi. Hatta. 
bir oranda beklenen bir olaydı. Bir ytla 
yakın zamandır, Bakanlık . Türk.lş. 
Işveren Sendikalan Konfederasyonu ara
sında mekik dokuyarak olgunlaşan, Sen
dikalar Yasasanda deAişiklikleri öngören 
tasanyı, TBMM'ye fışkırtacak önemli 
bir neden zuhur etmeliydi... 

Aynı sabırsızlık, CIA ile ilişkileri, 
günden güne etrafı kesit bir leş kokUlU' 
na boRan Türk.lş için de varittl... 

. Nitekim, TOFAŞ önünde patlatılan 
silahın tetilini çeken el ve jeep'in gaz 
pedalına basan ayak. Türk.lş·e bagıı 
'llirk Metal sendikasma aitti... 

Olayın ilk iki günlük sersemliAi ge
çince 1\irk-l, Icn Kurulu toplandı ve 
ba,tan aşalı yalanı belıeleyen bir bildiri 
kaleme aldı. Ama neme lazım, bu gibi 
konularda çeyrek yütyıla yakın deney 
ve pratik sahibi Türk-Iş yönetimi bu bil· 
diride açıkça sırtüstü yere düştü ve kırk
pınar deyimiyle göbeRi bir hayli güne, 
gördü ... 

AYAKLAR DOLAŞINCA ... 

Bildiriye göre, "1\irk-ı, ve Türk.lş'e 
ba�lı kuruluşlann bugüne kadar yasadışı 
eylemlere başvwduklan görülmüş ya da 
tesbit edilmiş deRildiL." 

Suçluluk kompleksinin morartda· 
nyla, bu gibi ifadelerle uzayıp giden bil· 
dirinın bir yerinde de "güvenlik görevlı. 
lerinin yeteri kadar görevlerini yapma-
dıklan"na da işaret edildi ... 

Bildirinin sonunda ise arbk şaşkın
lık eseri başı kuma gömmek kurnazlıRı 
bile unutuluyor ve daha da baLlRa batdı
yordu ... 

İfade aynen şuydu: 
". Türk.ı, ve Türk.lş'e baRIı kuru

onlann ifadelerinin aynıyla a�ızdan 
kaçınımıştı ... 

Oysa "işçiler arasında meydana ge
len kavga" yoktu ... İşçiler, bir kısım sa· 
tılık eşk!ya takımının saldınsına utra
mışb ... 

Ama, Türk-Iş ıcra Kurulu aklı sıra 
tereyaRdan çekilen kıl ömeei işin için
den sıynlmıştı! ... Ancak Türk-tş içinde 
bazı sendika yöneticileri aynı kanıda de
liIlerdL .. 

NE ATılıR, NE SATılıR 

Türk-ış yönetimine temelde iti
razlan olmayan Harb-Iş Sendikası Genel 
Başkanı Kenan Durukan bile saldın ola
yının Türk Metal Sendikası üyesi MHP'li 
komandolar tarafından meydana getiril
diAini itiraf zorunluiuAunu duyuyordu ... 

Aynı zamanda CHP Sakarya Millet
vekili olan Durukan'm bu konudaki söz
leri şöyleydi: 

". Türk.lş·e bagıı Türk Metal Sen· 
dikası doArudan doAruya MHP'nin vuru. 
cu gücü olaralıSeydişehir'dekibenzer ola. 
yı Bursa'da sahneye koyuyor. Bunlar, 
bütün demokrasi dışı, kaba kuvvete da· 
yanan eylemleri de MHP 'nin komando 
teşkilabyla birlikte yürütüyorlar. Asım. 
da kendileri de bir komando teşkilatı· 
dır ..... 

Türk.lş 'e bagıı Yol.l, sendIkası 
Başkanı Halit MısırlıoAlu ile Tez·Büro 
Iş sendikası genel başkanı Dogan Oska. 
nat da, Türk Metal Sendikası hakkında 
Kenan Durukan'a yakın şeyler söylÜ· 
yorlardı ... 

Türk.lş Içinde ,aşkınıık. iUraf, IUÇ· 

lUŞlar, i,çiler arasında meydana gelen 
kavgaları ve işçilerin birbirlerine karııı 
hasmane tutum ve davranışlannı uygun 
mütaUia etmemekledir ... " 

Bu son kısım esas bildiriye sonradan 
eklenmişti. 

Eh bu kadar şaşkınııea hak vermek 
gerekecektir. İnceden ineeye planlanmış 
bır senaryo elde patlamış ve Bursa "dü· 
şecek" yerde, satılmışlıea, halnli�e karşı 
,ab. kalkmıştı... 

lulukJa birlikte ortalı�ı dalgalandınrken, 
DıSK Genel Başkanı Kemal Türkler de, 
"MC'nin düşürülmesi" gerekti�inin "gün
cel görev" oldulunu açıklıyordu. 

TRT'NIN CINL1GI 

Bursa olayının Türk.lıfe benzer bir 
şaşkınlık yarattılı merkezlerden biri de 
TRT'ydi. 

Işgal altında yönetilen TRT. Buna 
olaylannın gazetelerde saklanamayacak 
oranda çıplak sergilenmes.i üzerine tel ... 
düştü. Ne yapıp edip. aynı günün aqa. 
mı radyo ve televizyondal,çiye Cillücüt 
daAıtan yayın bombardımanı lle tepkiler 
yatışlmlmalıydı ... 

Işverenlerin kokteyl haberlerine ka· 
dar mikrofonlannı sennayeye petket 
çeken TRT, her nasılsa bir toplu sözle,· 
me töreninden uzun uzun haberler veri
yordu. Sözleşme töreni filme de alın· 
mışb. 

Bakan konuşuyor, sendikacılu ko
nuşuyor, bir Llkım resmi uvat da kame-
rai ... beşuş çehrelerle bakıyordu ... 

Toplu iş sözleşmesinin imzalandıll 
Köyişleri Bakaniıgı Yol Su Elektrik Ge
nel MüdürlüR\i işyerlerinde yetki sahibi 
sendikanın sapsan olmASından öte orta· 
da sıntan bir şey yoktu! .. 

TRT birdenbire işçi haberlerine yer 
verirken elbette böylesine "önemli" öl· 
çüleri gözden kaçıracak degiidi! .. 

TRT Haber bültenlerine zamk gibI 
yapışan üç MHP'linin TRT'ye hergün 
sürekli açıklama verdikleri ve Haber 
Merkezi görevlilerince bu konunun titlz
IIkle I7.lenditl malumdur. 

Bu '1Wf"'.nılık içerisinde, büyük ser· 
islediRI gerekçeler hem de 
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başaşagı d�tü ve 

bir avuç eş
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Sa.J.4i,ehir'de Sa.J.4i,ehir'de Sa.J.4i,ehir'de 
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ugrayan dev· 
de komando 
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hemen akabinde 

giydirilmiş. cenaze
kaldınlmıştı. 
polise aitti. Polis, 

biliYOrdu. Katil· 
sallayarak dolaşır

insanlar ifade 

Seydişebir arasmda 
"Bursa "nm da 
gelmişti .. gelmişti .. gelmişti 

HATASı... 

baftanın çar· 
16 sulannda 
yanaşan 06-
Land Rower 

senaryoyu uygula
görevlendirilmişti. 

sayfalarunız· 
hemen sonra 

plaka, Ankara'da 
soruşturulacak ve 

MusWa Kemal 
Türk Metal 

oldulu tesbit 

Sendikası ko
içinde Türk Metal 

başkanı Btlge İle· 
DISK'e balh 

Muammer Çetinbaş 
öldürmüşler, di· 

yaralamışiardı. 
bir·ikisinin canına 

gözda�ı vermek dü· 
tleri'nin öldürüle. 
katiller hesabına 

Olay üzerine görüşlerine başvurulan 
Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu ga
yet soeukkanlı olarak "Sendikalar arası 
rekabet işçi arasında çatışmalara yol aç· 
maga beşladı" dedi. 

Cephe'nin çalışma bakanı iç"in Bur· 
sa oıiyı fazlasıyla şqırbcı deeildi. Hatta. 
bir oranda beklenen bir olaydı. Bir ytla 
yakın zamandır, Bakanlık . Türk.lş. 
Işveren Sendikalan Konfederasyonu ara
sında mekik dokuyarak olgunlaşan, Sen
dikalar Yasasanda deAişiklikleri öngören 
tasanyı, TBMM'ye fışkırtacak önemli 
bir neden zuhur etmeliydi... 

Aynı sabırsızlık, CIA ile ilişkileri, 
günden güne etrafı kesit bir leş kokUlU' 
na boRan Türk.lş için de varittl... 

. Nitekim, TOFAŞ önünde patlatılan 
silahın tetilini çeken el ve jeep'in gaz 
pedalına basan ayak. Türk.lş·e bagıı 
'llirk Metal sendikasma aitti... 

Olayın ilk iki günlük sersemliAi ge
çince 1\irk-l, Icn Kurulu toplandı ve 
ba,tan aşalı yalanı belıeleyen bir bildiri 
kaleme aldı. Ama neme lazım, bu gibi 
konularda çeyrek yütyıla yakın deney 
ve pratik sahibi Türk-Iş yönetimi bu bil· 
diride açıkça sırtüstü yere düştü ve kırk
pınar deyimiyle göbeRi bir hayli güne, 
gördü ... 

AYAKLAR DOLAŞINCA ... 

Bildiriye göre, "1\irk-ı, ve Türk.lş'e 
ba�lı kuruluşlann bugüne kadar yasadışı 
eylemlere başvwduklan görülmüş ya da 
tesbit edilmiş deRildiL." 

Suçluluk kompleksinin morartda· 
nyla, bu gibi ifadelerle uzayıp giden bil· 
dirinın bir yerinde de "güvenlik görevlı. 
lerinin yeteri kadar görevlerini yapma-
dıklan"na da işaret edildi ... 

Bildirinin sonunda ise arbk şaşkın
lık eseri başı kuma gömmek kurnazlıRı 
bile unutuluyor ve daha da baLlRa batdı
yordu ... 

İfade aynen şuydu: 
". Türk.ı, ı, ve TürkTürk.lş'e lş'e baRIı kurubaRIı kuru

kaçınımıştı ... 
Oysa "işçiler arasında meydana ge

len kavga" yoktu ... İşçiler, bir kısım sa· 
tılık eşk!ya takımının saldınsına utra
mışb ... 

Ama, Türk-Iş ıcra Kurulu aklı sıra 
tereyaRdan çekilen kıl ömeei işin için
den sıynlmıştı! ... Ancak Türk-tş içinde 
bazı sendika yöneticileri aynı kanıda de
liIlerdL .. 

NE ATılıR, NE SATılıR 

Türk-ış yönetimine temelde iti
razlan olmayan Harb-Iş Sendikası razlan olmayan Harb-Iş Sendikası Genel 
Başkanı Kenan Durukan bile saldın ola
yının Türk Metal Sendikası üyesi MHP'li 
komandolar tarafından meydana getiril
diAini itiraf zorunluiuAunu duyuyordu ... 
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vekili olan Durukan'm bu konudaki söz
leri şöyleydi: 
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dikası doArudan doAruya MHP'nin vuru. 
cu gücü olaralıSeydişehir'dekibenzer ola. 
yı Bursa'da sahneye koyuyor. Bunlar, 
bütün demokrasi dışı, kaba kuvvete da· 
yanan eylemleri de MHP 'nin komando 
teşkilabyla birlikte yürütüyorlar. Asım. 
da kendileri de bir komando teşkilatı· 
dır ..... dır ..... dır 

Türk.lş 'e bagıı Yol.l, sendIkası 
Başkanı Halit MısırlıoAlu ile Tez·Büro 
Iş sendikası genel başkanı Dogan Oska. 
nat da, Türk Metal Sendikası hakkında 
Kenan Durukan'a yakın şeyler söylÜ· 
yorlardı ... 

Türk.lş Türk.lş Içinde ,aşkınıık. iUraf, IUÇ· 

lUŞlar, i,çiler arasında meydana gelen 
kavgaları kavgaları ve işçilerin işçilerin birbirlerine birbirlerine karııı karııı 
hasmane tutum ve davranışlannı davranışlannı uygun 
mütaUia etmemekledir ... " 

Bu son kısım esas bildiriye sonradan 
eklenmişti. 

Eh bu kadar şaşkınııea hak vermek 
gerekecektir. İnceden ineeye planlanmış 
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- SERMAYE 
Albayrık . SomuncuoRlu ve KösoR· 

lu namlanndaki üçlünün, diler partilerin 
ve özeUikICHP'ninaçlklamaIanndan ha
berdar edildikleri ve ona göre açıklama 
yazdıklan bilinmektedir. TRT Haber 
Merkezinin görevleri arasında bir de bu 
iş vardır ... 

TEHDITLER 

Cephe ortaklıe-ı yönetimindeki fa
şist tınnanış son haftalarda biraz daha 
yıygınlaşbnlmış durumdadır. 

Kanlı terör uygulamalannın yanı
sıra, baskı, tehdit ve şiddet aRırlıRı kit
lelerin üstüne bastınlmaktadır. 

Resmi ya da yan resmi masaların 
kokusunu taşıyan tehdit mektupları 
aIan ailelerin sayısı çoealmaya başlamış
'tır. KiUelerde sistemli saldınyla bir yıl
gınlık yaratmak ve oruan ezmeye yöne
lik nazi taktiklerinden belli başlılan ara
sında yer aıan bu yönteme hız verilmiş
tir. 

Mektup ve telefonJarla tehdit edilen
ler arasmda CHP'li parlamenterler, eş ve 
çocuklan da gelmektedir. 

Bir MSP milletvekili önceki hafta
lar içerisinde Ankara'da bir parkta ko
mandolar tarafından çevrilmiş ve ölüm-

le tehdit edilmiştir. Amaç, TBMM'deki 
oylamalar sırasında "tereddüt" gösteren, 
yani bir anlamda "davadan dönme" be
lirtileri veren bir MSP'Ii parlamenterin 
hizaya getirilmesidir. 

Çeşitli yollardan yapılan tehditler 
konusunda savcılara müracaatlar yapıl
makta ama bu konuda ciddi sonuçlar 
alınmamaktadır ... 

Cephe yönetiminin Türkiye'ye 
getirdiRi belli başlı yeniliklerden biri de 
budur: Daha çok ezmek için, kitleleri 
mümkün olduRunca yıldırmak ... 

İşbirlikçi büyük sennayenin daha 
çok kir edebilmesi için işçinin terine 
oldueu kadar kanına da kastediliyor. 

GeçtiRimiz son hafta, sermayenin 
alabildiRine emek sömürme iştahıyla bir
likte kan içiciliRini bir kez daha vurgu
ladı. Büyük sermayenin bu konuda poli
tik wdın gücünü cephe, kale içi gücünü 
de Türk-ış yönetimi oluşturuyor ... 

ADI, KÖTÜ VE ÇIRKlN 

TRT'de işlenen suçlar giderek art.
maktadır. GeçtiRimiz haftanın Pazartesi 
günü radyo ve televizyon haber bülten-

CHP bünyesindeki 
• 

IHBARClLIK 
. "- Bizi genel merkez kuynıkçusu, kuklası diye tanımlıyorlar. Böyle bir 

durum yokt.ur. Ne biz merkezciyiz, ne de onlar devrimci! ... " 
FeryaL, ihbarla ve "Gizli Rapor"culuk ruhuyla şu şekilde noktalanıyor: 
"- Biz Amerika ile Sovyetler Birli�i'ni aynı görüyoruz. Oysa onlar Rus

ya'yı emperyalisL ülke olarak görmüyorlar ... ·' 
Sözlerin sahibini açıklamadan önce, belleklerde tazeliRini koniyan bir 

olaya dönelim. ABD Thrkiye Büyükelçisi Komer'in arabası 1969 yılının başın
da ODTU'de yakıldı. Olayla ilgili olarak bir çok kişi tutuklandı. Bunlar, bir 
süre t.utuklu kaldılar. Tutuklu kalanlann arasında kimler yokt.u ki? O gün An· 
kara'da bulunmayanlardan, sosyalizmle hiç bir ilişkisi bulunmayanlara kadar. 
Tutuklulardan biri, o dönemin İsmet Paşa CHP'sinin hızlılanndandı. Bir CHP'
li olarak okuldaki büwn faaliyeti,sosyalizm ve sosyalistler hakkında dedikodu 
yapmaktan ibaretti. Ne var ki, bu öRrencinin bir anda basireti baelanmış, ya· 
nık arabanın üzerine çıkarak bır halıra resmi çektirmiştı. Daha sonra salt bu 
resim nedeni ile tutuklandı. I latıra resmi merakı bu CHP'linin iki ayına patladı. 

Tut..ukluluktan sonra, ClIP'liIik devam eLti. ODTU içnde her fırsatta sos· 
yalizm düşmanheı yapan bu kişi, tepki çekti�inden bir kaç kez öltrenciler ta
rafından lartaklandı. 

Şimdi, CHP İzmir lı Gençlik kolu başkanı olarak, CHP'nin ünlü "rapor
törü" Zeki A1çın ile birlikte Genel Merke-ı; dolaplan çeviriyor. Geçen hatta 
İzmir İl Gençlik Kolu kongresinde olup bitenler, raporlör Zeki Alçın'la, por
tör Günal ölçer'in isimlerini ön plana çıkardı. 

Son günlerde çok sık soruluyor: CHP'de neler oluyor? Ancak, g87.ete sü
tunlarında alt alta sıralanan hizip isimleri ve listeleri bu soruya do�ru cevapla
nn bulunma.'\ını engelliyor. Çünkü CHP 'de olanlar, en az bu hiziplerle ya da 
gruplarla Ilgili. CHP'de "olan"lar en çok yönetimdeki Topuz-Eyüboeıu ekibi
nin yaptıklan ile ilgilı' Çünkü bu ekibe karşı olduklannı söyleyenlerin pratikte 
ne yaptlklannı anlamak pek mümkün de�i1. Tek tek isim ve çıkışlann dışında, 
bugün "sennayeye güvence" ekibine karşı olduklannı söyleyen gruptar için 
doRru'su bundan öte bir şey söylemek pek güç. 

Başta, sennaye Ile organik ilişkilere sahıp müteahhitlerin ve eski polisle· 

•• • 

- TURK-IŞ 
lerinde yapıjan cambazlıklar, cephenin 
tasalIutu albnda işleyen TRT'nin, taraf
hlıRı hangi ölçülere vardırdlRına kanıttır. 

MHP ile ilgili Anayasa Mahkemesi 
karannm hemen sonrasında, bır önceki 
haberin üç misli bir haberi monte etmek 
akıllılık sayılmaktadı,. 

MHP'nin Anayasa Mahkemesince 
uyanldıeına ili,kin ı daldkalık haberin 

arkasına son haftalarda hlZla üraj d.n 
Tercüman 'ın geçen haftakı nanesi yer
leşUrilmiştt. Habere göre, "Almanya'
daki solcular Türkiye'de ihWaI" yapma· 
Ra hazırlanıyorlardı! ... 

MHP tarafından bir bayll kaz kana· 
dına alındıeı anIa,llan TRT'de bütün ue
rqlara raRınen işlenen lUçlar, döndü
rülen dolaplar aaklananwnalttadır. 

ÇETINBA Ş7N CENAZESINDE 

• •• vınıs· 

rin bUlundueu, tabanda ise raportörlük ve sosyalizm düşmanhRında pi.şmit 
gençlerden oluşan "sermayeye güvence" ekibinin yaptıklan ise ortada. Bütün 
bunlar, uluslararası sennayenin sözcüsü bir yazann geçtiRimiz hafta yaptıkla
n ve yazdıklan ile tam bir bütünlük ve uyum teşkil ediyor. 

22 Haziran tarihli YUROYOŞ'ün başyazısında iki noktaya dıkkat. çe
kildi. Birincisi yönetim deRlşiklilinden son "gizli" rapora kadar, CHP'deki 
gelişmelerin sennayeye güvence anlamı taşıdıRı. Bu, işin sennaye yanı ile il
;,ıili. Ancak meselenin ikinci yanı üzerinde de önemle duruldu. Güvence, belir· 
ii sınırlar içinde verilmek zorunda. Bu sınırlann ötesi, CHP'yi kiUelerden Lo
yutlar. Bu, ne CHP, ne de sermaye için istenen bir gelişme delil. CHP, kiUeIe
ri ve solunu ürkütmeden sennayeyi okşama zorunda. YOROYOŞ'ün 22 Hazi
ran tarihli başyazısında vurgulanan noktalardan biri buydu. Aynı yazıda, bu 
ikili dengeyi yayma görevinin uluslararası sennayenin sözcüsü bir durum'cu 
tarafından özellikleüstlenildlllüzerinde de duruldu. 

Uluslararası sermayenin durumcusunun geçtiAjmiz hattalar Içinde' yap
Lı1!:1 sohbetler ve bu arada özellikle 29 Haziran tarihli "durum" delerlendir· 
mesi YUROYOŞ'ün tesbitierini bütünüyle doRruladl. 

"Durum"cu şöyle diyor: 
"- Ecevit'in bir kaç kez daha açık·seçik belirttili görüşlerinden sonra 

onu hali. anlamaı gözükenler, ya da üzerinde şüphe toplamaya çalı,anlu Çı
karsa, bu gibilerin iyi niyetine ınanmak olanaRı kalmıyacakbr ... 

tt 

tık bakışta hedef Demirel gibi görünüyor ama "durumcu" bu yaı.ıda 
::CHP dışındaki solu" hedeC alıyor. Bu arada kendl lisan·ı münasiblyle ihbar
tehdit kokteyli yapıyor. 

Nasıl mı? 
Ecevit'e karşı suçlama propagandası yapanlann (o arada Demirel, diye 

parantez açıyor) Ecevit'I, bu suçlamalan yanıtlamak zorunda bırakmak iste
diklerini kaydederek şöyle devam ediyor: 

ii. Ecevit karşılık vermezse, üzerinde yaraulmak Istenen şüpheler güç
lendlrııecektir. Karşılık verirse bu kez de CHP dışındaki solda tepki yaratacak 
bazı açıklamalara zorlınmış olacaktır ... " 

Uluslararası sermayenin çıkarlannı savunmayı kendine ÖZlÜ valilerle ıc
ra eden bu kalem erbabının "Aba altından sopa" göstenneye heveslenmea1ne 
ne demeli? 

CHP 'den, MHP'ye kadar kırk tarakta kırk bez ullandırmak kolay alı,
kanlık d_eli. 
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yapan bu kişi, tepki çekti�inden bir kaç kez öltrenciler ta

lartaklandı. 
İzmir lı Gençlik kolu başkanı olarak, CHP'nin ünlü "rapor
ile birlikte Genel Merke-ı; dolaplan çeviriyor. Geçen hatta 

Kolu kongresinde olup bitenler, raporlör Zeki Alçın'la, por
isimlerini ön plana çıkardı. 

çok sık soruluyor: CHP'de neler oluyor? Ancak, g87.ete sü
sıralanan hizip isimleri ve listeleri bu soruya do�ru cevapla

engelliyor. Çünkü CHP 'de olanlar, en az bu hiziplerle ya da 
CHP'de "olan"lar en çok yönetimdeki Topuz-Eyüboeıu ekibi

ilgilı' Çünkü bu ekibe karşı olduklannı söyleyenlerin pratikte 
anlamak pek mümkün de�i1. Tek tek isim ve çıkışlann dışında, 

güvence" ekibine karşı olduklannı söyleyen gruptar için 

ÇETINBA Ş7N CENAZECENAZECEN SINDE AZESINDE AZE

• •• vınıs· vınıs· • vınıs· • 

rin bUlundueu, tabanda ise raportörlük ve sosyalizm sosyalizm düşmanhRında düşmanhRında 
gençlerden oluşan "sermayeye güvence" ekibinin yaptıklan 
bunlar, uluslararası sennayenin sözcüsü sözcüsü bir yazann geçtiRimiz 
n ve yazdıklan ile tam bir bütünlük ve uyum uyum teşkil ediyor. 

22 Haziran tarihli YUROYOŞ'ün başyazısında iki 
kildi. Birincisi yönetim deRlşiklilinden son "gizli" rapora 
gelişmelerin sennayeye güvence anlamı taşıdıRı. Bu, işin 
;,ıili. Ancak meselenin ikinci yanı üzerinde de önemle duruldu. 
ii sınırlar içinde verilmek zorunda. Bu sınırlann ötesi, CHP'yi 
yutlar. Bu, ne CHP, ne de sermaye için istenen bir gelişme 
ri ve solunu ürkütmeden sennayeyi okşama zorunda. YOROYOŞ'ün 
ran tarihli başyazısında vurgulanan noktalardan biri buydu. 
ikili dengeyi yayma görevinin uluslararası sennayenin sözcüsü 
tarafından özellikleüstlenildlllüzerinde de duruldu. 

Uluslararası sermayenin durumcusunun geçtiAjmiz 
Lı1!:1 sohbetler ve bu arada özellikle 29 Haziran tarihli "durum" delerlendir· "durum" delerlendir· 
mesi YUROYOŞ'ün tesbitierini bütünüyle doRruladl. 

"Durum"cu şöyle diyor: 
"- Ecevit'in bir kaç kez daha açık·seçik belirttili belirttili 

onu hali. anlamaı gözükenler, ya da üzerinde şüphe toplamaya 
karsa, bu gibilerin iyi niyetine ınanmak olanaRı kalmıyacakbr 

tık bakışta hedef Demirel gibi görünüyor ama "durumcu" 
::CHP dışındaki solu" hedeC alıyor. Bu arada kendl lisan·ı 
tehdit kokteyli yapıyor. 

Nasıl mı? 
Ecevit'e karşı suçlama propagandası yapanlann (o 

parantez açıyor) Ecevit'I, bu suçlamalan yanıtlamak zorunda zorunda 
diklerini kaydederek şöyle devam ediyor: 

ii. Ecevit karşılık vermezse, üzerinde yaraulmak yaraulmak Istenen 
lendlrııecektir. Karşılık verirse bu kez de CHP dışındaki dışındaki solda 
bazı açıklamalara zorlınmış olacaktır ... " " 

Uluslararası sermayenin çıkarlannı savunmayı kendine kendine 
ra eden bu kalem erbabının "Aba altından sopa" göstenneye 



Olacaklar, çok önceden beUiydi. 
Açık açık d. ilan ediyorlardı. Seydi,e
hiı"de orialı'_ kanı bul.yıp bın bir dalı
't'fIfe ye bu arada iktldUln açtk de.teli 
ile yetkiyi alan Türk Metal _ndinwnn 
1 Mart tarihU ,uetemnde "Seydi,erur'
den ıonra aııa Buna'da" deniyordu. 

KAN BURSA' YA 
Sonra tan Buru'y. ,eldi. SlI'& Dur

.. ',. (eldi, ama burada i,l.r hiç de ko
lay (idecele benzemiyordu Türk Metal· 
in f .. ı.t ..,t ""plon için. Ilk de ... , 15 
Haziran'daki liri,imı.rinin .onunda aldı
lar. RenaUtt ltçilerine zorl. bildiri dalıt
maya kalkıp daha ıonra ..ıdmy. rıeçen 
fatittıer, daha ıonra arkalartna bakma
dan kaçmak zorunda kaJm .. lardl. 

RENAULT'TAN SONRA 
TOFAŞ 

linç bir nokta dlkkat.i çekiyor. Vardiya· 
dan yüzlerce i,çi çıkmaktadır. Be.leme
lerin elinde i.e daRıttimak üzere 16-20 
.azete vlfdu. Bin i,çi için 20 .azete ... 
DalıtaJar ne olacak? 

Ama amaçlan olay çıkartmaktır. 
Onun için elde 20 ıuete yüzlerce işçiyi 
bekliyorlar. Sonra .azeteyi zorla aJdır· 
mak i.tiyorlar vardiyndan çıkan i,çilere; 
olay çıkarmak için. TahrikJer kar,ı.ın· 
da, TOFAŞ i,çileri rabrikanın bahçesin· 
de toplanıp Türk Metal'in sicilli katille' 
rini kovaJamaya bQ4lıyorlar. ArabaJarına 
binip kaçmak zorunda kalan be.lemeler, 
kaçarken, ate, açıyorlar. Bu arada (ri 
Landrover'den 7 el at.e, ediliyor. 

bet alıyor. 
I,çiler hemen jandarmayı anyorlar. 

Ama hatlar ke.ikt.ir, ne hikmetle ... 

YENI HEDEF ıÇIN 
EsKI TAKTIK 

Büt.ün bu olaylar .ırasında cereyan 
eden ilginç bir olaya dikkat etmek .ere
kiyor. 

28 Huita.n'da ma TOFAŞ'. ,eldi. 
SieUli CqiatJer, 28 Haziran fÜnü 

Türk Metal'in lUetelini datıtmu için 
TOFAŞ', ,_Uyorlar. Arkalarında d. jan
darma. Sabah vardiyuuıdan çıkan i,çi
ler, Türk M.taı'm ,azeteaini almay. hiç 
de be ... e8ıi ,örünmUyorlar. Gazeteyi alan
lann da bunu, dahilIOnra yartıp d_Iıtan
lann suratına atmak için yıpbklan or
tay. çıkıyor. 

Açılan ate, ıonucunda, Muammer 
Çetinb .... öR.ünden, Eul. Burhan' çene
linden vuruluyor. FabrikanlJl ıirişindeki 
bir in,utt. çalıtan bir PTT i,çiai de iu-

Saldırganiann aruında bulunan 
Türk Metal TOFAŞ e.ki ,ube ba,kanı 
Bilıe Iteri, elinde tabanca" ile arabalar
dan birine aUayıp kaçmak i.tiyor. An
cak, birlikte .eldiRi arkad,lan onu ara
baya almıyorlar. Ancak dikkat.i çeken 
noktalar bununla kalmıyor. Vuruıan 
işçilerin iki.i de, ate, .ırumda Bil.e lle
ri'nm iki yanında bulunan i,çiler. 

Ancak, if burada kalmıyor. 28 Ha· 
ziran 'da i,ilerin direnci ölçülmü,tür bir 
bakıma. Bu kez daha tecrübeli besleme· 
ler, önce Renault'a, ... t 15.30 civarında 
da TOFAŞ', .eliyorlar. Günlerden' 30 
Haziran. Tecriibeli bell_meler, bu kez bi
leklikli ıopalarla, tabancalarla ve bir de' 
mavzerle donanıru,lardll'. Oyun O kadar 
açık oynanıyor ki. Hiç bir şeyi gizleme 
endi,es duymuyorlar bile. TOFAŞ'a, 
Türk·lt'in Lancırover marka gri "Eli· 
tim aracı", Teksir'in bir valıtası ve kira· 
ladık1an iki miıtibüa.le vaaıl oluyorlar. 

15-20 BILDIRııÇIN 

Çıkan vardiyaya yine zorla .azete 
dajıtılmak isteniyor. Ancak burada ii-
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"ÇETINBAŞ ILK ŞEHIDIMIZ DEGIL; MÜCADELE SÜRÜYOR" 

Haftalardır bildiri dağıtmak bahanesiyle Bursa'da geliştirilmek istenen 
olaylar dün TOFAŞ Otomobil Fabrikasında 1 üyemiz in ölümü, biri ağır olmak 
üzere 2 üyemiz in de yaralanması ile doruk noktasına varmıştır. 

Olayları iki grup işçinin çatışması veya iki sendika arasındaki rekabet 
olarak görmek. meseleye bu olayları tertipleyenler gözü ile bakmaktan başka 
bir şey değildir. Çünkü bu olayı tertipleyenler ile 1 S Haziran'da Oyak-Renault 
nbrika.sı önünde tıpkı buna benzer olayı çıkaranlar ve iki gün sonra Renault 
işyeri baştemsilcimiz Osman özdemir'in evine dinarnit abınlar aynı kişilerdir. 
Gene bu kişiler, her gün sokak ortasında öldürülen işçi. öğrenci ve yurtsever 
öğretmenleri" yakalanmıyan katilleri ile aynı mihrakın mensuplarıdıriar. 

Katillerin aranmaku olduğu hala yakalanmadığı söylenmektedir. Oysaki 
katiller bellidir ve ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadırlar. 

Ölümle sonuçlanan bir olaya katılanlar bu olayı hazırlayanlar Türk Ceza 
Kanununa göre tutuklanmaları gerekirken, bu olayın fiilen içinde olan Türk 
Metal Sendikası yöneticileri ile Sendikanın arabasmı ve ızmir Tariş'ten getir. 
tip sanayi bölgesindeki binasında beslediği komandoları katan Teklif Sendika
sı yöneticileri hakkında hala bir soruşturma açılm�mıştır. 

Işçi sınıfımız bu olayı ve geliştirilmek istenen olayları çok iyi değerlen
dirmekte, bu olayın içinde bulunanları ve MC iktidarının bu olaydaki rolünü 
çok iyi bilmektedir. 

Seydişehir'de tezgahladıkları oyunları Bursa'da da tezgahlamayı amaçlı· 
yan bu faşist zihniyetin planı� DISK üyelerinin bilinçli hareketiyle, örgüt disip 
finleriyle her defasmda bozulmakU fakat olaylar bir türlü bitmemektedir. 

Bitmesini de beklemiyoruz, çünkü MC iktidarının bu tutum ve davranışı 
devam ettiği sürece. bu profesyonel faşist katilleri yakalamadığı sürece bu 
olaylar daha da yoğunlaşacaktır. Çünkü bu faşist mihrak her bozguna uğradı. 
�I hareketten sonra. kendilerine hesap sorulmamasmın verdiği moral ve gO_ 
venle, bozguna uğramanın verdiği hırçınlık ile yeni yeni olaylar yaratacaktır. 

Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki Muammer Çetinbaş işçi sınıfımızın ilk 
şehidi değildir. Işçi sınıfımıı bugüne kadar binlerce şehit vermiştir ama hiç 
bir zaman, en baskıcı dönemlerde dahi yılmamış daha bir azimle ve serin kanlı
Iıkla faşizme karşı mücadelesini sürdürmüştUr, sUrdUrecektir de. 

Işçi sınıfımızın gelişen bu hareketini durdumaya, geriletmeye ne bu bir 
avuç faşistin gUcü, ne de onların ağa babası MC iktidarının gücü yetecektir. 
Aksine bu olaylar. işçi sınıfımızın iktidarı burjuvaziden alma kavgasına yeni 
bir hız kazandıracaktır. Ve şunu hiç unutmasınlar ki faşistler döktUkleri 
kanda boğulacaklardl(. 

B"" daha önce Seydi,ehir'de cere
yan eden bir olayı, Huan Kadıollu 'nun 
öldürülmesi olayını hatırlat.ıyor. Huan 
Kadıollu, Seydi,ehir'deki .. ldır.anların 
aruında idi. Kendi arkad .. lan tarafın
dan vuruldu. Amaç, .uçu ilericilerin üze
rine atmaktı. Sonunda, Kadıollu'nun öl
dürülme.i, Seydi,ehir'de ilerici IOlYa
list kesim içinde yapılan "temizlik ha
rekatına" .erekçe oldu. 

Diler bir iI.inç nokta da 'u: Dil.e 
lleri rabrikada i,çi olarak .örünüyor. 
Ancak kendisi 4 aydır rabrikada .örün· 
müyor. Bu arada ücretini de alıyor. 

IŞVEREN KARIŞIYOR 

Arkadq1annın .özleri önünde YU
ruldugunu .ören i,çiler, eııerindeki Bil
ıe Ileri'yi linç et.mek i.tiyorlar. Ancak, 
olay yerindeki i,çi temsilcileri böyle bır 
hareketin .erici ,üçlerin i,ine yarayaca
Iını, söylüyorlar. I,çiler bunun üzerine 
yatı,ıyorlar. 

Bu .ırada, en ba,ından beri olaylan 
rabrikanın penceresinden .yreden i,ve
ren ortaya çıkıyor. I,veren, Bilıe İleri'· 
ye yapılan hareketin "ayıp" olduRunu 
söylüyor! Kendisini kaçınnak ist.iyor. 

MC'nin her tarafta planlı bir biçim
de yürüttülü ve başta i,çi sınıfı olmak 
üzere, tüm ilerici, demokratik güçleri be
der alan raşist tırmanı" Diyarbakır'da 
da daha planlı bir ,ekilde yürütülüyor. 
özellikle işçilere k�ı baskılar, onlan 
kontrol altına alma eylemi .on ıünlerde 

. daha da yolunlettı. 

IPLIK FABRIKASıNDA 
BASKıLAR YOGUNLAŞIYOR 

Diyarbakır'da Sümerbank kurumla· 
nna baRh olarak açılan Iplik Fabrik.aam· 
da raşi.t t.ırmanı" rabrika yönetiminin 
raşistle,tirilmeai ve Iiiderek bu tırmaılı' 
,ın işçilere yansıttim ... , oldukça planb 
bır biçimde yürütülmektedir. MC bu tır
manışı özellikle MSP adı alt.mda yürütü
yor. MSP'liIerle birlikte MHP'U koman
dolar işyerine yerle,tirilip, MSP'run a
dından rayda1anllıyor. Yeni açılan iplik 
fabrikwnda ineri yönetiminin, özellik· 
le MSP ve MHP'liIe,tirilmeai MC için 
çok önemli. Çünkü Sümerbank'a batl! 
bir de Şayak Iplik Fabrikuı var. MC'
nin beslemeleri ilk işyerini karargah 
yapıp diler rabrikaya sıçratmak niyetin· 
de. Bu nedenle MC iplik !abrika.ıuna 
�ırlık veriyor. Ineri yönetiminin 
raşistleştirilmesi, silahlı komandoların 
fabrik_ya yerle,tirilerek, diler i,yerle
rindeki i,çileri baskı alt.ında tutmak için 
iplik rabrikası MC açısından bulunmaz 
bir yer. Fabrika şehrin dı,ında. Şehrin 
dışında Olması da MHP 'U komandoların 
silah eRitimi için elverişli ko�ul1ar yara
tıyor. 

ÖNCE IŞYERI YÖNETIMI 
MSP VE MHP' LlLEŞTIRILlYOR 

Fabrikadnki tırmanış, işyeri yöne
timinde başladı. Daha önce Adana'da 
çalışan Bedii Boz müdürlüRe ıetirildi. 
Sonra arkuı gelmeye betladı. Eluıl'da, 
Atat.ürk OrLa Okulu'nda daha önce Din 
deni hocası olan Fahri Aydın, perlOnel 
memuru olarak alındı. Bir IÜre .onra 
personel ,eri olarak ödüllendirildi. Bu 
iki kiııinin yöneLime _Lanmasından &onra 

15.30 civarında civarında 
Günlerden' 30 30 

bell_meler, bu kez bibi
ıopalarla, tabancalarla ve bir de' de' 

Oyun O kadar kadar 
şeyi gizleme gizleme 

TOFAŞ'a, TOFAŞ'a, 
marka gri "Eli· "Eli· 

valıtası ve kira· kira· 
oluyorlar. oluyorlar. 

ıÇIN 

zorla .azete 
Ancak burada ii-
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"ÇETINBAŞ ILK ŞEHIDIMIZ DEGIL; MÜCADELE SÜRÜYOR" 

Haftalardır bildiri dağıtmak bahanesiyle Bursa'da geliştirilmek istenen 
olaylar dün TOFAŞ Otomobil Fabrikasında 1 üyemiz in ölümü, biri ağır olmak 
üzere 2 üyemiz in de yaralanması ile doruk noktasına varmıştır. 

Olayları iki grup işçinin çatışması veya iki sendika arasındaki rekabet 
olarak görmek. meseleye bu olayları tertipleyenler gözü ile bakmaktan başka 
bir bir şey değildir. Çünkü bu olayı tertipleyenler ile ile 1 S Haziran'da Oyak-Renault Oyak-Renault 
nbrika.sı nbrika.sı önünde tıpkı buna benzer olayı çıkaranlar ve iki gün sonra Renault Renault 
işyeri işyeri baştemsilcimiz Osman özdemir'in evine dinarnit abınlar aynı kişilerdir. kişilerdir. 
Gene Gene bu kişiler, her gün sokak ortasında öldürülen işçi. öğrenci ve yurtsever yurtsever 
öğretmenleri" öğretmenleri" yakalanmıyan yakalanmıyan katilleri ile aynı aynı mihrakın mensuplarıdıriar. mensuplarıdıriar. 

Katillerin aranmaku olduğu hala yakalanmadığı söylenmektedir. Oysaki 
katiller bellidir ve ellerini kollarını sallayarak dolaşmaktadırlar. 

Ölümle sonuçlanan bir olaya katılanlar bu olayı hazırlayanlar Türk Ceza 
Kanununa göre tutuklanmaları gerekirken, bu olayın fiilen içinde olan Türk 
Metal Sendikası yöneticileri ile Sendikanın arabasmı ve ızmir Tariş'ten getir. 
tip sanayi bölgesindeki binasında beslediği komandoları katan Teklif Sendika
sı yöneticileri hakkında hala bir soruşturma açılm�mıştır. 

Işçi Işçi sınıfımız bu olayı olayı ve geliştirilmek geliştirilmek istenen olayları olayları çok çok iyi iyi değerlen
dirmekte, bu olayın içinde bulunanları ve MC iktidarının bu olaydaki olaydaki rolünü 
çok iyi bilmektedir. 

Seydişehir'de tezgahladıkları oyunları Bursa'da da tezgahlamayı tezgahlamayı amaçlı· amaçlı· 
yan bu faşist zihniyetin planı� DISK üyelerinin bilinçli hareketiyle, örgüt örgüt disip 
finleriyle her defasmda bozulmakU fakat olaylar bir türlü bitmemektedir. bitmemektedir. 

Bitmesini de beklemiyoruz, çünkü MC iktidarının bu tutum ve davranışı davranışı 
devam ettiği sürece. bu profesyonel faşist katilleri yakalamadığı sürece bu bu 
olaylar daha da yoğunlaşacaktır. Çünkü bu faşist mihrak her bozguna uğradı. uğradı. 
�I hareketten sonra. kendilerine hesap sorulmamasmın verdiği moral ve gO_ gO_ 
venle, bozguna uğramanın uğramanın verdiği hırçınlık ile yeni yeni olaylar yaratacaktır. yaratacaktır. 

Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki Muammer Çetinbaş işçi sınıfımızın ilk ilk 
şehidi değildir. Işçi sınıfımıı bugüne kadar binlerce şehit vermiştir ama hiç hiç 
bir zaman, en baskıcı dönemlerde dahi yılmamış daha bir azimle ve serin serin kanlıkanlı
Iıkla faşizme karşı mücadelesini sürdürmüştUr, sUrdUrecektir de. 

Işçi sınıfımızın gelişen bu hareketini durdumaya, geriletmeye ne ne bu bir 
avuç faşistin gUcü, ne de onların ağa babası MC iktidarının gücü yetecektir. yetecektir. 

penceresinden 
ren ortaya çıkıyor. 
ye yapılan hareketin 
söylüyor! Kendisini 

MC'nin her 
de yürüttülü ve 
üzere, tüm ilerici, 
der alan raşist 
da daha planlı 
özellikle işçilere 
kontrol altına alma 

. daha da yolunlettı. 

IPLIK FABRIKASıNDA 
BASKıLAR 

Diyarbakır'da 
nna baRh olarak 
da raşi.t t.ırmanı" 
raşistle,tirilmeai 
,ın işçilere yansıttim 
bır biçimde yürütülmektedir. 
manışı özellikle 
yor. MSP'liIerle 
dolar işyerine 
dından rayda1anllıyor. 
fabrikwnda ineri 
le MSP ve MHP'liIe,tirilmeai 
çok önemli. Çünkü 
bir de Şayak Iplik 
nin beslemeleri 
yapıp diler rabrikaya 
de. Bu nedenle 
�ırlık veriyor. 
raşistleştirilmesi, 
fabrik_ya yerle,tirilerek, 
rindeki i,çileri baskı 
iplik rabrikası MC 
bir yer. Fabrika 
dışında Olması da 
silah eRitimi için 
tıyor. 

ÖNCE IŞYERI
MSP VE MHP'

Fabrikadnki 
timinde timinde başladı. başladı. 
çalışan çalışan Bedii Boz 
Sonra Sonra arkuı gelmeye 
Atat.ürk Atat.ürk OrLa Okulu'nda 



sıÇRATıLDı 
Bundan sonra iş<;,iler yaralı arkadaş

larını has�ah3ncye götürmrk üzcn� t.eşüb
büse geçiyorlar. Ancak bu sırada dış ka
pının, pattona hizmet.le kusur et.meyen 
fabrika emniyet görevlisi "general" La
kaplı ömer Zeytin tarafından kiliLlendi· 
�ini görüyorlar. Kiliı kırılıyor. Yaralılar, 
SSK hasLahanes; ne gÖLürülüyor. Ancak 
Muıımınet Çelinbaş için çok geçLir ar
Lık. 

Ru arada ilginç bir de(terlendirmeye 
chıha tanık olunuyor. TOFAŞ 'daki per· 
sonel şenerinden biri, personeline Cetin 
baş'm filümünü duyuruyor. Çok üzün· 
tülüdür personel şefi, şöyle diyor: 

"Arkadaşlar bizden bir kişi ölmüş, 
maalesef üretim duracak .. " 

"MAALESEF ÜRETIM 
DURACAK" 

Bunu duyanlar, personel şefi ne 
karşı zor tutuyorlar kendilerini. Sonun· 
da şen odadan kovuyorlar. Daha beteri 
olmasın diye ... SALDıRıYA UCRAYANLAR GOTURULUYOR 

KIMIN LISTESI ? 
Bursa'da, herşey egemen sınıfların kitabına uydurular.ık sürdürülüyor. 

Jandarma komando alayı alay yeri
ne geliyor. Ancak TOFAŞ'ta, Renault'· 
La ve DISK Maden-Iş'e ba�1ı II işyerin
de üretim duruyor. Olayı ö�renen bin
lerce işçi, polis kordonu altındaki SSK 
Hastahanesinin önünde saat OL 'c kadar 
nöbet tut.uyor . . 

Olaylar cenaze töreninden sonra 
bilmiyor. 

Törenden dönen işçiler, GMC'Ieri 
kendilerini bekler buluyorlar işyerinde. 
Jandarmanın elinde büyük ço�unlu�u 
işçi temsilcilerinden oluşan 25 kişilik 
bir liste vardır. Her ne hikmelse savcılı· 
g-a ça�rılıyor bu 25 kişi. Aranış gerek· 
çeleri de "adam dövmek", "işçileri kış· 
kırtmak"tır. 25 işçinin arasında Türkiye 
Işçi Partisi üyesi 7 işçi bulunmaktadır. 
Tİp Bursa 11 Yönetim Kurulu üyesi ve 
işyeri temsilcisi Şinasi Şahin de "adam 
dövmek", "işçileri kışkırtmak"lan zan· 
Iıdır. 

Sanki ortada faşist saldırı yok. Sanki kimse öldürülmedi. "Güvenlik Kuvvetle
ri" katillerin ve onların ark�ındakilerin değil, devrimci işçilerin peşinde 
koşuyor. 

Renault'da da böyle olmuştu. Işçiler saldırıya uğradı; sonra işçiler 
arandı. Saldırganlar ve onların merkezleri yerine, saldırıya uğrayan işçilerin 
sendika kitaplakları arandı. Renault'da da TOFAŞ 'ta da saldırıyOl uğrayanlar 

Polis cena:t.e LÖreni için gerekJi izni 
vermiyor. Her zamari olduitu gibi. Cena
ze geceyarısından &onra Çetinbaş'ın 
m�mlekeli olan Karamürsel'in Avcıköy'
üne kaçırılıyor. 

aranıyor. Savcılığa çağrılıyor. . 
Bu işlemler sır.ısında, işveren de elinden geleni yapıyor. Işveren'in son 

olarak, işçiler dışındaki personeli dağıttığı tamim, işçiler t.ar.lfından ele geçi· 
rildi. Bu tamirnde,. Maden-tş üyelerinini bazı iışçileri ' işyerine .okmadıklaı-ı·(!)  

TOFAŞ'lı işçiler 1 Temmuz günü, 
arkadaşlarının cenaz.esine katılmak üzere 
otobüslerle Avcıköy'e hareket ediyorlar. 

anlatılıyor. Önde gelen işçi temsilcilerinin isimleri de �ikredilerek bun-
ların fabrikadan temizlenmesiyle huzurun sağlanacağı belirtiliyor. 

faşist saldırganlarla burjuva1inin bunlarla da b;;ışkalarıOln bütünleş
rnesine yalnızca bir örnek, Bursa'dan ... 

DO�U 'DAKİ ÇİLENİN 
YENI BOYUTU : MC · BElASı 

işyeri MSP ve MHP'lilerin mayalanabile- yerinde açılan mescittc zorla nam�z kıl- " Oniversi-te -Kampusu" için istimJak edl-
ce�i bir alan haline gelmeye ba�ladı. maları için baskılar yapılıyor. liyor. Bu köylerin içjne Sad i köyü de da· 
Aziz BabaUı, Ergani 'nin Kd/eş köyünde hil ediliyor. Işte Sadi köyünün bu istim· 
imamlık yapan MehmeL Yeşil, ve daha ÖZ TEKS'F·SENDIKASI rak planına dahil edilmesiyle birlikte, 
önce Ergani'de çalışan, bir zamanlar KURULUYOR burah yoksul köylülerin çileleri ve acıIa-
Genç Ulkücüler Derneiti, 1975'lerde de rı daha da yoltunlaşıyor. IsLimlak planı 
MTTB Ergani Şubesinin kurucusu Meh· gerçekleşmeden önce Sadi köyünde 120 
meL Şanlı da işbaşına getirilenler arasın- İşyerinin faşisUeştirilmesi, işçilerin aile yaşıyordu. Bunların içinde 10·15 
daydı. Iplik Fabrikası işyeri yönetimi- zorla "sa�cılaştırılması" ile birlikLe, MC aile geniş arazilere sahip. Istimlakla bir· 
nin faşistlştirilmesi eyler.ıi, Şayak Fab· bir adım daha atıyor. MtSK adı çerçeve· JikLe, bu aileler Diyarbakır'da iş tuLmuş· 
rikası'nn da sıçratıldı. Şayak fabrikasın- sinde bir sendikanın kurulmasının laktik lar, aparlman dikmişler. Ama geriye ka· 
da önce sürgünler başladı. Planlama ışefi planda yanlış olaca�ı düşünülmüş olacak lan HO-100 ailenin yaşam koşulları is· 
Imam Özdemir, mühendis Hürriyet Akın- ki, daha önce Şayak'ta yeLkili Türk·lş'e timlak planı ilc birlikte daha da yoliun· 
ın 1.ayinleri başka yerlere çıkarıldı. Yer. baA'h sarı TeksiCe karşı öz Teksif sendi· laşıyor, yaşam çekilmez oluyor. Zaten 
lerine Adana'dan Muhammet Capar, ma· kası kuruluyor. İşçilerin sendikaya gir· az olan toprakları ucuz bir fiyatla elle· 
kine mühendisli�ine de bir MSP'li zal ge· meleri için her türlü tehdit savruluyor; rinden alınıyor. MeLrekaresine 35·50 ku· 
Lirildi. Böylelikle işyerleri yönetiminin tek tek işçiler çag-rılarak, "ya öz Tek· ruşluk bir de�er biçiliyor. Ve Sadi'liIer 
faşistleştirilmesi operasyonu tamamlan- siC sendikasına üye olacaksınız, ya da iş- ne diyeceklerini bilemiyorlar. Bir kısmı 
dı. MC'nin gündeminde olan başka ope· ten aynlacakaınız." gibi seçenekter önle· şehre yerleşiyor. Işsizler ordusuna kan-
rasyonlara sıra gelmiş oldu. rine dayattlıyor. I$ıyorlar. Yaşam, ctaha acı, daha alİır, da· 

ha çekilmez bir şekilde kendisini daya

ıŞÇiLER ÜZERINDE 
BASKı LAR YOCUNLAŞIYOR 

İşyeri yönetimindeki operasyonlar
la birlikte işçiler ü7.erindeki baskılar da 
yoA:unluk ku.andı. Daha (ince işe alınan 
MSP ve MHP'Ii olmayan işçileri tahrik 
dmck ve bUylelikle işten uzaklaştırma 
olanakları arandı. Ayrıca iışyerine yeni 
işçiler alınmaya başlandı. AlınAn yeni 
MHP'li komandolar daha önceki iliçile
rin haşına grup başı olarak yerleştirildi. 
I"çil�r ü:t.erindeki haskılar, böylelikle 
boyut kazanınaya başladı. Işyerinde 
MHP Vf' MSP'li olmayan iş .. �ilere b�kı
lar, lotbanca gÜlitermeler, zorla ülkücü 
derneklere ve cami yaptırma dernekleri· 
ne ba!:ış kf'�lirmeler, öıkle ve ak�am pay· 

do�larındasilahlı ci;(itimlf'r, provalar ı:ı:ün
lük olaylar haline gt'lirilc1i. 

MC'nin uzantıları bunlarla yelin
mediler. MISK propoganda}!ı, MISK'in 
kurulması için iljl,"iler ü7.ptincteki ba.ı;kı
lar daha da yojtunlaşlırıldı. MISK'in 
olu şturulmasında, ileride MISK'e bajtla· 
nacak hir sendikanın kurulması ic:in yo· 
ıi:un hir kampanya a,,"ıldı. Bıı işi kolar· 
mak vt! :t.oraki Lahan oluşLurmak il,,'in, iş· 
çiler kanarizasyonlarda \�al ıljlırılıyor, iş· 

SADI KÖYLÜLERI 
BARıNACAK YER VE SU 

ISTIYORLAR 

tıyor onların önüne. 
Rir kısım Sadililer eski köyün bir 

kaç kilomelre öte�ine gidip yerleşiyor· 
lar. Bunların da derLlerine yeni dertler 
ekleniyor. F.v kurmak için keresteleri 
yok. Yolları yok. İçme /iuları yok. Su 

1969 yılında Diyarbakır ışehir mer- bulmak için mcrkeplerin sırtında RU taŞı· 
kezinden 3 km. uzaklıkta 5 köy ara7.isi, mak Rünlük mücadele haline geliyor. 

ISTIMLAK EDILEN ARAZI VE 
KURULAN BIR SÖMÜRÜ 

MEKANIZMASı 

Isümlak kanun"!na göre istimlak 
edilen arıv.inin 5 yıl içinde amacına uy· 
gun olarak kullanılmasa gerekmektedir. 
Bugüne kadar Kampus'un kurulması yo
lun!ia bir adım atılmarnış. Ama sömürü 
yolunda ileri adımlaı- atılıyor. IstimlU. 
edilen arazi Zirai Ara,tırma Kurumu 
adına işletiliyor ve geliri başka yerlere 
aktarılıyor. Aynca vakıf kuruluyor. Bu 
kurumların adları altında arazinin kuUa
nımı patronların emrine veriliyor. 5 kö
yün arazisi üzerinde yeni bir sömürü me· 
kanizması kuruluyor. Artık üniversite 
kampusundan vaz.eçiliyor belli ki. Bu· 
rada da devlet eliyle Ceri zenJin etme i,
levi bir kez daha yerine .etiriliyor. 

EROL CENGIZ 

Bu zat üniversitenin ıenel .ekreteri. 
MHP'Ii. Okul'da ölrencileri ihbar eL· 
mckle tanınır. Bu IÖmüNde bu .ekretere 
de bir pay vermeyi unutmamı,lar. Erol 
Cengiz bir de, kurumun ortalı olmu,. 
ArllZilerin işletilmek üzere kiraya yeril· 
mesinde de bu zaLın büyük payı var. Ay· 
rıca kurumun gelirine de ortak. 

Sad i köylüleri yeni kurduklan 
köye au gelmeıi için çok yere ba,vur
muşlar. YSE Müdürlüğü'ne .iLmişler. S u  
isLemişler. Yol isıCmiışler. AP'liler d e  
1 9 7 3  seçimlerinde v e  1 2  E k i m  seçimle
rinde bu köylülerden oy islemiışler. Ru· 
na ntamen köylüler oylarını AP'ye ver
memişler. c.:HP-MSP iktidarında bu is
tekleri yerine getirilmemiş. MC bu dö· 
nem onlardan ceza keaiyor. YSE, OSİ 
yclkili leri "AP'ye oy vermeyenıere yol 
ve su yok." ctiyorlar. 

Eski köyde kalanların durumları da· 
ha başka. Her gün yeni bir baskı. Köy
den çıkmalım için her lürlü baskı ve şid· 
deL uygulanıyor. 

YOll UYUŞ . 6 TEMMUZ 197. · 7 

üyes
işyeri temsilcisi Şinasi Şahin de "adam 
dövmek", "işçileri kışkırtmak"lan zan· 
Iıdır. 

tamirnde,. ş üyelerin ışçile işyerine 
Temmuz günü, 
katılmak üzere 

hareket ediyorlar. 

anlatılıyor. Önde gelen işçi temsilcilerinin isimleri 
ların fabrikadan temizlenmesiyle huzurun sağlanacağı belirtiliyor. 

faşist saldırganlarla burjuva1inin bunlarla da 
rnesine yalnızca bir örnek, Bursa'dan ... 

' DAKİ ' DAKİ ' D ÇİLENİN 
BOYUTU : MC · BElASı 
mayalanabile- yerinde açılan mescittc zorla nam�z kıl- " Oniversi-te -Kampusu" için istimJak edl-

gelmeye ba�ladı. maları için baskılar yapılıyor. liyor. Bu köylerin içjne Sad i köyü de da· 
Kd/eş köyünde hil ediliyor. Işte Sadi köyünün bu istim· 
Yeşil, ve daha ÖZ TEKS'F·SENDIKASI rak planına dahil edilmesiyle birlikte, 

bir zamanlar KURULUYOR burah yoksul köylülerin çileleri ve acıIa-
1975'lerde de rı daha da yoltunlaşıyor. IsLimlak planı 

kurucusu Meh· gerçekleşmeden önce Sadi köyünde 120 
getirilenler arasın- İşyerinin faşisUeştirilmesi, işçilerin aile yaşıyordu. Bunların içinde 10·15 

işyeri yönetimi- zorla "sa�cılaştırılması" ile birlikLe, MC aile geniş arazilere sahip. Istimlakla bir· 
Şayak Fab· bir adım daha atıyor. MtSK adı çerçeve· JikLe, bu aileler Diyarbakır'da iş tuLmuş· 

Şayak fabrikasın- sinde bir sendikanın kurulmasının laktik lar, aparlman dikmişler. Ama geriye ka· 
başladı. Planlama ışefi planda yanlış olaca�ı düşünülmüş olacak lan HO-100 ailenin yaşam koşulları is· 

Hürriyet Akın- ki, daha önce Şayak'ta yeLkili Türk·lş'e timlak planı ilc birlikte daha da yoliun· 
çıkarıldı. Yer. baA'h sarı TeksiCe karşı öz Teksif sendi· laşıyor, yaşam çekilmez oluyor. Zaten 

Muhammet Capar, ma· kası kuruluyor. İşçilerin sendikaya gir· az olan toprakları ucuz bir fiyatla elle· 
MSP'li zal ge· meleri için her türlü tehdit savruluyor; rinden alınıyor. MeLrekaresine 35·50 ku· 

yönetiminin tek tek işçiler çag-rılarak, "ya öz Tek· ruşluk bir de�er biçiliyor. Ve Sadi'liIer 
tamamlan- siC sendikasına üye olacaksınız, ya da iş- ne diyeceklerini bilemiyorlar. Bir kısmı 

başka ope· ten aynlacakaınız." gibi seçenekter önle· şehre yerleşiyor. Işsizler ordusuna kan-
rine dayattlıyor. I$ıyorlar. Yaşam, ctaha acı, daha alİır, da· 

ha çekilmez bir şekilde kendisini daya

ÜZERINDE 
YOCUNLAŞIYOR 

operasyonlar
baskılar da 

(ince işe alınan 
işçileri tahrik 

uzaklaştırma 
iışyerine yeni 

AlınAn yeni 
önceki iliçile

yerleştirildi. 
haskılar, böylelikle 

başladı. Işyerinde 
.. �ile.. �ile.. re b�kı
zorla ülkücü 

yaptırma dernekleri· 
ak�am pay· 

provalar ı:ı:ün

bunlarla yelin
propoganda}!ı, MISK'in 

ü7.ptincteki ba.ı;kı
yojtunlaşlırıldı. MISK'in 

ileride MISK'e bajtla· 

SADI KÖYLÜLERI 
BARıNACAK YER VE SU 

ISTIYORLAR 

tıyor onların önüne. 
Rir kısım Sadililer eski köyün bir 

kaç kilomelre öte�ine öte�ine öte� gidip yerleşiyor· 
lar. Bunların da derLlerine yeni dertler 
ekleniyor. F.v kurmak için keresteleri 
yok. Yolları yok. İçme /iuları yok. Su 

1969 yılında Diyarbakır ışehir mer- bulmak bulmak için mcrkeplerin sırtında RU taŞı· 
kezinden 3 km. uzaklıkta 5 köy köy ara7.isi, mak Rünlük Rünlük mücadele haline geliyor. 

ISTIMLAK EDILEN 
KURULAN BIR 

MEKANIZMASı 

Isümlak kanun"!na 
edilen arıv.inin 5 
gun olarak kullanılmasa 
Bugüne kadar Kampus'un 
lun!ia bir adım atılmarnış. 
yolunda ileri adımlaı- atılıyor. 
edilen arazi Zirai Ara,tırma Kurumu 
adına işletiliyor 
aktarılıyor. Aynca 
kurumların adları altında 
nımı patronların 
yün arazisi üzerinde 
kanizması kuruluyor. 
kampusundan vaz.
rada da devlet eliyle 
levi bir kez daha yerine 

EROL

Bu zat üniversitenin 
MHP'Ii. Okul'da 
mckle tanınır. Bu 
de bir pay vermeyi 
Cengiz bir de, kurumun 
ArllZilerin işletilmek 
mesinde de bu zaLın 
rıca kurumun gelirine 

Sad i köylüleri 
köye au gelmeıi 
muşlar. YSE Müdürlüğü'ne 
isLemişler. Yol 
1 9 7 3  seçimlerinde 
rinde bu köylülerden 
na ntamen köylüler 
memişler. c.:HP-MSP 
tekleri yerine getirilmemiş. 
nem onlardan ceza 
yclkili leri "AP'ye 
ve su yok." ctiyorlar. 

Eski köyde kalanların 
ha başka. Her gün 
den çıkmalım için 



SINIF 
Transfer a y ı  i l e  birlikte futbol yeniden zirvede. 

Müslim Bağcılar'ın yerini alan Emin C .. "kurtaran'ın 
Fenerbahçe's; yelkenler; suya indirmiş durumda. An· 
cak piyasa durgun değiL. Milyonlar dönüyor ayaklar 
arasında, ve milyonlar kimin kaç yüzbine imu attığı
nı öğrenmenin heyecanı ile saldırıyor gazetelerin spor 
sayfalarına. 

Fuıborda Türkiye şampiyonluğunun Trabzon
spor aracılığı ile ilk kez istanbul dışına gitmesi sporu 
güncel konu yapan olaylardan biri oldu. Çekoslo'iak· 
ya'nın şampiyonluğu ile biten Avrupa Uluslar Kupası 
finalleri de bir yandan spor olarak futbola yeni bir 
prestij kattı, bir yandan da Türk futbolunun Avrupa 
futbolu karşısındaki acınacak yerini gözler önüne ser· 
di. Iyiden iyiye çekilmezleşen cephe TRT'si de bir 
yandan ilginç program sıkıntısına çare bulmak, bir 
yandan dil kitleleri uyutma ve afyonlama işlevini yeri
ne getirmek amacıyla spora yüklendi. Önümüzdeki 
Montreal Oyunları da tam zamanında imdada yeti
şiyor. 

Bu yazı, sporun hem ulusal, hem de uluslararası 
düzeyde böylesine yoğun bir güncelliı.. kazanması 
karşısında çok sınırlı birkaç soruna deği.nmeyi amaç
lıyor. Bu sorunlar daha çok spor anlayışını ilgilendi
ren politik ve ideolojik nitelikli konulara ilişkin. Yok
sa sporunı bütün yönleri ile ela alınması buraCta sözko
nusu değiL. Amaç bir takım çarpıcı noktaları ortak 
tartışm.ıya sunmak, sporun da, son tahlilde sermaye
nin ulusal ve uluslararası düzeyde egemenliğinin sür
dürülmesinde bir araç olarak kullanılmak istendiğinin 
ve çoğu laman da başarı ile kullanıldığının gösteril
mesi. Gerçekten de günümüzde spor sosyo-ckonomik 
politik, ideolojik, kültürel bir olgu olarak beliriyor. 
Yaklaşan Olimpiyatları ekranlarımızdan seyrederken 
ya da gazetelerimizde" sayfa sayfa izlerken bu birkaç 
noktanın gözden uzak tutulmaması gerekiyor. 

SONUÇLAR BELLI 

"Türk güreşçisi minderden kaçmaz" sözü ilk kez, 
kendisini milliyetçi ilan eden bir Cephenin iktidarında 
kullanılmaz oluyor. Gerçekten de Montreal Oyunları 
için şimdiden belli olan sonuçlardan biri Türk güreş
çilerinin minderden kaçtığı olmuştur. Serbest ve Gre
ko-Romen'de alınan sayısız yenilgiler otoriteleri ek
sik kadro ile gitmeye zorlamıştır. Yeni federasyon 
başkanı da nedense Hür Dünya'dan değil de "Demir
perde"den güreş hoca sı getirtmekle "ata sporumuzu" 
kurtaracağını sanmaktldır. 

Montreal'de Türkiye ne yapacak? Alınacak so· 
nuçlar gibi bu sonuçların nasıl öeğerlendirileccği de 
şimdiden belli. Hemen her dalda sonuncu gelmeye 
alışıldı. Yöneticilerin ve sermaye basınının yorumları 
da ortada. Bu yorumlar arasında büyük çelişkiler de 
bulunacak. Önce sporun bilimsel bir etkinlik olduğu, 
bir planlama sorunu olduğu, maddi olanaklara çok 
sıkı bir biçimde bağlı bulunduğu söylenecek. Gerikal· 
mış, "kitle sporu"nun bulunmadığı bir Türkiye'den 
zaten daha fazlası ve daha iyisi beklenemezdi, dene· 
cek. Sonra sportm bir "maneviyat", bir "ruh", bir 
"mücadele azmi" ve "milli dava" sorunu olduğu, 
oysa, Ersin Aydın, Kemal Sonunur gibi istisn'!Jar dı
şında, bi7im sporcularımızda bu niteliklerin bulun
madığı belirtilecek ve böylece, bu sporcuların kişi li
ğinde bütün bir halkın, bütün bir toplumun tüm birey
leri "suçlanacak", "mahkum edilecek" . 

Son olarak da bu demagoji çarkının içine birkaç 
antrenör ve yönetici kurban olarak atılacak, ve "önem· 
Ii olan katılmaktır" tekerlemesine sığını lacak ... Bun· 
dan önceki uluslararası yarışmalarda böyle oldu; Mon
treal'de ve gelecek başka oyunlarda dd böyle olııcak. 

SPOR NEDIR '! 

"Geleceğin Eğitimi, belirli bir yaşın üzerindeki 
hütün çocuklar için üretici emekle öArcıimi ve jimnols
ıiği hirleştirccektir, ve hu, yalllll.cJ sosyal üreı imi ,ır· 
lırmd yönıemi değil, mükemmel ins,ınlJrllı üretilmC'si 
(yı·ti�tirilmesi)nin tck ve hiricik y(;nıemi nl.ıc,ıkıır." 

HEM AlANI 
HEM DE 

Marx'ın bu sözlerinden de ortaya çıkmaktadır ki spor
daki genel erek, insanın, yurttaşın çok yönlü olarak 
yetişmesine, onun gereksinimlerinin tatminine, insan 
doğasının zenginleştirilmesine katkıda bulunmak, ger
çek yaşamın, oluşan sosyal yaşamın istediği fizik et
kinliklere hazırlamaktır. 

Bedensel etkinlik, insanın üreıim etkinliği içinde· 
ki görece yerini yitirme eğilimindedir. Sovyet Bilim 
adamı Aleksandr Berg'in yaptığı hesaplara göre "19. 
yüzyıl ortalarına doğru yeryüzünde üretilen ve tüketi· 
len tüm enerjinin % 94 'ü insanın kas gücü ve koşum 
hayvanlarınca sağlanıyorken, bugün insanın kas gücü 
bu enerjinin ancak % 1 'ini üretmektedir." Böylece de 
spor, bir bedensel etkinlik olarak insanın önemli bir 
gereksinimi niteliğini kazanmAktadır. 

Ancak her bedensel etkinlik spor değildir. Spo
run kendi ayırdedici özelliği belirnıeli , yaratı
cı bir efor, bir çaba ortaya çıkmalıdır. Yüzyıl öncesi
ne göre "banyo yapmak" aşağı yukarı aynı kaldığı 

Böylelikle, temelde salt bedensel bir etkinlik olan 
"spor", bir toplumsal ilişki biçimi niteliğini almakta, 
üst yapı içinde yer alan kültürel bir olgu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu niteliği ile spor yada "kültür-fizik" 
denince, inSanın bedensel gelişmesinde eıkin olan, 
toplumsal içerikli her türlü kazanımlar anlaşllm.Jlıdır. 

Oysa çoğu zaman bu genel anlamda spor ile "ya
nşma sporu" birbirine karıştırılmakta, bu dar anbm
daki spor da bazan, Türkiye'de büyük çoğunluk açı
sından olduğu gibi, fuıbola indirgenmektedir. YarıJ
ma sporu, sporun özel bir biçimidir. Ost düzeyde 
"performans"lar elde etme amacına yöneliktir, özel 
ve sürekli çalışmayı, antrenmanlan gerektirir. Toplu
mun genel gelişme düzeyi ve buna bağlı olarak uygu
lanan bilimsel çalışma yöntemleri, bu tür sporda ba�
nnın tek ve yeterli koşulu sayılıyor. 

TARIHTE SPOR NASIL DOCDU ? 

halde, yüzme sporu çok büyük bir gelişme göstermiş- Toplumsal yapıda, sınıfsal ilişkiler içinde sporun 
tir. Bu tür özel bedensel etkinlikleri, toplumların ge· bir zaman değerlendirmesi olarak belirişi üstüne yeter-
leceğini belirleyen eğitim, sağlık, boş zaman değer-

_ Ii tarihsel ve sosyolojik veriler henüz ortada yok. An-
lendirmesi, kentleşme, üretimin düzenlenmesi, yaşam cak belli birkaç noktaya değinmekle bazı ipuçları el-
düzeyi gibi temel sorunlardan ayırmak artık olanak· de etmek mümkün. Bu yolla sporun doğup gelişmesi-
sızdır. Bedensel etkinlikler, doğumdan başlıyarak ki- nin, yukarıda değinildiği üzere toplumsal yaşamın ge-
şinin temel gereksinmelerine cevap verir, çünkü bilim- lişme yasaları içinde yer aldığını görmüş oluyoruz. 
sel ve teknik gelişmelerden etkilenen üretim ve yaşam 

Bu aıanda, sporun , M.Ö. Vi. yy. Atina'sında doğup 
. biçimleri, insanın fiziksel yaşamını olduğu kadar, bi-

gelişmesi son kertede anlamlı: üretim süreci dışındaki 
yolojik ve psikolojik oluşumunu ve konumlarını da 

bir egemen sınıfın bir eğitim ve boş Zamanı değerlen-önemli ölçüde ttkiler. 
dirme sorunu olarak ortaya çıkıyor spor. 18. yy. In-

TOPLUMSAL BIR OLGU 

Görüldüğü üzere"yakın zamanlara kadar, yaşam 
daha fazla bedensel 'etkinlik gerektirirkım bugün zi· 
hinsel etkinlik görece bir üstünlük kazanmaktadır, be
densel çalışmanın azalması eğilimi genelleşmektedir. 
Sonuç olarak, sinir sistemine dayalı "harcama" yük
selirken salt bedensel olan "harcama" azalmaktadır. 
Kentleşme, ulaşımın makineleşmesi bu eğilimi güç
lendirmektedir. Böylece, boş zamanların değer.len
dirilmesi, sinir sistemi ile bedensel etkinlikler arasın· 
daki uyumun sağlanması, organizmanın hayatiyetini 
koruması, sağlıklı düşünebilme ve çalışabilme sorun
ları yeni boyutlar kazanmaktadır. 

gilıeresinde ise egemen sınıfların zenginlikleri ve sahip 
oldukları özgürlük ortamı ve bundan doğan boş z.ı. 

manları sonucu, at yarışıarı, boks karşılaşmaları dü
zenledikleri izlenmektedir. Bunu, 19.  yy. başlarındı 
birtakım "Klüp"lerin ortaya çıkması izlemektedir. 
Böylece yürüyüş, kriket gibi oyunlar belirmekte, dıh.ı 
sonra da "top"la oynanan oyunlar ortıya çıkINk· 
tadır. 

KAPITALIZMIN SPOR ANLAYıŞı 

Toplumsal bir olgu olarak ortaya çıkan spor. do. 
ğaldır ki yürürlükteki sistemle çok yakındın b.ıığIRhI •• 

dır. Bu açıdan bakınca da spor hem sınıf � 
nin verildiği bir alan, hem de sınıf mücadelesinde if--
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uluslararası düzeyde egemenliğinin sür
bir araç olarak kullanılmak istendiğinin 

laman da başarı ile kullanıldığının gösterilgösteril
Gerçekten de günümüzde spor sosyo-ckonomik 

ideolojik, kültürel bir olgu olarak beliriyor. 
Olimpiyatları ekranlarımızdan seyrederken 

gazetelerimizde" sayfa sayfa izlerken bu birkaç 
gözden uzak tutulmaması gerekiyor. 

SONUÇLAR BELLI 

güreşçisi minderden kaçmaz" sözü ilk kez, 
milliyetçi ilan eden bir Cephenin iktidarında 

oluyor. Gerçekten de Montreal Oyunları 
belli olan sonuçlardan biri Türk güreş

minderden kaçtığı olmuştur. Serbest ve Gre
alınan sayısız yenilgiler otoriteleri ek
gitmeye zorlamıştır. Yeni federasyon 

da nedense Hür Dünya'dan değil de "Demir
güreş hoca sı getirtmekle "ata sporumuzu" 

sanmaktldır. 
Montreal'de Türkiye ne yapacak? Alınacak so· 

sonuçların nasıl öeğerlendirileccği de 
şimdiden belli. Hemen her dalda sonuncu gelmeye 

Yöneticilerin ve sermaye basınının yorumları 
yorumlar arasında büyük çelişkiler de 

Önce sporun bilimsel bir etkinlik olduğu, 
sorunu olduğu, maddi olanaklara çok 

biçimde bağlı bulunduğu söylenecek. Gerikal· 
sporu"nun bulunmadığı bir Türkiye'den 
fazlası ve daha iyisi beklenemezdi, dene· 
sportm bir "maneviyat", bir "ruh", bir 

"mücadele azmi" ve "milli dava" sorunu olduğu, 
oysa, Ersin Aydın, Kemal Sonunur gibi istisn'!Jar dı

sporcularımızda bu niteliklerin bulun
belirtilecek ve böylece, bu sporcuların kişi li

halkın, bütün bir toplumun tüm birey
"suçlanacak", "mahkum edilecek" . 

da bu demagoji çarkının içine birkaç 
yönetici kurban olarak atılacak, ve "önem· 

katılmaktır" tekerlemesine sığını lacak ... Bun· 
uluslararası yarışmalarda böyle oldu; Mon

gelecek başka oyunlarda dd böyle olııcak. 

SPOR NEDIR '! 

"Geleceğin Eğitimi, belirli bir yaşın üzerindeki 
için üretici emekle öArcıimi ve jimnols

hirleştirccektir, ve hu, yalllll.cJ sosyal üreı imi ,ır· 
değil, mükemmel ins,ınlJrllı üretilmC'üretilmC'üretilmC si 

(yı·ti�tirilmesi)nin tck ve hiricik y(;nıemi nl.ıc,ıkıır." 

ne göre "banyo yapmak" aşağı yukarı aynı kaldığı 
halde, yüzme sporu çok büyük bir gelişme göstermiş- Toplumsal yapıda, 
tir. Bu tür özel bedensel etkinlikleri, toplumların ge· bir zaman değerlendirme
leceğini belirleyen eğitim, sağlık, boş zaman değer-

_ Ii tarihsel ve sosyolojik 
lendirmesi, kentleşme, üretimin düzenlenmesi, yaşam cak belli birkaç noktaya değinmekle 
düzeyi gibi temel sorunlardan ayırmak artık olanak· de etmek mümkün. Bu 
sızdır. Bedensel etkinlikler, doğumdan başlıyarak ki- nin, yukarıda değinildiği 
şinin temel gereksinmelerine cevap verir, çünkü bilim- lişme yasaları içinde yer 
sel ve teknik gelişmelerden etkilenen üretim ve yaşam 

Bu aıanda, aıanda, sporun , M.Ö. 
. biçimleri, insanın fiziksel yaşamını olduğu kadar, bi-

gelişmesi son kertede 
yolojik ve psikolojik oluşumunu ve konumlarını da 

bir egemen sınıfın bir önemli ölçüde ttkiler. 
dirme sorunu olarak ortaya 

TOPLUMSAL BIR OLGU 

Görüldüğü üzere"yakın zamanlara kadar, yaşam 
daha fazla bedensel 'etkinlik gerektirirkım bugün zi· 
hinsel etkinlik görece bir üstünlük kazanmaktadır, be
densel çalışmanın azalması eğilimi genelleşmektedir. 
Sonuç olarak, sinir sistemine dayalı "harcama" yük
selirken salt bedensel olan "harcama" azalmaktadır. 
Kentleşme, ulaşımın makineleşmesi bu eğilimi güç
lendirmektedir. Böylece, boş zamanların değer.len
dirilmesi, sinir sistemi ile bedensel etkinlikler arasın· 
daki uyumun sağlanması, organizmanın hayatiyetini 
koruması, sağlıklı düşünebilme ve çalışabilme sorun
ları yeni boyutlar kazanmaktadır. 

gilıeresinde ise egemen 
oldukları özgürlük ortamı 
manları sonucu, at yarışıarı, 
zenledikleri izlenmektedir. 
birtakım "Klüp"lerin 
Böylece yürüyüş, kriket 
sonra da "top"la oynanan 
tadır. 

KAPITALIZMIN 

Toplumsal bir olgu 
ğaldır ki yürürlükteki sistemle 
dır. Bu açıdan bakınca 
nin verildiği bir alan, 
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ileri de etkiliyor. Böyle olması da -olalan. 
Olimpiyatlaı da, daha başından beri, hiçbir n· 

nıfların kullandığı, kullanacağı ve kullanmaları gere
ken bir anıÇ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nokta
y. vurgulamak için olsa gerek ki, ünlü Fransız spor ga
zetesi "l'Equipe"in 20 Eylül 1971 günlü başyazısı 
�yle demektedir: 

"Sosyal sistemleri karşılaştırmak suretiyle spor 
sorununu yeniden düşünmek, daha doğrusu sporun 
dım an,) okulunda" itibaren halklarımızın yaşamında 
yer ılnusına kesin olarak karar vermek, liberal deni· 
ien rejime sahip ulusl.ıf için kaçınılmaz bir görev 01-
muştur. Kendi hayat tarzımızı savunmak ye bireysel 
özgürlükleri koruduğu iddia edilen sistem içinde kal· 
mik istiyorsak, gençliğimize, güçlenmesini sağlıya
cık araçlın vermemiz acil bir görevdir." 

8u genel anlayış sonucu spor, kapiLllist ülkelerde 
bir ayrıcalık, bir ticari etkinlik ve bir ideolojik af yon
ilima olarak belirmekıedir. 

Spor bu ülkelerde bir ayrıcalıktır, çünkü, sömürü· 
Ien, ezilen kitleler, emekçiler, çoğu zaman spor yap
mak için ne zamana ne de psikolojik olarak böyle bir 
hazırlığa Sihiptir. Sporu bir gereksinme olarak duy· 
'mımakUdır. Ayrıca ekonomik nedenler kitlelerin, 
tenis, binicilik, yelken, kayak ... gibi spor dalları ile 
ilgilenmesini engellemektedir. 

Spor bir ticari meta olmuştur. Olimpiyat öncesi 
televizyon satışlarında görülen büyük artışların da vur· 
guladığı sermaye, spor etkinliklerinden yeni bir kar 
kaynağ'ı bulmuştur. Bir yandan milyonlarca seyirci
den elde edilen "hasılat" milyarları bulurken öte yan· 
dın "şa.mj)iyonlar", "yıldızlar" isimlerini mayolara, 
bisikletlere vb. vermekıe, satmaktadırlar. Spor araç
ıereçleri ile tesislerin yapılması da milyonların kaza
nılmasına yol açmaktadır. 

Spor geniş yığınların uyutulmasında da etkin bir 
biçimde kullanılmaktıdır. Dar bir seçkin kadronun 
"seyirci"si durumuna getirilen kitleler, örneğin bir 
Pele imajının gerisinde avutulmaktadır. Spora verilen 
şoven mlayış ise ıemel sorunları ilgi alanı dışında tut
rnıy.il yar.ımakudır. ( 1 972 Dünya Kupası futbol maç
IMInı katılan bire'nin durumu). 

FUTBOL.. .. FUTBOL.. . . 
Kapiulist ülkelerde sporun bu niteliklerini en iyi 

.. &eyen örnek futboldur Türkiye'de olduğu gibi 
clktyacb. dı en yaygın bir daldır futboL. 1 1 ' milyon'u 
Avrupa'da olmak üzere 25 milyonu aşkın futbolcu var 
yeryüzünde. En yüksek seyirciyi de futbol çekmekte
dir (Son Dünya Kupası finallerinde 1 .673.975 kişi). 
Bu nedenlerle bu konuya birn daha yakından eğil
mek gerekir. 

Bugünkü Türk futbolu da toplumun tümü gibi bir 
bunalım içinde. Alınan sonuçlar bunu gösteriyor. Ay· 
nca profesyonel kluplerin ayyuka çıkan bunalımları 
di bum kanıt. Futbolla ilgili mevzuatı n değiştirilme
si, "hukuki ve mali çerçevenin modernleştirilmesi" 
öneriliyor. Bu tür öneriler yeni değiL. Yeni olan, pro
fesyonel futbolcuların ve klüplerin vergi kaçakçılığı
nın büyük basına yansıması. Gerçekten, klüp yöneti
cileri birdenbire "işin içyüzünü" açıklamaya başladı
lar. Neden? Şükrü Gülesin'in Milliyeı'te çıkan görüş
leri bu bakımdan çok öğretici: "Profesyonel futbol 
federasyonu kurulması, klüplerin şirket haline getiril
mesi şarttır. ı talya, Almanya ve ispanya'yı Örnek al
malıyız. Amatör yöneticilerle, amatör derneklerle yü
rümez bu iş. Milyonlara da, rutbolumuza da yazık 
olur ..... 

1975 • 76 Avrupa Şampiyon Klüpler finalisti 
Fr.ansız St. Etienne KlUbü başkanı da "rotbolu bugün
kü mevzuattan kurtarmak gerekir" diyor, ve ekliyor: 

"Bana göre profesyonel klüp, işletme ve verim hesap· 
larına dayalı bir kuruluşıur, bir ticari işletmedir." Bir 
ticari işletmenin amacı ise kar 'dan b.ışka birşey değil
dir. Sporun bu kar kavramı ile olan bağıntısını belki 
de en iyi gösteren örnek, gene Türkiye'dedir: Milyon· 
ları nasıl kazandığı bilinen Yahya Demirel kendini 
şimdiden bir spor klübüne başkan seçtirmiş bulunu-
yor. 

Ancak futbol, sporcudan çok seyirciye gereksin
me gösteren bir spor. "Verimlilik" için seyirci şart. 
Belli bir seyirci kitlesini stada getirebilmek için de el· 
de bir takım, hem de seçme bir takım bulundurmak 
gerekli. Yoksa futbol kitıeye zor satılır. işte, arada 
sırada dile getirilen kitle sporu, spor u kitleye yay
ma gereği gihi görüşler buradan kaynaklanıyor. 

SPOR VE POLITIKA 

Sporu, toplumsal yapıya bağlayınca sporla poli
tika arasındaki ilişkiye de değinmek gerekiyor. Sınıf 
mücadelesi gereği spora belli bir önem tanımak, kitle 
örgütlerinden bu konuya eğilmelerini istemek gerek. 
Bu konuda sosyalist ülkelerin spor anlayışına eğilmek 
son kertede öğretici. Ancak, burada amac, sporun, 
özellikle uluslararası yarışmalarda ortaya çıkan poli
tik yanını vurgulamaktır. Sporun tarafsız, sınıflar üstü, 
partiler ve rejimler üstü olduğunu iddia edenler, onu 
kendi siyasal amaçlarını gerçekleştirmede bir araç 
olarak kulla'nmışlardır. Musollini ve Hitler'in gençliği 

man salt bir spor olayı olmamışlardır. Doğrudan doğ· 
ruya politik olaylar sayılmasalar da ideolojik snaşın 
bir yarışma alanı olagelmişlerdir. ilk Olimpiyatların 
düzenlendiği 1 894'lerde, ABD emperyalizmi, dünya 
ölçüsündeki üstünlük yarışında ingiltere'nin önüne 
geçme savaşı vermektedir. ABD 'nin, kendi düzenle
diği bu ilk Olimpiyatlara verdiği büyük önemin altın· 
da bu gerçek yatmaktadır. 1936 Berlin Olimpiyatları, 
raşizmin ideolojik bir saldırısı olarak, "Aryen" ırkın 
üstünlülünü kanıtlama hedefini güdüyordu. 

Olimpiyatlar, biri Birinci, ikisi Ikinci Dünya Sil
vaşları yüzünden olmak üzere üç kez emperyalist Sil
vaşlar nedeni ile yapılamamıştır. 

1952 yılına kadar emperyalizm ilk sosyalist ülke 
olan Sovyetler Birliği'ni olimpiyatların dışında bırak
mış, ancak yeni sosyalist ülkelerin doğuşu ile değişen 
güç dengesi sonucu SSCB ilk kez 1952 Helsinki Olim
piyaılarına katılmıştır. Bu katılma ile olimpiyatlar 
gerçekten toplumlararası yakınlaşmanın ve dost�uğun 
bir gösterisi olma yoluna girmiştir. 

1 960'tan sonra sosyalist ülkeler olimpiyatlardaki 
derecelerde ilk sıraları almaya başlayınca ABD bu kez 
öncülüğünü kendisinin yaptığı olimpiyat fikrini balta
lamaya girişmiştir. "Olimpiyatları desantralize etme" 
görünüşü arkasında, yarışmaları kıta düzeyinde düzen
leme önerisi ile ortaya çıkan ABD, aslında uluslararası 
düzeyde böylesine büyük bir yarışmanın dışına kaç
mak, sosyalist ülkelerin üstünlüğünün ortaya çıkmasını 
önlemek istemekteydi. -

YEşIL SAHALARDA. KAR PEŞINDE 

b.şizme kazanmalarınd.a sporun etkisi önemli oldu. 
1936 Berlin Olimpiyatları faşist Almanya'yı öylesine 
sardı ki, pek çok ilerici için Almanlar "sporu düşün
mekten savaşı düşünemez" olmuşlardı. 

1952'de SSCB'nin ilk kez bir sosyalist ülke olarak 
Helsinki'deki Olimpiyatlara katılması, salt sportif de
iii aynı zamanda bir politik olaydır da. ısrail'i, ırkçı 
Güney Afrika'yı ve ROdezya azınlık yönetimini pro
testo için uluslararası oyunların boykot edilmesi bu 
alanda en somut bit gelişme olarak belirmektedir. 
Kanlı olaylara tanık olan 1972 Münih Olimpiyatları
nın ardından Montreal üzerinde de üçüncü dünya ülke
lerinin boykot heyulası dolaşıyor. 

Sporun, halkların ulusal kurtuluş savaşlarında ct
kin bir araç olarak yerini almasına en ilginç örnekler
den biri de kuşkusuz Cezayir'in tarihinde karşımıza 
çıkmaktadır. Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi, 1958'
de "Anavatan" Fransa'nın profesyonel klüplerinde 
oynayan 15 Cezayirli futbolcuyu "Cezayir Milli Ta
kımı" adıyla bir araya getirdi. Bu olay Fransa'yı allak 
bullak ederken Cezayir savaşçıları na büyük moral 
verdi. 

OLIMPIYATLAR VE POLITIKA 

Ulusal düzeyde toplumsal yapıya ve siyasal siste
me bağlı olarak gelişen spor, görıiliiyor ki uluslara"ı
sındaki ilişkilere de yansıyor. Daha da önemlisi, ulus-

Bu ve benzeri çabalar, aslında spor ahlakı ile hiç 
de bağdaşm�yan bir tutumun sonucu olmuştur. 1930 
dan bu yana toplanması sürekli olar.ıık engellenen 
Olimpiyat Kongresi, sosyalist ülkelerin ve 3. Dünya ül
kelerinin girişimleri sonucu 1973'te Varna'da toplan
mış ve bundan sonraki olimpiyatların "Barışçı bir 
dünya için spor" şiarı altında yapılmasını kararla ştır
mıştır. Kıta düzeyinde olimpiyat düzenleme fikrini de 
kesinlikle mahkum eden bu Kongre, 1980 Olimpiyat
larının da Moskova'da düzenlenmesine karar ver
miştir. 

T oplumsal bir olgu olarak spor, toplUl'ndaki tüm 
mücadelelerden etkilenir ve sınır mücadelesinin veril
diği alanlardan biridir. Aynı zamanda bu miicaddede 
bir araç olarak da kullanılmaktadır. Kapitalist ülkele
rin yıldız üretme ve yıldız kullanma esasına dayanan 
spor anlayışı karşısında sosyalist ülkelerin insanlar ve 
toplumlar arasında barışı ve dostluğu geliştirmeyi 
amaçlayan spor anlayışları Montreal'de karşılaşıyor. 
Türkiye bu karşılaşmada nasıl bir yer ahr? Kuşkusuz 
alın"n madalyaların sayısı her iilkenin sporcuları için 
çok yönlli bir göstergedir. üretim giiçlerinin gelişme 
düzeyini. toplumsal ilişkileri, bilinuel ç.ılışma dUzl'yi
ni gösteren çok yönlü bir göstt'rge. MC Türkiyesi peşi· 
nen havlu altı, en gUçlü sayıldığı güreş dalında min· 
derden kaçtı. Gelebilecek olan bir iki teselli madalya
Si ise "Allahın izniyle ve hüyük milletimizin manevi 
desteAi sayesinde" elde edilecek. 
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b.şizme kazanmalarınd.a sporun etkisi önemli oldu. 
1936 Berlin Olimpiyatları faşist Almanya'yı öylesine 
sardı ki, pek çok ilerici için Almanlar "sporu düşün
mekten savaşı düşünemez" olmuşlardı. 

1952'de SSCB'nin ilk kez bir sosyalist ülke olarak 
Helsinki'deki Olimpiyatlara katılması, salt sportif de
iii aynı zamanda bir politik olaydır da. ısrail'i, ırkçı 
Güney Afrika'yı ve ROdezya azınlık yönetimini pro
testo için uluslararası oyunların boykot edilmesi bu 
alanda en somut bit gelişme olarak belirmektedir. 
Kanlı olaylara tanık olan 1972 Münih Olimpiyatları
nın ardından Montreal üzerinde de üçüncü dünya ülke
lerinin boykot heyulası dolaşıyor. 

Sporun, halkların ulusal kurtuluş savaşlarında ct
kin bir araç olarak yerini almasına en ilginç örnekler
den biri de kuşkusuz Cezayir'in tarihinde karşımıza 
çıkmaktadır. Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi, 1958'
de "Anavatan" Fransa'nın profesyonel klüplerinde 
oynayan 15 Cezayirli futbolcuyu "Cezayir Milli Ta
kımı" adıyla bir araya getirdi. Bu olay Fransa'yı allak 
bullak ederken Cezayir savaşçıları na büyük moral 
verdi. 

OLIMPIYATLAR VE POLITIKA 

Ulusal düzeyde toplumsal yapıya ve siyasal siste
me bağlı olarak gelişen spor, görıiliiyor ki uluslara"ı
sındaki ilişkilere de yansıyor. Daha da önemlisi, ulus-

Bu ve benzeri çabalar, aslında spor ahlakı 
de bağdaşm�yan bir tutumun sonucu olmuştur. 
dan bu yana toplanması sürekli olar.ıık olar.ıık olar engellenen 
Olimpiyat Kongresi, sosyalist ülkelerin ve 3. Dünya 
kelerinin girişimleri sonucu 1973'te Varna'da 
mış ve bundan sonraki olimpiyatların "Barışçı 
dünya için spor" şiarı altında yapılmasını kararla 
mıştır. Kıta düzeyinde olimpiyat düzenleme 
kesinlikle mahkum eden bu Kongre, 1980 Olimpiyat
larının da Moskova'da düzenlenmesine karar 
miştir. 

T oplumsal bir olgu olarak spor, toplUl'ndaki 
mücadelelerden etkilenir ve sınır mücadelesinin veril
diği alanlardan biridir. Aynı zamanda bu miicaddede 
bir araç olarak da kullanılmaktadır. Kapitalist 
rin yıldız üretme ve yıldız kullanma esasına 
spor anlayışı karşısında sosyalist ülkelerin insanlar 
toplumlar arasında barışı ve dostluğu geliştirmeyi 
amaçlayan spor anlayışları Montreal'de karşılaşıyor. 
Türkiye bu karşılaşmada nasıl bir yer ahr? Kuşkusuz 
alın"n madalyaların sayısı her iilkenin sporcuları 
çok yönlli bir göstergedir. üretim giiçlerinin gelişme 
düzeyini. toplumsal ilişkileri, bilinuel ç.ılışma ç.ılışma ç.
ni gösteren çok yönlü bir göstt'rge. MC Türkiyesi 
nen havlu altı, en gUçlü sayıldığı güreş dalında 
derden kaçtı. Gelebilecek olan bir iki teselli madalya
Si ise "Allahın izniyle ve hüyük milletimizin 
desteAi sayesinde" elde edilecek. 



DARALAN BOGAZIN 
S. BA l"SAN 

Ekonominin görünümü ve gidişi üze· 
rine en güvenilir wıleri söyleyenler, beko 
lenildi�i şekilde, sosyalistler. Bu yalnız 
kullanılan yöntemin saglamhAından ileri 
gelmiyor. Aynı zamanda en çalışkan 
oluşlarından da geliyor. Gerçekten Thr· 
ki ye, bugün çok hızlı deCişen bir top· 
lu:n. Oluşan olaylara dolru bir çözüm· 
Iemeyle yaşkalaşabilmek için, kullanılan 
y.jnteın kadar, bu h17" ayak uydurabil· 
mc de önemli oluyor. Diler bir deyişle, 
I.c;nbellik ve yanlış yöntem hem birbiri· 
ni besliyor, hem de birbirinin gereei olu· 
yor. 

Ekonomik sorunların sanayinin ya· 
ılısından kaynakJandl�1 deratarca yazıl· 
dı. Dış ticaretteki sorunların, dolayısıy· 
la döviz dariılının nedeninin bu oldueu 
belirtildi. Fiyatlann gelişmesiyle ilgili 
ba�lantl gösterildi. Ücretlerin belirlen· 
mesi ve farklılaşmalanna ilişkin görüşler 
bir zamandır yinelenmekte. Gene aynı 
nedenin kredi ve finansman sorunlannı 
ne şekilde etkilediRi anlatıldı. Belirli 
ekonomik de�işkenlerin sanayinin yapı· 
sıyla olan ilişkilerini gösteren bu liste 
uzatılabilir. Yalnız ekonominin nereye 
gitmekte oldueunu görebilmek için bu 
kısa listedeki gelişmelere bakmak yeterli. 

IHRACAT DÜŞÜYOR 

Dayanıklı, dayanıksız tüketici mal· 
lan üreten bir sanayinin ihraç olanakla
n sınırlıdır. Türk ekonomisi için bu du· 
rum özellikle doerudur. Temelde yurt· 
içi tüketi.ne di.inük bir sanayii olan Tür· 
kiye'nin ihracatının yapısına bakıldıeın· 
da bu açık olarak görülebilir. Gelenek· 
sel olarak tanmsal mallar ve tarım türe· 
vi bazı yan mamul mallar ihraç eden 
Türkiye'nin bu özelli�i giderek belirgin· 
leşmektcdir. Pamuk, fındık, çekirdeksiz 
kuru üzüm, tüt.üD ve benzerı birkaç baş· 
ka malın bu yılın ilk dört ayındaki ihraç 
deeeri toplamı, toplam ihracatın onda 
yedisini oluştunnaktadır. Aynı oran ge
çen yıl aynı devre için onda altı bile de· 
�ildi. Bu gibi malların fiyatlan göreceli 
olarak sürekli bir düşme gösterir. Bu du· 
rum giderek bu malları daha çok ihraç 
etmek yoluyla döviz gelirini artır:nak 
yerine taııı tersi bir duruın yaratır. Sal· 
!ıklı bir ihracat yapısına sahip olmamak· 
tan dolayı ortaya çıkan bu durum aynı 
zaınanda çözümün gecikmesine de 
neden olmaktadır. 

Bu yılın ilk aylanndaki ihracatta 
görülen yüksek artış aslında kimseyi te· 
melde bir umutlanınaya it,nemişse de, 
gene de bu girişle bu yıl da atlalılabili· 

Sermaye birikimini 
hızlandırmak için 

enflasyonlar yenı 
MEHME7' COŞKON 

Burjuvazinin örgüllendi�i Türk Sanayicileri ve İşadamları Derne�i, bir 
süre önce ızmir'de bir toplanlı düzenledi. Toplantının gündeminde iki ana so· 
run vardı: Birincisi burjuvazinin deyimiyle "işçi harekelleri karşısında toplu 
tedbirler alacak" bir örgütün kurulması. ikincisi "fiyat artışlan". Ikinci konu 
görüşülürken burjuvazinin talebi açıkça dile getirildi: "Ennasyonla bir arada 
yaşamayı öC"renmek gereklidir." Bu sö? toplantıda aynen kullanıldı. Yıllann 
özlemi ilk kel': somul olarak açıklandı.ı 

Burjuvazi, fiyat arLışları olarak bilinen ennasyon sonucundaki sermaye 
birikimini, çalışan sınırıar,n gerçek gelir kayıplarından saelanıanın tadını fa· 
şizmin desteeinde 12 Mart döneminde tadmıştı. �imdi de yinelenmesini is· 
tiyordu. Gerçekten de 1970 yılının ardından gelen ennasyon burjuvaziye mil
yarlarla irade edilen bir kazanç getirmişti. 197 ı yılında 3 milyar lira dolayla· 
rında nı an sermaye şirkeUerinin ana mallarına eklenen yıllık tuLar, 1972 yılın· 
da 5 milyara, ennasyonun hızlandı eı bu yılın ardından 1973'de 9 milyar 695 
milyon liraya, 1974'de ise 10 milyar 406 mily.on lif'dya çıkmışlı. Yani bu yıl· 
larda burjuvazi sennayesine bu deı!'('rler kadar eklerete bulundu. �:alışanlann 
gerçek gelirlerinde al':almaların oldueu bu yıllann ürünü büyük holdingler ti. 
cari hayalı sardı, artan kar oranlan yeni sermaye mallan alımına yöneldi. 

Ennasyon hızında nisbi yavaşlamanın görüldüğü 1974 yılının ardından 
1975'de iıoc eklf'nen sermaye yeniden 1973 yılındaki dü7.eyine indi. Jt iyat ar· 
tışlm da dikkatA- alınırsa gf'rçf'k anlamda burjuvll7.i 1975 yılında ancak 1972 
yılındaki kadar sennaye birikimi sa�layabildi. Bu, büyümesi için yeterli de· 
�i1di, yeni ennasyonlara, yeni fiyat artışlanna ihtiyacı vardı. ızmir toplantısın· 
da bu etile getirildi. 

1976 yılının ilk ayları, burjuvazinin istemleri yönünde fiyat artışlannın 
yeniden hızlanmasına yol açan gelişimlerle doluydu. Bir yandan kamu kesimi 
üretimde payı az olan, ancak çcşiLli gürültüler arasıneta yeni 7.umlara hak ka· 
?.andırıcı fiyat artışlannın kayna�ı olurkrn, bir yandan da tarımsnı ürünlere 
dayalı hayal pahalılı�ı hızlandı. Runun sonucunda yılın ilk dört ayında fiyat 
artışları bir öIH.:eki yılın çıkmaya başladı. Iık ke7. 1975 yılının Eylül 
ayından itibaren loptan eşya fiyatları rndeksinde başlayan yükselmeler 
1976 yılının ikinci ayından itibaren de Lüketici endek.�I('rine yansımaya baş· 
ladı. 

((alışanların kullandıklan mallara göre düzenlenmesi açısından daha 
çuk anlamlılık şamiına sahip bu ('ndeksierdı' iilen! göre arLışlar bt'nzer nitelik· 
le olmakla birlikLe oransııl olarak rarklılıklar �östcrdi. Isı.mbul'dl1 �tlbat ayın· 
dan Ni!ô311 ayına dek fiyatlar yüzde 4.3 oranında, Ankara'da yüzde 6.8, l1.mir· 
de yüzde 3.9, Adana'da ise yüzde tt.6 oranında arLLı. Tüm bu artışlar yalnız 
iki ay içindi. 

Gt'IlcI Wkelim madd('leri içindf> aRırhel en fazla olan gıda maddelerinde· 
ki arlış Im�larl ise izlenmesi güç düzf'yde �erçekleşti. 

nir mi_ gibi sorulara kaynak olmuştur. 
Geçici bir süre için bile olsa yılın ihra· 
catının iki milyar dolar olarak, planda 
öngörüldüeü düzeyde, gerçekleşebileceei 
düşünülmüştür. Halbuki bu artış geçen 
yıldan kalan pamuk 5toeUnUn hızla el· 
den çıkarılmasıyla saAlanmıştır ve geçici 
olduRu vurgulanmıştır, Gerçekten de 
aylar boyunca ihracat gelirleri hızla düş· 
mekte. Bunun mevsimlik bir olgu olarak 
böyle olması beklenir. Ne var ki düşüş 
mevsimlik düşüşleri de geçen bir hızla 
gerçekleşiyor. Rahatça söylenebilir ki 
ihracat 1 milyar 800 milyon dolara an· 
cak varacaktır. Olumlu hava koşullan· 
nın yaratacaCı rekor bir buCday üretimi· 
nin olanak saCladl�1 bulday ihracı göz· 
önünde bulundurularak bu iyimser kesti· 
rim yapılmaktadır. 

ITHALATıN YÜKSELMESI 
DURDURULAMIYOR 

Diler yandan ithalat giderleri acı· 
masızca yükselmektedir. Hükümetin al· 
dıeı bir dizi önlernin bunu deRi4tirmeye 
gücü yetmez. Geçtilimiz ay içinde 
açıklanan ithalat karşılıklannın be4 gün 
içinde Merkez Bankası'na yatınlması zo
runlulu�u iş çevrelerinde büyük tepki· 
lerle karşılaşmıştır. Bu önlernin gerek· 

lerini yerine getirmernek için öne sürü· 
len tepkiler hükümetten sert bir yanıt 
almıştır. Gözlenmesi gereken tepkilerin 
ve hoşnut.suzluCun varhRı. Hoşnutsuı.
luCun yaratacaCı diCer tepkiler gözönün· 
de bulundurolmalı. Aynı konuda alınan 
diCer bir önlem transferlerin gecikliril· 
mesi. Artık kısa devreli gecikmeler bile 
sanayii çok çabuk etkiliyor. Yakınmala· 
nn çeşitliliRI ve boyutlan günlük gazeLe· 
lere bile geçmeye başladı. Dolayısıyla, 
alınan bu gibi önlemlerle ithalatın 10111· 
masının, olanaRı yok. Sanayi yüksek bir 
ithalat gereksinimine sahip. Bu böyle ol· 
dukça önlemler ancak geri teperler. Ge· 
reken, hem ithalatın hem de ihracatın 
yapısını ve boyutlanru deRilJlinnek için 
önce sanayinin yapısını deRil}linnek. 

ENFLASYON HIZLANIYOR 

Ihraç ettiAimiz mallann fiyaUan ıe;.. 
receli olUlk d�erken, bunun tam tersi 
ithal etti Ri miz mal1u için gerçekıe,iyor. 
Bu da, hammadde ve ara mallannın H
lirli bir kısmı için dışa balımh olan sa· 
nayi maliyeUerini artınyor. FiylUu için 
çeşitli önlemler alınabilir. Ithal fiyau.n· 
nın artışından doRan durumu düzeltme· 
nin tek yolu ise, dış ticaret yıptSının de
eiştirilmesiyle ilgili yukudı söylenenle
re baelı. Bunun ötesinde fiyat utı,lanru 

HERŞEY ONLAR IÇIN 
Gıda maddeleri fiyatlannda en hızlı artış Sabancı'nın ülkesi Adana'da 

gerçekleşti. Sermaye birikiminin en yo�un oldulu illerin başında gelen Ada· 
na 'da dört ay içinde sebze fiyatlan yüzde 60:6 oranında artb. Komando iş· 
galindeki Devlet İstatistik EnstiWsü'nün derledili bilgilere göre, Aralık ayın· 
da Adana'da 100 liraya dolan bir pazar filesine aynı besin maddelerini Nisan 
ayında doldurabilmek için artık 160 liraya gerek var. Bir bqka deyişle, her 
yüz liralık sebze alıŞ verişi dört ay öncesine göre bir günlük asgari ücret kaıdu 
daha fazlaya yapılabilmekte. 

Sebze ve meyve fiyatlanndaki artışlar yalnız Sabancı'nın iplik illerinin 
bulundulu kente özgü delildir. ıstanbul'da aynı süre içinde bu tür maddele· 
rin fiyatıarı yüzde 40 oranında arUı. Ankara'da ise IrtıŞ yüzde 29 dolaylann· 
da oldu. 

Genel olarak artışın yüzde 40 dolaylannda vardılı kabul edilebilir. 
Bilindiei gibi ül kemizde günlük ortalama işçi ücreti 85 liradır. Bir işçinin 
Aralık ıyında evinin hıftalık sebze gereksinimi için ayırdıRı pUl miktarı 100 
liraysa, Nisan sonunda ıynı besin maddelerini alabilmek ic;in her haCLI yanm 
gün dıha fazla çalışmasına gerek vardır. Bir başka deyişle, bu işçinin aldılı 
ücreUn yanm günlük çalışmasını ilişkin bölümü lşverene kılmaktadır. 

ızmir'de toplıntıda "ennasyonla birlikte yaşama"yı öneren burjuvazi· 
nin de dileli bu gelişimin devamından başka birşey dei!iJdir. 

MC Iktidarının kuruldu lu günden Mayıs ayı sonuna kadar Ticaret Ba· 
kanlı�ı'nın resmi istatistiklerine göre sanayi maddeleri (jyaUan yüzde 19 ora· 
nında arttı. Fiyat artışlan özellikle dokumı maddelerinde yolunlUk ka;.o.lın· 
dı. Dokuma maddelerinin fiyatlan 14 ay içinde yüzde 45 oranında yükseldi. 

Ynını? yılın ilk beş ayında dokuma maddeleri fiyallannda yüzde 25 
artış gerçekleşti. Böylece, MC iktida'n sanayi burjuvaıisinin talepleri yünün· 
de fiyat artışlannın devamına "öz yumdu. 

Son beş ay içinde sanayı maddelerinin fiyatlannda yüzde 12 artış grr· 
çekleşti. Bunda en büyük paya da dokuma maddeleri sahıp, Yapı malzenll" 
leri spekülatörlerine şirin görünme hevesi içindeki MC, karaborsayı da teşvik 
edNek yapı malzemelerine beş ayda Yüzde 28 zam yapılmasını kabul etti. 

Şimdi, krediler alanında oynanan oyunlarla MC fiyat artışlannın teş· 
vikçiliRine devam ediyor. önümüzdeki aylarda çılı,an kitleleri yeni sıkıntılı 
dönem bekliyor. Kapllallzmln ennasyonla sermayo birikimi politikasının tüm 
kılınarı da buna göre ayarlandı. 

ekonominin nereye 
görebilmek için bu 

gelişmelere bakmak yeterli. 

görülen yüksek artış aslında kimseyi te· 
melde bir umutlanınaya it,nemişse de, 
gene de bu girişle bu yıl da atlalılabili· 

rmaye birikimini 
zlandırmak için 

enflasyflasyf onlasyonlasy lar nı 
MEHME7' COŞKON COŞKON COŞKO

inin örgüllendi�i Türk Sanayicileri ve İşadamları Derne�i, bir 
ızmir'de bir toplanlı düzenledi. Toplantının gündeminde iki ana so· 
Birincisi burjuvazinin deyimiyle "işçi harekelleri karşısında toplu 

tedbirler alacak" bir örgütün kurulması. ikincisi "fiyat artışlan". Ikinci konu 
burjuvazinin talebi açıkça dile getirildi: "Ennasyonla bir arada 

öC"renmek gereklidir." gereklidir." ger Bu sö? toplantıda aynen kullanıldı. Yıllann 
somul olarak açıklandı.ı 

Burjuvazi, fiyat arLışları olarak bilinen ennasyon sonucundaki sermaye 
çalışan sınırıar,n gerçek gelir kayıplarından saelanıanın tadını fa· 
eeinde 12 Mart döneminde tadmıştı. �imdi de yinelenmesini is· 

tiyordu. Gerçekten de 1970 yılının ardından gelen ennasyon burjuvaziye mil
edilen bir kazanç getirmişti. 197 ı yılında 3 milyar lira dolayla· 

sermaye şirkeUerinin ana mallarına eklenen yıllık tuLar, 1972 yılın· 
ennasyonun hızlandı eı bu yılın ardından 1973'de 9 milyar 695 

1974'de ise 10 milyar 406 mily.mily.milyon lif'dya çıkmışlı. Yani bu yıl· 
burjuvazi sennayesine bu deı!'('rler kadar eklerete bulundu. �:alışanlann 

gelirlerinde al':almaların oldueu bu yıllann ürünü büyük holdingler ti. 
sardı, artan kar oranlan yeni sermaye mallan alımına yöneldi. 

Ennasyon hızında nisbi yavaşlamanın görüldüğü 1974 yılının ardından 
eklf'nen sermaye yeniden 1973 yılındaki dü7.edü7.edü7 yine indi. Jt iyat ar· 

dikkatA- alınırsa gf'rçf'k anlamda burjuvll7.i burjuvll7.i bur 1975 yılında ancak 1972 
kadar sennaye birikimi sa�layabildi. Bu, büyümesi için yeterli de· 
ennasyonlara, yeni fiyat artışlanna ihtiyacı vardı. ızmir toplantısın· 
getirildi. 

yılının ilk ayları, burjuvazinin istemleri yönünde fiyat artışlannın 
hızlanmasına yol açan gelişimlerle doluydu. Bir yandan kamu kesimi 

az olan, ancak çcşiLli gürültüler arasıneta yeni 7.umlara hak ka· 
artışlannın kayna�ı olurkrn, bir yandan da tarımsnı ürünlere 

pahalılı�ı hızlandı. Runun sonucunda yılın ilk dört ayında fiyat 
öIH.:eki yılın çıkmaya başladı. Iık ke7. 1975 yılının Eylül 

ayından itibaren loptan eşya fiyatları rndeksinde başlayan yükselmeler 
1976 yılının ikinci ayından itibaren de Lüketici endek.�I('rine yansımaya baş· 

((alışanların kullandıklan mallara göre düzenlenmesi açısından daha 
şamiına sahip bu ('ndeksierdı' iilen! göre arLışlar bt'nzer nitelik· 

birlikLe oransııl olarak rarklılıklar �östcrdi. Isı.mbul'dl1 �tlbat ayın· 
ayına dek fiyatlar yüzde 4.3 oranında, Ankara'da yüzde 6.8, l1.mir· 

ithalat karşılıklannın be4 gün 
içinde Merkez Bankası'na yatınlması zo
runlulu�u iş çevrelerinde büyük tepki· 
lerle karşılaşmıştır. Bu önlernin gerek· 

artışından 
nin tek yolu 
eiştirilmesiyle 
re baelı. 

HERŞEY ONLAR IÇIN 
Gıda maddeleri fiyatlannda en hızlı artış Sabancı'nın 

gerçekleşti. Sermaye birikiminin en yo�un oldulu illerin 
na 'da dört ay içinde sebze fiyatlan yüzde 60:6 oranında 
galindeki Devlet İstatistik EnstiWsü'nün derledili bilgilere 
da Adana'da 100 liraya dolan bir pazar filesine aynı 
ayında doldurabilmek için artık 160 liraya gerek var. 
yüz liralık sebze alıŞ verişi dört ay öncesine göre bir günlük 
daha fazlaya yapılabilmekte. 

Sebze ve meyve fiyatlanndaki artışlar yalnız Sabancı'nın 
bulundulu kente özgü delildir. ıstanbul'da aynı süre 
rin fiyatıarı yüzde 40 oranında arUı. Ankara'da ise IrtıŞ 
da oldu. 

Genel olarak artışın yüzde 40 dolaylannda 
Bilindiei gibi üülükemizde günlük ortalama işçi ücreti 
Aralık ıyında evinin hıftalık sebze gereksinimi için 
liraysa, Nisan sonunda ıynı besin maddelerini alabilmek 
gün dıha fazla çalışmasına gerek vardır. Bir başka deyişle, 
ücreUn yanm günlük çalışmasını ilişkin bölümü lşverene 

ızmir'de toplıntıda "ennasyonla birlikte yaşama"yı 
nin de dileli bu gelişimin devamından başka birşey dei!iJdir. 

MC Iktidarının kuruldu lu günden Mayıs ayı sonuna 
kanlı�ı'nın resmi istatistiklerine göre sanayi maddeleri 
nında arttı. Fiyat artışlan özellikle dokumı maddelerinde 
dı. Dokuma maddelerinin fiyatlan 14 ay içinde yüzde 

Ynını? yılın ilk beş ayında dokuma maddeleri fiyallannda yüzde 
artış gerçekleşti. Böylece, MC iktida'n iktida'n iktida sanayi burjuvaıisinin 
de fiyat artışlannın devamına "öz yumdu. 

Son beş ay içinde sanayı maddelerinin fiyatlannda 
çekleşti. Bunda en büyük paya da dokuma maddeleri 
leri spekülatörlerine şirin görünme hevesi içindeki MC, 
edNek yapı malzemelerine beş ayda Yüzde 28 zam yapılmasını 



GETiRDiKLERi 
ctkilE'ycn diğer ilişkiler, yine sanayinin 
yapısından kaynaklanıyor. Belirli bir iki
sine deCinelim. 

Sanayi yük�k oranlarda kredi kul
lanır. Faiz haddinin son yıllarda ulaştı�ı 
boyuLlar biliniyor_ Bazı dallıarda dış fi
nansman kullanımı yüzde doksanı a:jl
yor. olunca raiz maliyetini yi:ksek 
fiyaLlar yoluyla karşılamak en sık başvu· 
rulan yol. Yalnıı gerek ithal malları (i
yat arıışlan, gerek yüksek finansman fi
yallan ve gerekse maliyetleri artırıcı di· 
ler kalkılar fiyat artışını tümüyle açık
lamakla yetersiz. Sanayinin maliyet 
yapısına ilişkin çalışmaların göslcrdi�i 
bir olgu daha var: Karlann toplam satıŞ 
deeerleri içindeki payı giderek artıyor. 
Bunun anlamı açık. Fiyallar yalnız ma· 
liyeUerle aynı oranda artırılmakla kalmı
yor, aynı zamanda öyle bir hızla arlın· 
lıyor ki, giderek kar paylanm da artırı
yor. FiyaLlann bu yıl yüzde 25'j geçen 
bir hızla artmasını beklemek gerekiyor. 
Buradan çıkarılacak sonuç yine bir dizi 
önlemler toplamı deeil_ Yukarda yapı 
detişikliei ile ilişkin söylenenler burada 
da geçerli. 

SSK GENEL KURULU 

SORUMSUZ 
MALI POLITIKA 

Kredi ve (inansman wrunlarıııln 
olumsuz etkileri bu kadar dı'i!il. Kamu 
iktisadi teşt'kküllcrinde üretilen mallarııı 
ucu." olarak sanayiciyt' �ec;mt'sini sa�lı
yabilmek için kaLlanılan urarları kapal' 
makla. Merkez Bankası'nın kaynakları· 
nın cömert",'e harcanmıısı da var. Dolayı
sıyla bu gibi h.ırt:anıalar doğrudan üzel 
kesime açılmı� kredilere bı'nzer bir i�lev 
görüyor Ru yolun gcrekli1i�i, gene üzel 
kt'sinı sanayiinin, kendi gereksinim duy
du�u temel malları ürelm('kten kaçınıp 
ham sanayie a�ırhk vcrınesınd('n. üzel 
kesimin girmeye yanaşmadığı dallarda, 
girişim hem kamu kesiminden bekleni
yor, hem de bu k!.-'Simin ürettiği mal ve 
hizmeLlerin kendilerine ucuz sunulması 
saelanıyor. Bu sorumsu7. politika E"l11is
yon hacminin, dolayısıyla para hacminin 
başıboş arlışını doeumyor. Fiyatlar üz('
rindeki di�er bir baskı da durmadan gc
liyor. 

Bütün bu oluınsu .... k()�uııar. bir la-

işçilere , 
zincirlerinden 
baska ka�bedecek 
ne vermeli ??  

Her yıl Haziran ayının son günlerin
de yeLkisiz bir genel kurul toplamr. Bu, 
Sosyal Sigortalar Kurumu genel kurulu
dur. Yetkisiz oluşu, SSK'nın işleyişini 
etkileyici yönde hiç bir karar alamama· 
Rndandır. Yani "en yetkili organ Genel 
Kurul'dur" i lkesi burada geçerli de2il
dir. 

Bu yetkisiz genel kurula hükümet 
kesiminden, işveren kesiminden ve Türk 
t. kesiminden delegeler katılır. Yasalar
da var olan ana kuralın üçüncü kesimin 
ifçi Ire,im; olması hükmüne raemen,bu
pine kadarki uygulamada bu kural Türk· 
I, kesimi olarak işletiimiştir. Bu işleyiş 
karşısında, her yıl oldueu gibi yine eleş
tiri geleceei bilindiRinden, genel kurulu 
açış konuşmasında Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mahir Ablum eleştiriye peşin ola· 
rak karşılık vermiştir. Bu karşılıkla, ko· 
nunun özünden kaçma vardır. Bakan bu 
konuda şunu söylüyor: "Bugüne kadarki 
hükümetlerin yaptıRını yaptık ve SSK 
genel kuruluna Türk-Iş kesiminden dele
ge çagırdık. Yaptı�ımız uygulama bize 
özgü degildir." 

Bu karşılıkla Türk-Iş kesiminin çae
mının gerekçesi yok. yasal dayanaRı da 
yok_ Aksine, gerekçesi ve yasal dayanaeı 
olmayan çagnda bu sakalııgı ortaya Çı
karmamak için kaçma var. 

Oysa, SSK'ya hiçbir katkısı bulun
mayan hükümet t.eınsilcilerinin ne işi var 
bu kurulda'? Ayrıca işçilerin sosyal gü
venlik kurulunda işveren kesiminin ne 
işi va� özcesi yasada var olan kurallar 
bile gerçekçi dea ii. 

Aslında bu, çalışma hayatının her 
alanında işleyen ünlü üçlü ittirak'ın 
SSK'ya yansımasıdır. Bu ittifakla zaman 
1.aman çatlamalar duyulursa da onarıI
ması pek uzun 7.aman almaz. Geçtieimiz 
hafta çalışmalannı tamamlayan SSK 'nın 
yelkisiz 31. genel k.urulunda, hp,m çat1a
malan hem de onarmalan görmek müm-

kün oldu. Bunlara kısaca degineeeRiz. 
Ama bu genel kuruldan sonra asıl söyle
nilmesi gereken başka bir nokta, üçlü it
tifakla agırlıtın işveren kesimine kayışı
nın açık belirlileri. Bu kayışta, Türk-Iş 
ve hükümet kesiminin de işveren kesimi
ne yaklaşması, söz konusu. 

SSK'NIN KAYNAKLARI 

Bugün uygulanan sisteme göre, Sos
yal Sigortalar Kurumu. ileride yapaeaeı 
ödemeler için fon biriktirmekledir. Bi
riktirilen bu fonlar a�ırhklı olarak dev· 
let tahvillerine yatırılmaktadır. Yasada 
bunun oranı belirlilmişse de uygulama
da bu oran da aşılmaktadır. Yasada oran 
% 40; uygulamada ise, 1975 yılı sonu iti
bariyle % 56.01. Başka bir deyişle, ku
rumun 27 milyar liralık plasmanının 
15.5 milyan devlel tahvillerine yatırıl
mış. 

Bu biriktirme sistemine "kapilali
zasyon" sislemi deniliyor. Bugün dünya
nın hiçbir ülkesinde uygulanmıyor. 

Bir başka sistem de "reperlisyon" 
sistemi. Bu sistemde ton biriktirme yeri· 
ne mevcut fonlan yalınmda kullanma 
var. Bir de sigortah olanların kapsamını 
sürekli artırarak, elde edilen pirimlerle, 
ronlarla karşılanması gereken ödemele
rin karşılanması söz konusu. 

Bu yeni sistemi başından beri savu
nan, iljveren kesimi. Şimdi 'l'ürk.lş kesi· 
mi de a�lrhkJı olarak savunmaya başla
dı. Bu konuda söylenen şu: Bu fonlar sa
nayie aktarılmalı; yaLırım yapılmalı; ye· 
ni fabrikalar açılmalı ve yeni fabrikalar
da yeni işçiler çalışmaı!. 

Işveren k!.-osimi sözcüsü ise, önce 
SSK'na 3 milyar borcu olan işverenlerin 
büyük bölümünün sanayici olmadıRını 
dile getiriyor. Ve ekliyor: "sanayi kesi
minin pirim borcu 700 milyondur ve bu 

rartan Türkiye ekonumisiııi darboğ.ız· 
dan darbu�aza götürürken, dieer lıırur· 
lan sermayenin gidı'rek daha yüksek 
kürlarla t.;alışmasına olanak sajllıynr. Bu 
da yelmiyor ulsa J,(crck ki. üntıUNin dü
şük seviyelerde ıutulabilmesi için akla 
j!l'Iecek her yol deneniyor. Bunun kaba 
kuvvcl\(' yapılabilmesi, i�çi sınırının 
giderek bilinçlenmesi ve iirAüUC'nml'si 
llC'deniyle güt;lcştikçc, uzun zamandır 
kullanmak gl'reksinimini duymadıkları 
bir yolu dt'l1pmt'Yt' başladılar: I lıış gü
rünmek. l l ızlı bir prupaganda ilı' bir yan· 
dan iş",:i isıeklerinin "haksızlıi!ı" Upri sü· 
rulürken diğer yandan da st'miııerh'r, 
oturumlar yuluyla "sorunların halka gü
türülmesi" vı' "halkla kaynalfma" yolları 
deneniyor. 

OCRETLER GÖRECELI 
OLA RAK (;ERILlYOR 

Bu kampanyallin başarı olasılı)!:ı 
.büyük · d('ğil. Fakaı işçi islcklt'tiyl(' ilgi
li siiylı'nl'nlert· h'pki l!öslcrmf'llwk rlı' 
olaııal\sı .... Nilddm sun zanıanlarrla bu 

borcun tamamı ya teminat altında ya da 
takside ba�lanmış durumdadır." 

Bu kesimin yakınması, SSK fonIa
nndan sanayi kesiminin yararlanama

masındandır. Oysa işsizli�e çare sanayi
in elindedir, yatırım yapılmalıdır, fabri
kalar kurulmalıdır, rabrikalarda işçiler 
çalışmalıdır. 

Aynı SÖ'l.CÜ "işçi konollan kredisi
nin ne ölçüde tahsil edildi�i hakkında 
ciddi bir açıklama yoktur" derken, ku
mm fonlarının ikinci derecede aklarıl
dıgı in:jaaL sektörüne karşı çıkmakladır. 

Gerçekten de 27 milyarlık plasma
nın 5.2 milyan, yani % 18.72'si işçi 
mesken kredilerine ayrılml:jtır. I{aret ib
rahimo�lu bu.mikların 7 milyarı aşlıj!ını 
söylüyor; elbel bir bildiRi var_ Bu para· 
lara soka�a atılmış, Lopraen gömülmüş 
olarak bakıyor ve bunların sanayi yalı
nmlarına �ilmedi�ine hayıflanıyor. 

Işçi meskenleri konusunda MC'nin 
başbakan yardımcılarından Turhan F.ey· 
ıioğlu ise başka düşünüyor. Bu hususta
ki görüşünü dile getirirken söze şöyle 
başlıyor: "Işçi ve işveren kesimimizin 
Lcmeldt' sosyal güvenlik ihtiyacı konu
sunda birlcşmiş olması son derece sevin
diricidir ... Bu itlirak Türkiyc'"in geleec· 
Rine güvenle bakmak için bir teminat
lır." Du sözlerden sonra söyledikleri ile 
sanayi kesiminin sözcüsünden aynlıyor. 
Ayrıldıeı nokla işçi meskenleri konu
sunda sadece. Getirdiei gerekçeye ise 
sanayı kesiminin katılması gerekir. 
Bakın ne diyor Fcyzioğlu: "Hiç kimse 
'l'ürk işçisine dönüp, bir takım zehirli 
reçeteler sunmak imkanına sahip olma· 
malıdır. Hiç kimse 'l'ürk işçisine dönüp, 
senin zincirlerinden başka kaybedeceeln 
ne var lanında ... reçeteyi sunmaya kal· 
kışnıamalıdır. Bunun için, Türk işçisi. 

nin kaybedecej'!:i bir şeye sahip kılmak 
zorundayı�. Bu toplumu ev sahibi yap· 
ınak zo�undayız." 

yüııdı' t.;iıltlfrnalar hl�lilııdl. Verimlilik ar
lı�ının wcl ücrcLlı'rdeki arlı�ı J,:t't.;li((i hi
litıiynr. Ayrıca yalnı� hu ynlla snn un
bt'� yıl içinde yüz milYilrl:ırca liranın iş
çilı'rden çalınınıoŞ olduğu hesaplandı. 
Ocrel pulilikusyla iIi�kili girişimlı'rin Vi'· 
rimlilik arLı�larını ne yHndc ı'Lkilcycce�i 
at.;ık. (:ert'kli�i lfı'kildc c;clüllC'ndirilm('
yen bir verimlilik arlı Şı kunusunda işçi
lerin arlık pı'k günüllü olmamal"rı gere
kir. OcrdlN konusunda ü ... .cllikle son za· 
manlarda vur�ulanan dij!er bir ol�u, çe· 
şiLli sanayi dallarında dü7.enli olarak gUz
lenen ül:reL rarklılaşmalan. Temeldt' 
"ynı beı.:l'tiyi ve t.;abayı gerektiren iki i�
dcn biri. bulundukları iki ayrı dala j:tÖf(' 
bazan diğerinin yarısı bir üCfl'l alıvur. 
Ru özell ik. sanayi dallarından han�isinin 
daha çuk iç tükı'lim için, hangisinin ay
nı l.amanda ihraç için ürelliitinE' bağlı. 

Sonuç olarak, ekunom; Uyle bir 
darb()�a1. içinde ki, dar bo�azı giderınek 
için başvurulan önll'mlerin ve girişimle
rin herbiri darboğaı.ı artırıcı etki yaralı
yor. Yanlış anlama olmama'il için belirL
mekte yarar var: Bu yapıya rağmen, bu
günün araçlanyla bile bu darbıığa7.dan 
çıkmak, hiç de�ilse darboğazı hafinet
rnek olanağı var. Yalnız bunu yapmak, 
hükümet ile sermayeyi karşı karşıya ge
tirml'k dem('k. nir kE're ,l Iükümeı bunu 
yapacak güçte değiL. Aynca yapmayı is
lt'nll'si için de nE"den yok_ 

H IZMET YERINE 
POLITIK YATIRIM 

Sosyal Sigortaıar Kurumu'nun 3l. 
genel kurulu da dieerlerinden farklı de· 
gildl. Sosyal Güvenlik Bakanı Ablum, 
genel kurulu bir konuşma ile açlı. Arka
sından başbakan Dtmirel'in mesajı 
okundu. Sonra da başbakan yardımcısı 
l-'eY1.io�lu konuşlu. Bu üç ayn konuş· 
ma, aynı şeylerin üç ayrı a�ızdan tck
rarından başka bir şey de�ildi. Bu tek
rar ise, hemen her ay başbakan yardım
cısı Feyzioj!lu 'nun "hükümetin icraalı
nı " kamuoyuna duyuran ünlü konuşma
larının bir kesitinin tekranydı. 

Yani poliLik yatınm için bir divan 
kurulmuş, her kesimden insanlar toplan
mıştı. Bu in,'ianlara "büyük Türkiye", 
"nurlu uruklar". "40 nıilyon insana sos
yal güv('nce" nutuklan aııldı. 

Bilindi�i �ibi tüm kuruluşlar MC or
takları arasında etki ve raydalanma alanı 
olarak pay edilmiştir. SSK bu payIaşım
da AP'ye düşınüştLir. Eu alandan AP ala
bildi�ine raydalanmakta kararlıdır. "·ay· 
dalanınanınyolu ise. bir takım "zararlı 
unsurları" temizlemekten g('çer. Bu iş· 
Icınde AP'1i bakan yanına tüm güçleri 
aldı, üst kademede temi7.li�i başardı imıa 
yetmedi. Ne 'l'ürk-lş'in yardımı. ne de 
"yardımcı güçler" raydalanma alant olan 
SSK 'yı temizleyebildile.r. 'l't'mizlenmcsi 
gereken DISK üyesi �osyaı-tş ve lIus·lş'. 
di. Işçi memur ayırımı görünümünde 
tüm güçler temizlik ıçin var güçleri ile 
çalıştılar, amu olma..ıı. 

Genel kurulda bu konuda da çok 
laf edildi. 

Sonuç olarak denilebilir ki, eski 
plaklar gedlkliler wrarından çalındı, dur
du. Ittifaklar pekiştirildi, karşılıklı pas
Lar verildi ve alındı. Bir genel kurul daha 
billi, darısı 32'ncisine. 
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kün oldu. Bunlara kısaca degineeeRiz. 
Ama bu genel kuruldan sonra asıl söyle
nilmesi gereken başka bir nokta, üçlü it
tifakla agırlıtın işveren kesimine kayışı
nın açık belirlileri. Bu kayışta, Türk-Iş 
ve hükümet kesiminin de işveren kesimi
ne yaklaşması, söz konusu. 

SSK'NIN KAYNAKLARI 

Bugün uygulanan sisteme göre, Sos
yal Sigortalar Kurumu. ileride ileride iler yapaeaeı 
ödemeler için fon biriktirmekledir. Bi
riktirilen bu fonlar a�ırhklı olarak dev· 
let tahvillerine yatırılmaktadır. Yasada 
bunun oranı belirlilmişse de uygulama
da bu oran da aşılmaktadır. Yasada oran 
% 40; uygulamada ise, 1975 yılı sonu iti
bariyle % 56.01. Başka bir deyişle, ku
rumun 27 milyar liralık plasmanının 
15.5 milyan devlel tahvillerine yatırıl
mış. 

Bu biriktirme sistemine "kapilali
zasyon" sislemi deniliyor. Bugün dünya
nın hiçbir ülkesinde uygulanmıyor. 

Bir başka sistem de "reperlisyon" 
sistemi. Bu sistemi. Bu sist sistemde ton biriktirme yeri· 
ne mevcut fonlan yalınmda kullanma 
var. Bir de sigortah olanların kapsamını 
sürekli artırarak, elde edilen pirimlerle, 
ronlarla karşılanması gereken ödemele
rin karşılanması söz konusu. 

Bu yeni sistemi başından beri savu
nan, iljveren kesimi. Şimdi 'l'ürk.lş kesi· 
mi de a�lrhkJı olarak savunmaya başla
dı. Bu konuda söylenen şu: Bu fonlar sa
nayie aktarılmalı; yaLırım yapılmalı; ye· 
ni fabrikalar açılmalı ve yeni fabrikalar
da yeni işçiler çalışmaı!. 

Işveren k!.-osimi sözcüsü ise, önce 

borcun tamamı ya teminat altında ya da 
takside ba�lanmış durumdadır." 

Bu kesimin yakınması, SSK fonIa
nndan sanayi kesiminin yararlanama

masındandır. Oysa işsizli�e çare sanayi
in elindedir, yatırım yapılmalıdır, fabri
kalar kurulmalıdır, rabrikalarda işçiler 
çalışmalıdır. 

Aynı SÖ'l.CÜ "işçi konollan kredisi
nin ne ölçüde tahsil edildi�i hakkında 
ciddi bir açıklama yoktur" derken, ku
mm fonlarının ikinci derecede aklarıl
dıgı in:jaaL sektörüne karşı çıkmakladır. 

Gerçekten de 27 milyarlık plasma
nın 5.2 milyan, yani % 18.72'si işçi 
mesken kredilerine ayrılml:jtır. I{aret ib
rahimo�lu bu.mikların 7 milyarı aşlıj!ını 
söylüyor; elbel bir bildiRi var_ Bu para· 
lara soka�a atılmış, Lopraen gömülmüş 
olarak bakıyor ve bunların sanayi yalı
nmlarına �ilmedi�ine hayıflanıyor. 

Işçi meskenleri konusunda MC'nin 
başbakan yardımcılarından Turhan F.ey· 
ıioğlu ise başka düşünüyor. Bu hususta
ki görüşünü dile getirirken söze şöyle 
başlıyor: "Işçi ve işveren kesimimizin 
Lcmeldt' sosyal güvenlik ihtiyacı konu
sunda birlcşmiş olması son derece sevin
diricidir ... Bu itlirak Türkiyc'"in geleec· 
Rine güvenle bakmak için bir teminat
lır." Du sözlerden sonra söyledikleri ile 
sanayi kesiminin sözcüsünden aynlıyor. 
Ayrıldıeı nokla işçi meskenleri konu
sunda sadece. Getirdiei gerekçeye ise 
sanayı kesiminin katılması gerekir. katılması gerekir. katılması ger
Bakın ne diyor Fcyzioğlu: "Hiç kimse 
'l'ürk işçisine dönüp, bir takım zehirli 
reçeteler sunmak imkanına sahip olma· 
malıdır. Hiç kimse 'l'ürk işçisine dönüp, 
senin zincirlerinden başka kaybedeceeln 

H IZMET YERI
POLITIK YATIRIM 

Sosyal Sigortaıar 
genel kurulu da dieerlerinden 
gildl. Sosyal Güvenlik 
genel kurulu bir konuşma 
sından başbakan 
okundu. Sonra da başbakan 
l-'eY1.io�lu konuşlu. 
ma, aynı şeylerin üç 
rarından başka bir şey 
rar ise, hemen her ay 
cısı Feyzioj!lu 'nun "hükümetin 
nı " kamuoyuna duyuran ünlü 
larının bir kesitinin tekranydı. 

Yani poliLik yatınm 
kurulmuş, her kesimden 
mıştı. Bu in,'ianlara 
"nurlu uruklar". "40 
yal güv('nce" nutuklan 

Bilindi�i �ibi tüm 
takları arasında etki ve 
olarak pay edilmiştir. 
da AP'ye düşınüştLir. 
bildi�ine raydalanmakta 
dalanınanınyolu ise. 
unsurları" temizlemekten 
Icınde AP'1i bakan yanına 
aldı, üst kademede temi7.li�i 
yetmedi. Ne 'l'ürk-lş
"yardımcı güçler" ray
SSK 'yı temizleyebildile
gereken DISK üyesi �osyaı-tş 
di. Işçi memur ayırımı 
tüm güçler temizlik 
çalıştılar, amu olma..ıı. 

Genel kurulda bu 
laf edildi. 

Sonuç olarak denilebilir 



DONYADA YOROYOS 

CAlLAGHAN HÜKÜMETi MUHAFAZAKAR 

iKTiDARıN YOWNU TEMizLjyOR 
HAFTA BiLL A ÇIKLAMA YAPAN BUYUK 

PARTISI GENEL SEKRE'/'ERI GORDON MC LENNAN, CAL, 
LAGHAN'IN BUGUNKU çiZGISINI SURDUIIMESI HAI.INDe MUHM'A, 
ZAKARLAR HUKUMETININ ÇOK KUVVF.TLI BIR IHTIMAL HALINE 
GELECECINI BELIRTTI. CALLAGHAN'IN BAŞBAKAN OLMASıNıN, 
WILSON POLITIKASıNıN BIR DEVAM/ OLDUCUNU BELli/TEN MC LEN, 
NAN, Işçi PARTISI IçiNDEKI SOL KANADIN lJA SON EJ(ONOMIK 
()NLEMLERI DESTEKLEDICINI HA TI/ILAT7'/. MC LENNAN "IN Kr:N/J/, 
SINE YONELTILEN SORULAi/A VEIWICI YANınA}// A ŞA GIUA /lU· 
gCAKSINIZ, 

• Harold Wilson'un başbakanlıktan 
ayrılışı sizce sınıf uzlaşmacılığı politika
sının iflasını mı noktalarnaktadır? Wil
son yönetiminin bir bilançosunu yapar 
mısınız? 

Bay Wilson, istirası sırasında gerek
çelerini de açıkladı: 60 yaşına gelmesini 
ve uzun zamandır bakanhk ve başbakan
lık yapmasını ileri sürdü. Bunlar istirası
nın resmi gerekçeleri idi. Aslında rol 
oynamış başka raktörler de olabilirdi. 
Fakat istiranın temeldeki nedenleri üze
rine varsayımlar yürütmek gereksizdir. 
Wilson gerek iç gerekse dış politikada 
sUrekli olarak emekçilerin ve sosyaliz
min çıkarlanna karşı bir politika yürüt
müştür. Son yıllarda sae sosyal·demok
rat bir politikanın takipçisi olmuştur. 
DolaYLSıyla başbakanlıktan istifası işçi 
sınırı ve uluslararası sosyalist hareket 
için bir gerileme deeildir. Wilson. sos
yal-demokrat hareket içinde, sosyalist.
lerle komünistler arasında işbirlieine 
herzaman karşı çıkmış biridir 
ve bunu sosyalist enternasyonal yöneti
cilerinin önünde geçenlerde de belirt
miştir. Böyle bir kişinin Ingiltere'deki 
Laborist hareketin yönetiminden aynl
ması. bizce bu hareketin bir gerilemesi 
defildir. 

Wilson. İngiltere'nin derin bir kapi
talist bunalımdan geçti�i bir dönemde 
istifa etmiştir. Işçi sınıfının ve Ingiliz 
Laborist hareketinin önündeki sorun 

1 0'la sınırlandırılmıştı. Şimdi ise bu, 
yüzde 4.5 olacak. Geçen yılın Nisan 
ayından bu Nisan'a kadarki dönemde 
resmen saptanan enflasyon oranı ise yüz
de 1 8_9 olmuştur ... 

Bazılarına göre sadece ücretlerin sı
nırlandırılması söz konusu. Komünistler 
ise, gerçek ücretlerin de düştü�ünü belir
tiyorlar. Bu ücret azalmasının ötesinde, 
toplumsal ve kamusal hizmetlerden tic' 
kısıntı yapılmaktadır ve işsizlik azalaea
�a benzememekt..edir. Resmi rakamlara 

WilsQn başbakan olsun olmasın aynıdır: 
Bunalımdan çıkmanın yolu bulunmalı, 
ülkemizde daha geniş bir demokrasi 
yoluna girilmelidir_ 

• James Callaghan'm başbakanlığa ge
lişi bir politika değişikliğinin mi, yoksa 
halktaki huzursuzluğun önünde "görü
nüşü kurtararak" yeniden bir zaman ka
zanma çabası mıdır? 

Birinin yerine di�erinin geçmesi In· 
giltere hükümetinin politikasını hiçbir 
biçimde deAiştirrneyecektir. Bay Callag
han uzun süre boyunca sa� bir politika
nın .J9Nlülmesinde Wilson'la işbirliAi 
yapmıştır. Aynca Wilson'un halefinin 
kendi politikasını sürdürece�inden emin 
olmadan istifa etmediAi kanısındayız. 

Callaghan'ın başbakan olmasından 
sonra hükümette bazı kişisel de�işiklik
ler yapıldı. Bu de�işiklikler, Wilson'un 
politikasının sadece SÜrdüri.ilmekle kalın
mayaca�ını, daha da yoeunlaştınlacaRı
nı göstermektedir. Başbakanın 16 Hazi
ran'da yaptıeı bir açıklamada, işçilerin 
ve sendikalann, Ingiltere'nin bunalım
dan çıkabilme5i için ücretlerinden ve ya
şam koşullanndan fedakarlık yapmalan 
zorunlulu�undan söz etmesi de bunu ka
nıtlamaktadır. 

Ücretlerin kontrolü politikası ciddi 
bir biçimde yoğunlaştırılmış bulunuyor. 
Wilson zamanında ücret artışları yüzde 
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göre işsiz sayısı bugün 1 milyon 250 bin
dir. ( Geçen hafta yayınlanan son hükü
met istatistiklerinde ise işsiz sayısı 1 mil
yon 332 bin 605 olarak geçmektedir. 
Bu sayı, faal nüfusun yüzde 5.7'sini bul· 
maktadır). Gerçekte ise ülkemizde 500 
bin işsizi n bulunduAu kolaylıkla ileri sü
rülebilir. Bu durumun de�işece�ini dü· 
şünmemize yol açacak bir olgu da orta
da yoktur. 

• Emekçilerin yaşam düzeyine karşı 
yönelen bu son saldırı, hükümet tarafın
dan, Sendikalar Konfederasyonu'nun 
( 1 0  milyon üyeli TUC) yöneticilerinin 
desteği alınarak kararlaştırıldı ve uygula
maya kondu. Sendikalarla iktidar arasın
daki bu işbirliğini işçiler nasıl değerlen
diriyor? 

Callaghan hükümetinin ücret poli· 
tikası geçen hafta TUC'un ö7.e1 kongre
si tarafından onaylandı. 17"ye karşı 1 gi
bi çok büyük bir çoeunluk tararından. 
Ancak bunun nedeni, işçilerin feda kar
Iıkta bulunmaya yatkın olmaları de�i1-
dir. Yayın araçlarının yoAun propagan
dası ve hükümetin bitip tükennıez çaArl
larıyla, işçiler, Ingiltere'yi bunalımdan 
çıkarmak redakarlı�ın gerektiAine 
inandırılmaya çalışılmış, en azından bu
na hazır hale getirilmiştir. Buna karşılık 
kendilerine tabanda başvurulan maden 

işçileri bu yeni "toplumsal sözleşme"ye 
yüzde 46 oranında karşı çıkmışlar; TUC 
özel kongresnden önce toplanan gemi iş
çileri konreransı da bu sözleşmeyi red
detmiştir. Fakat buna kulak 2Sllmamış
tır. Işçilerin duygularıyla sendika yöne· 
ticilerinin kararları arasında belirli bir 
uyumsuzluk vardır. 

Ayrıca, ülkemizde iı;ıçi hükümetin 
alternatifi, daha da işçi ve sendika düş
manı olan muharazakar hükümetidir. Iş
çi hükümeti sendikalara: "Bunalımdan 
çıkmak için sizin desteğinize ihtiyacım 
var. Ve e�er beni desteklemezseniz genel 
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seçimler yapılacak ve hükümete muhara
zakarlar geri gelecektir" diyor. Bu du
rumda, sendika yöneticilerinin baskı al
tında kalarak neden hükümet politikası
nı onayladıklan anlaşılabilir. 

. I şçi Partisi'nin sol kanadından git
tikçe daha çok söz ediliyor. Wilson'un 
halerinin saptanması sırasında bu kanat 

başarılı olmuş sayılabilir. Bu 
hareketin Ingiltere'nin siyasal yaşamın
daki yeri nedir? 

Ne yazık ki hükümetin gelir politi
kasını savunan ve destekleyen sadece Iş
çi Partisi'nin ve sendikaların geleneksel 
sa� kanadı olmamış; geçmişte bu parti· 
nin ve 'fUC'un soluna dahil olan birçok 
yönetici de onlara katılmıştır. Orne�in 
ülkenin en büyük sendikası olan ulaşım 
işçileri sendikasının lideri Jack Jones, 
geçmişte gerek ülke içinde gerekse ulus
lararası planda birçok kere sol tutumlar 
almıştı. TUC'un ikinci önemli parçası 
olan Metalurji Işçileri sendikası başkanı 
J-Iugh $canion da birçok defa sol güçle
rin yanında bulundu. Madenciler Sendi
kası genel sekreteri Lawrence Daily için 
de bunlar söylenebilir. Bu sendika yöne

de di�erleri gibi Bay Callaghan'ın 
" toplumsal sözleşme" slni desteklemiş-

lerdir. Au durum, hükümetin ekonomik 
pomi!(a51 'o·c sonuç!:::'ii kOil\.ıı.unda sendi· 
kal hareket içinde bir karışıklık, bir t.e. 
lirsizlik yaratmaktadır. Görüldü�ü gibi, 
gerek sendikal hareketin gerekse Işçi 
Partisi 'nin solu, Callaghan'ın gelir politi
kasına karşı sınıfsal, açıkça sosyalist bir 
tavır takınmamaktadır. 

Ancak, ithalatın kontrolü, sermaye 
ihracının denetimi, kamu mülkiyetinin 
ve kamulaştırmaların genişletilmesi, as
keri bütçenin azaltılması, İngiltere'nin 
AET'ye katılışının sınırlandırılması, sos
yalist ülkelerle ticarete önem verilmesi, 
servet vergilerinin artırılması, çokuluslu 
şirketlerin kontrolü gibi sorunlarda sen· 
dikal hareketLeki ve Işçi Partisi'ndeki 
sol kanat içinde geniş bir görüş birli�i 
mevcuttur . 

Bazı önemli sorunlarda açık bir gö
rüşü olmakla birlikte, sol'un, ücretlerin 
Vf! kamu harcamalarının azaltılnıası ko
nusund& hükümetle anlaşması önemli bir 
sorundur. Buna r&C:men ikinci dünya sa
vaşından bu yana sol'da büyük bir iler
leme vardır. 

Işçi Partisi sol'unun temeldeki tav
n, Işçi Partisi'nin 1973'te kabul edilen 
programında net bir biçimde görülmek
tedir. Bu program, "iktidann ve servetle
rin temelli ve geri dönmernek üzere 
emekçilere ve ailelerine devredilmesini" 
öngörmektedir. E�er ücretlerin sınırlan
dırılmasına k::ırşı çıkma konusunda, sol 
bir politika izlenmesi g:re�inde gösteri· 
len kararlılık tekrarlanabilirse, bundan 
çok rarklı bir durum ortaya çıkacaktır. 

• O halde, ülkenizin kapitalizmin �u
nalımının bu özellikle keskin döner,ıin
den çıkmasını mümkün görüyorsunuz. 
Büyük Britanya Komünist !lartisi tarafın
dan önerilen çözüm yolları nelerdir bu 
konuda? 

Komünistler, işçi hükümetinin poli
tikasının onu kurtaramayaca�ını söylü· 
yorlar. Diyoruz ki, bu yolda israr etme
leri halinde gelecek seçimlerde muhafa
zakarlar geri dönecektir. "Tori"lerin 
geri dönüşünü engellemenin tek yolu ise, 
emekçilerin gelirlerinin artınımasına da· 
yanan ekonomik bir genişleme çizgisini 
izleme konusunda kesin bir kaıar alın
masıdır. Bu yalnız "Tori"lerin gelişini 
önlemek için de�il, ülkeyi bunalımdan 
çıkarmak için de zorunludur_ Bizim 
programıınız şudur: 

- Halkın gelirlerinin yükseltilmesi 
yoluyla ekonominin genişletilmesi, 

. Sennaye ihracının kontrolü ve 
sanayiin devlet eliyle ciddi olarak denet
lenmesi, dolayısıyla kamulaşbnnalann 
genişletilmesi çerçevesi içinde yabnmla· 
nn sanayie yöneltilmesi; 

- Kamu sektörünün genişletilmesi 
ve ithalatın, özellikle bugünlerde ülkeyi 
dolduran mamul maddelerin ithalatının 
kontolü yoluyla, ekonominin canIandı
nıması; 

- Silahlanma 'konusundaki bu,ain· 
kü politikanın de�iştirilmesi; askeri har
camalann azaltılması ve serbest kalan 
sermayenin bir banş ekonomisinin ve 
toplum sektörünün geliştirilmesi için 
kullanılması; 

- Ulke politikasının gelişiminde fe· 
ci sonuçları bulunan AET'den çıkılması; 

- Servet ve karlardan ahnan vergi
lerin artırılması; 

- DiAer ülkelerle, özellikle sosya
list ülkelerle ticaretin geliştirilmesi. 

Komünistlerin, bunalıma karşı mü
cadele edilmesini sa�layacaeına inandık
ları bu politika, işçi hükümetinin deva
mını saRIayacak ve daha geniş bir de
mokrasiye ve sosyalizme giden yolu aça
caktır. 
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bin işsizi n bulunduAu kolaylıkla ileri sü
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şünmemize yol açacak bir olgu da orta
da yoktur. 

• Emekçilerin yaşam düzeyine karşı 
yönelen bu son saldırı, hükümet tarafın
dan, Sendikalar Konfederasyonu'nun 
( 1 0  milyon üyeli TUC) yöneticilerinin 
desteği alınarak kararlaştırıldı ve uygula
maya kondu. Sendikalarla iktidar arasın
daki bu işbirliğini işçiler nasıl değerlen
diriyor? 

Callaghan hükümetinin ücret poli· 
tikası geçen hafta TUC'un ö7.e1 kongre
si tarafından onaylandı. 17"ye karşı 1 gi
bi çok büyük bir çoeunluk tararından. 
Ancak bunun nedeni, işçilerin feda kar
Iıkta bulunmaya yatkın olmaları de�i1-
dir. Yayın araçlarının yoAun propagan
dası ve hükümetin bitip tükennıez çaArl

Ayrıca, ülkemizde iı;ıçi hükümetin 
alternatifi, daha da işçi ve sendika düş
manı olan muharazakar hükümetidir. Iş
çi hükümeti sendikalara: "Bunalımdan 
çıkmak için sizin desteğinize ihtiyacım 
var. Ve e�er beni desteklemezseniz genel 
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seçimler yapılacak ve hükümete muhara
zakarlar geri gelecektir" diyor. Bu du
rumda, sendika yöneticilerinin baskı al
tında kalarak neden hükümet politikası
nı onayladıklan anlaşılabilir. 

. I şçi Partisi'nin sol kanadından git
tikçe daha çok söz ediliyor. Wilson'un 
halerinin saptanması sırasında bu kanat 

başarılı olmuş sayılabilir. Bu 
hareketin Ingiltere'nin siyasal yaşamın
daki yeri nedir? 

Ne yazık ki hükümetin gelir politi
kasını savunan ve destekleyen sadece Iş
çi Partisi'nin ve sendikaların geleneksel 
sa� kanadı olmamış; geçmişte bu parti· 
nin ve 'fUC'un soluna dahil olan birçok 
yönetici de onlara katılmıştır. Orne�in 
ülkenin en büyük sendikası olan ulaşım 
işçileri sendikasının lideri Jack Jones, 
geçmişte gerek ülke içinde gerekse ulus
lararası planda birçok kere sol tutumlar 
almıştı. TUC'un ikinci önemli parçası 
olan Metalurji Işçileri sendikası başkanı 
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FEDERAL ALMAN 

SEÇIMLERI YAKLAŞıRKEN 

Feder.ıl Alımnya'da 3 Ekim'de yapılacak genel seçimler yaklaşırken, ik· 

tidara hazırlanın sıl ve aşırı-sağ güçlerin politik gösterileri yoğunfaş.tı. Joscph 

Strauss'un HristiYiiln Sosyal Birlik (CSU) partisinin olağanüstü kongresiyle bir

likte, seçim kampanyası öncesindeki hazırlıklar tamamlanırkcn, Alman Sağ'

ınd<ı önemli ıçıklıklar da elde edildi: Buna göre J.  Strausslun başbuiluğu al

ıında gOçlerini toplayan gericilik, bu seçim kampanyası boyunca en tehlikeli 
sloganları kullınmaktoıın çekinmeyecek. 

Helmut Kohl yönetimindeki Hristiyan Demokrat Birlik (eDU) partisi

nin olağanüstü kongres,i 24-26 Mayıs tarihlerinde Hannover'de yapılmış (Yürü
yüş S. 61) ve Sosyal Demokratlar hedef alınarak "Sosyalizm değil, Hürriyet" 

sloganının emfında bütün sağın bütünleştirilmesinin taktik bir adımı atılmıştı. 

Aslında, tüm ülke çapında örgütü bulunan eDU kongresinin iplerini elinde tu

tan, şu an için örgütlenmesini sadece Bavyera ile sınırlı tutmayı taktik açıdan 
gerekli gören J. Strauss'tan başkuı değildi. 

Sağ'ın, "sosyalizm delil, hürriyet" sloganıyla kıstırmaya çalıştığı 

AJman Sosyal Demokrat Partisi (SP D) yönetimi ise, 18-19 Haziran'da Dort

mund'da toplanan olalanüstü kongrede, bu suçlamanın asılsızlığını ispatlama 
niyetini "teyid etti". Brandt, kongredeki konuşmasında, eDU�SU ittifakının 

"ekonomide gerekli delişiklikleri yapmaktılO aciz olduğunu, bu aczini kapa
nu.k için korkutma yoluna başvurduğunu" açıklıyordu. Kongrede, seçim 
pbtformunda partininsavunacağı sloganlar da saptandı. 

SPD içindeki "JU505" adındaki sol muhalefet, birkaç hafta önce Solin
gen'de toplanan bir kongrede, sermaye üzerine vergilendirme, devletin yatı
rımları kontrol etmesi, kilit sanayilerin devletleştirilmesi gibi bazı talepler ileri 

sürmüştü. Bu taleplerin eDU yöneticileri tarafından "komünizm"le suçlanma
sc üzerine Brandt olayı hafiften almış, "bu eski reçetelerle vakit öldürmeye ge
rek yok" gibi bir açıklamayla olayı kapatmıştı. Parti 'nin Dortmund kongresi 
iıe, Jusos'ların, dam önceki Mannheim kongresindekinden daha da cılız bir 
mık göstermelerine tanık oldu. 

Ancak SPD'de sağlandığı imajı yaratılan bu "birlik", gerçekte, Brandt 
ve Schmidt'e bağlanan "mucize" umutlarına .dayanıyordu. Diğer bir deyişle, 
SPO, iç politikada parti aleyhine gelişen ve hristiyanları iktidar adayı yapacak 
kac:br lÜçlenen tepkilere karşı, bu iki ismin arkasına büzüıüyordu ... 

Oortmund'un renidi tek gösterisi ise, hristiyanların "sosyalizm delil 
hürriyet" slopnına karşı döktürülen edebiyat oldu. Konuşmacılar bir yandan 
"sosyal-demomtizm"in özgürlüğün en büyük güvencesi olduğunu ileri sürer
ken, ikinci cümlelerinde de "komünizme karşı en gOçlü mücahitin de sosyal 
demokn.si olduğunu" eklemeyi unutmuyorlardı. 

Ote yandan SPO'nin, önümüzdeki günlerde eDU ve eSU'yu parasal ola
rak destekleyen örJÜtlerle ilgili bir kitapçık yayınlayacağı belirtiliyor. Söz ko
nusu listede, ülkedeki iki işveren örgütlenmesinin de lideri ve eski SS Subay i 

Hanns Martin Schleyerj BASF adlı tröstün yöneticilerinden W. Heintzeler, 
Mannesmann şirketinden Egon Overbeck, Siemens'ten Paul Schnitker, Oaim
ler-8enz'den J. Zahn gibi isimler yer alıyor. SPO yöneticileri basın patronları
nı da yine eDU - eSU'yu desteklemekle suçluyorlar. 

Hristiyanların seçim taktiği olarak başlattıkları, özgürlükler üzerine tar
tışma, sosyal demokr.ıtların arasında, komünistlerin kamu görevlerinde çalış· 
nu.larını yasaklayan yasayla ilgili tartışmalara da yol açtı. SPD yönetcileri, 
baş sorumluluiunu taşıdıkları yasanın özüne karşı olmadıklarını, uygulama
daki " abartmaların" ise Hristiy� yönetimindeki yerel idarelerde görüldüğünü 
söylemekle yetindiler. Ancak Güney Hesse gibi sosyal demokratların yöneti
mideki bölgelerde de aynı "abartmaların" olduğu, kimi zaman sosyal demok
rat militanlarıo da bunların kurbanı oldukları, kongrenin girişinde biriken 
"yasa kurbanlarının" sayısından da ortaya çıktı. 

SPO'nin Oortmund kongresinin en belirgin gelişmesi, SPD yöneticileri
nin kullandıkları şoven terminolojinin yoğunluğu oldu. 

OISCARD -SCHMIT : NE KONUŞUYORI,AR i 

sosyalizm 
düşmanlıgında 

yanşanlar 

OISCARD: HEDEF SOSYALIzM .. 

FRANSA'DA SOL BIRLIK PAR
TILERININ SON ANLAşMAsı 
SAC'1 TELAŞLANDIRDI. 

Fransa'da sol birli�e dahil üç parti
nin (Komünist, Sosyalist ve Sol Radikal
ler) belediye seçimlerinde ortak listeler 
hazırlaması konusunda 28 Haziran'da 
anlaşmaya varmalanı Fransa'nın politik 
çevrelerinde beklenmeyen bir olay etkisi 
yarattı. 

Anlaşma gününe kadar sag ve "ta
rafsız" basında olayın imkansızlteı işle
niyor, bu hayali başansızlt�ın sorumlu
lu�u da peşinen Komünist Parti 'nin uz
laşmaz tutumuna yükleniyordu. 28 Ha
ziran günü yapılan bazı yorumlarda şu 
görüşlere bile raslamyordu: "Sol'un bu 
sabah biraraya gelecek yöneticileri boşa 
zaman harcayacaklanm şimdiden bil
mektedirler ... " 

Sae'da bir so�uk duş etkisi bırakan 
anlaşma metni şöyleydi: 

"Ortak Program 'da Imzası bulunan 
Parti'lerin heyetleri 28 Haziran günü 
toplanmışlar ve belediye seçimleri hazır
lıklanm tartışmışlardır. 

Uç kuruluş, departmantal ve yerel 
örgütlerini, ülkenin bütün komünlerinde, 
oylamalann ilk turundan itibaren müm
kün olan en iyi sol birlik anlaşmasını 
gerçekleştirmek üzere doerodan görüş
melere baıılamaya ça�ınr. 

Uç kuruluıı, mümkün olan en iyi 
anlaşma deyiminden, özellikle şunu an
lamakladırlar: 

Listelerin hazırlanmasında, Or
tak Program 'ın imzalanmasından bu ya
na yapılan bütün kamuoyu yoklamalnrı· 
nın temel olarak alınması; 

Ortak Program'ın doerultulnnn
dan esinlenerek düzenlenecek bir beledi
ye sözleşmesinden hareketle seçim dö
nemi boyunca gerekli yönetim dayanış· 
masının sa�lanmasl. 

Heyetler, sonbaharda yenıden bir
araya gelme konusunda anlaşmışlardır." 

FKP'nln Paris'te Colonel-FMbien 

meydanındaki Merkez Komitesi binasın
da im:ıalanan anlaşma karşısında Sal'ın 
gizlenemeyen paniRini dengelemek ise 
"Agence France Presse"e düştü. AFPı 
haberinde, vanlan anlaşmanın Sosyalist 
Parti'nin önerilerinden harekelle gerçek
leştirildi�ini "bildiriyor" böylece telaşa 
düşenlerin yüreline su serpmeye çalışı
yordu. 

Gerçekte ise Sosyalist Parti'nin Di
jon kongresinde bazırlanan öneri ile, $On 
anlaşma arasında çok büyük farklar var· 
dı. Dijon önerisinde, listelerin daha bi
rinci turdan itibaren hazırlanmasına de
linilmiyor, listelere esas alınacak kıstas 
ÜZerinde hiç durulmuyordu. Oysa son 
anlaşmanın en önemli hükümeri bunlar
dı. 

Colonel-Fabien'de yapılan üçlü top
lanbyı açış konuşmasında, FKP Genel 
Sekreteri Georges Marchaisı Im:ıalanan 
anlaşmayla ilgili görüşlerini şöyle be
lirtiyordu: 

"Partilerimiz arasında böyle bir an
laşmaya vanlmasının, ülkemizde güçlü 
bir halk atılımına yol açacak nitelikte 
olacaeına inanıyoruz. Böyle bir anlaş
ma, partilerimizin tümünün birçok bele
diye kazanmasına ya da birçok komün
deki durumlarını güçlendirmesine, böy
lelikle emekçilerin çıkanna bir beledi· 
ye politikasını hep birlikte uygulamala
nna olanak verebilecektir. Böyle bir mu
tabakatın yalnız kısa dönemde de�II, 
gelecekte de geniş bir çerçevede önemli 
olacalını eklemeliyim. Bize göre, parti
lerimiz arasında varılacak böyle bir an
laşma 1978'deki seçim dönemi üzerinde 
aAırhlını duyuracaktır. Bugün varabilp
ceeimlz anlaşma birli�imizin güçlendiri· 
Iişlnin, kamu işlerini açık' bir anlayışla 
hep birlikte yönetme yetene�imizin ör
nellni vennek Için iyi de bır vesile ola
caktır." 
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BERLiN 

TELASA . -
Alman Demokratik Cumhuriyeti'

nin başkenti Berlin 'de yapılan Avrupa 
Komünist ve tşçi Partileri Konferansı, 
30 Haziran' da ortak bir belgenin heyet 
başkanlan tarafından imzalanmasıyla so
na erdi. Basının, içeri�inin yaygınıaşma
ması için olaA:an ve olalanüstü çabalan
nı esirgemedikleri Konferans, gerek ka
bul edilen ortak belge, gerekse Parti Ii
derlerinin konuşmalan açısından büyük 
önem ta.şıyordu. 

BREJNEV'IN KONUşMASı 

SovyeUer BirtiRi Komünist Partisi 
Genel Sekreteri Leonid Brejnev, Konle
rans'm ilk günü, Finlandiya, Avusturya. 
Kıbns ve Federal Almanya'dan gelen he
yet başkanlannı takiben konuştu. Brej
nev. konuşmasının ilk bölümünde şunu 
belirtti: 

"Partilerimiz delişik koşullarda ve 
farklı görevlerle çalışmakta, taktik ve 
stratejilerini kendi ülkelerinin özgül ko
şullarına uydunnıktadırlar. Ancak, Of· 
tak bir mücadelede yer almakta ve aynı 
yönde yürümektedirler; ortak bir bedef 
ve ortak bir amaç bizleri birleştirmek
tedir." 

Brejnev, konuşmasının, Sovyetler 
Birliei'nin dış politikasına ve uluslararası 
duruma ayırdıeı daha sonraki bölümün· 
de ise şunlm söyledi: 

"Emperyalizmin Avrupa'ya alın
yazısını artık dikte edemeyeceli, bugün 
ber zamankinden daha açıktır. Avrupa'
nın alınyazısının belirlenmesinde kesin 
söz artık aosyalist devletlere, kapitalist 
ülkelerdeki işçi hareketlerine ve demok
ratik harekeUere aittir. Avrupa'nın 30 
yıldır bami koşullannda yaşamasındaki 
belirleyici büyük etken de bu güçler ol· 
muştur." 

. 

ASKERI BWKLAR 

Bnjnev, emperyalist çevrelerin id
dia ettiRinin aksine, Sovyetler BirUei'nin 
"yıldan yıla askeri giderlerini artırnıa
yan ye askeri bütçelerin kısıtlanm8S1 ko
nusunda genel bir mutabakat saelarnaya 
çalışan" bir ülke oldueunu belirttikten 
sonra şunlan &öyledi: 

"SiiindiRi gibi, sosyalist ülkeler, Ku
zey Atlantik örgütü'nün ve Varşova Pak
Lı örgütü'nün aynı anda feshedilmesi ve 
ilk adım olarak kendi askeri örgütlerinin 
lal\'edilmesi için defalarca öneride bu
lunmuşlardır. Bizler dünyanın askeri 
bloklara bölünmesine prensip olarak kar
,ıyiz ye her iki grubun da faaliyetlerinin 
aynı anda sona erdirilmesini saRlamak 
için mümkün olan herşeyin yapılmasına 
hazınz." 

Brejnev, bu konuda şu noktayı da 
vurguladı:  "Varşoya Paktı ile NATO'yu 
aynı plana koyma düşüncesi bize yaban. 
cıdır. Varşova Pakb tepeden tırnaea bir 
savunma örgütüdür. NATO ise, bir sal
dırı ve halklann özgfulük mücadelesini 
yok etme aracı olarak kurulmuştur. Faa
liyetlerine $On verilmesi için ne yapılır
sa yapılsın bugüne kadar bu niteliRi de
Rişmemı,tir. " 

Brejnev, SSCB 'nin dış politikasının 
Avrupa ve dünya ülkelerinin çıkarlann
dan kopuk olmadıRını, bu politikanın 
yalnız Sovyet halkının çıkarlanna uy
makla kalmayıp, bütün dünyadakı komü
nistlerin ortak mücadelesine yapılan bir 
katkı olduRunu söyledi. 
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ZiRVESi 

�r-· 

PROLETER 

ENTERNASYONALlZMI 

Konuşmasının daha sonraki bölüm
lerinde, " burjuvazinin faaliyetlerinin 
uluslararası koordinasyonu"na deeinen 
Brejnev, komünist partilerin, "her parti
nin hak eşiUi�i ve ba�lmsızhRına tam 
saygı içinde, özgürce kabul edilmiş bir 
işbirlieine" girmeleri gerekti�ini belirtti. 
"Proleter enternasyonalizminin hala ge
çerli olup olmadıeı, zamanını doldurup 
doldurmadı�ı ve �u ilkenin konınması
nın komünist hareket içinde bir karar 
merkezi yaratmak anlamına gelip gel
meyeceei" gibi sorular oldueunu belir
ten Brejnev, enternasyonalizmin zama
nım doldULmasının söz konusu olama
yıalını hahrlattıktan sonra şöyle dedi: 

"Hiç kimsenin böyle bir merkez 
yaratmaya niyeti yoktur." "Her parti 
kendi ülkesinin işçi sınıfıııdan doemuş
tur. öncelikle, çıkarlannı dile,getirdiei 
ve savundulu kendi işçi sınıtına karşı 
sorumludur. Fakat bu olgu, komünistle
rin enLemasy�nalist dayanışmasının da 
temellerini oluşturur. Çünkü bütün ül
kelerin işçileri aynı çıkar ve özlemlere 
sahiptirler. " 

Brejnev, daha sonra, her partinin, 
kendi ülkesindeki etkiniilinin büyük
mRü ölçüsünde, uluslararası sorunlann 
çözümünde daha önemli ölçüde yer 
alabileceRini belirtti. 

Kapitalist ülkelerde mücadele eden 
komünist partilerin, sosyalist ülkelerdeki 
komünist partilerle gösterdikleri daya
nışmayı hatırlatan Brejnev, bu partile
rin, "gerçeklen demokratik bir rejimin 
kuruluşu ve sosyalizme geçiş için gerek
li koşullann yaratılması ıçın" verdikleri 
mücadelenin önemine deeindi. Bu arada 
birçok komünist partinin kendilerini ka
bul ettirmiı, bırer siyasal güç haline gel
diRinin inandıncı bir kanıtı, İtalyan Ko
münilt Partisi'nin yasama seçimlerinde 
kazandıRı olaRanüstü batan olmuştur" 
dedi. SBKP Genel Sekreteri bu konuda 
,unlan &Öyledi: "Bu baı,andan hepimiz 
mutluyuz ve İtalyan yoldaşlanmızı bu
nun Için kutluyoruz." 

Berlin Zirvesi ile Ilgili daha geniş ve 
aynntıh haberleri YURUYUŞ'Un gele
cek sayısında bulacaksınız. 

EMPERYALiZMi 

29-30 Hızir.ı.n urihlerinde Alman Demokratik Cumhuriyeti başkentinde 
yapılan Zirve Toplantısı, proleter enternasyonalizmi il�elerinin yeni bir aferi 
oldu. Emperyalizmin, aleyhine geli ,en uluslaranıı ortamda aenye doIru 
adımlar.ı. hızırlandığı bir sırada gerçekleşen Konferans, emperyalizmin tırih 
karşısındaki durumunun daha çarpıcı biçimde görülmesini yıladı. Gericilile 
karşı büyük bir ihtar oldu. Yumuşama sürecinin AYrU�'<b kendisini kabul et· 
tirdiii bir dönemde gerçekleşmesi, Konfenns'ın ayırdedici nitelikleri .-um
dadır. 

Emperyalist - burjuva basınındaki yolun YMtlltma propapndul Konfe. 
rans'ın öneminin yeterli kanıtı oldu. Proleter enternasyonalizmi ilkesinin, . 
mürülecek imaja uygun bir yorumJnu aktüel hale aetirme �1ı,km"llı,daki 
burjuvazi, etkisizleşen imajı korumaya çalı,ırken iyice aülUnç5e,ti. Gericilik, 
sınıf düşmanının �flarını en çok bölünmüş görme ve gösterme ihtiyacında 01· 
duiu bir anda, bu imajın tam zıddı karşısında şaşkınlığa düştü. 

• 

Burjuvazi ve onun şartlandırdıiı düşünce yapısı, makyavelist yöntemJer. 
le, işçi sınıfı hareketinin birliği hakkındaki serçekıeri çarpıtmaya çalıpdur· 
sun, proleter enternasyonalizmi ilkesi şa,kınlığa yer vermeyecek kadar 
açıktır: 

"Gerçek enternasyonalizmin bir ve yalnız bir türü vardır. O da Itendi ülke· 
sindeki devrimci hareketin ve devrimci mücadelenin ıeli,mesi için vilflÜCÜY5e 
çalışmak, ve istisnasız her ülkede bu ve yalnız bu müc adeleyi (pro�ndı. 
sempati ve maddi yardım yoluyla) desteklemektir." (V.1. Lenin, Toplu Eser
ler, Ing. 8. C. 24, S. 75) 

Enternasyonalizm ilkesinin en u dünkü kadar JÜçlü olduğunun unıtlın
ması, yalnız burjuvazinin değil, haraketin bölünmüş olduğu imajındın yuv· 
.lanmayı uman başkalarının da yenilgisi oldu. Uluslararası hveketin, bozuldu· 
ğu nu iddia ettikleri birlliini �vunma adına gevezelikle urafur ıoptımaya ça
lışanlar, burjuvazinin oyunu bozuldukça oynayacak ba,ka oyun bulamaya· 
caklardır. 

Zirve Konferansı, işçi sınıfının dü,manlarına verdirdilli uyıplar udar, 
dostları na da önemli veriler kuandırdı. Şöyle ki: 

Günümüz koşullarında birçok ülkede işçi sınıfı partilerinin ulUYi sorum· 
luluklarının her zamankinden daha hızlı artıy�r olmas., ortak uluslararası he· 
defler için mücadclenin önemini aultmarnakta, aksine aynı orandı artırmak· 
udır. Evrensel olan ilkenin bir yönüne diğeri aleyhine ağırlık verilmesi söz k.,. 
nusu değildir. Zirve Konferiill1s1 bunu kınıtlamı,tır. 

Ötc yolndan, proleter enternasyonalizmi ilkesini günümüı ko,ullarında ae· 
liştirmenin yolunun, bu ilkeyi "bölgesel" türler biçiminde yorumlamaktan 
geçmedili, bu Konferansın vurguladı!ı noktalardan biri olmu,tur. 

delişik koşullarda ve 
çalışmakta, taktik ve 

ülkelerinin özgül ko
uydunnıktadırlar. Ancak, Of· 

yer almakta ve aynı 
yürümektedirler; ortak bir bedef 

bizleri birleştirmekbirleştirmekbirleşti

nev, konuşmasının, Sovyetler 
politikasına ve uluslararası 

daha sonraki bölümün· 

Avrupa'ya alın
edemeyeceli, bugün 

daha açıktır. Avrupa'
belirlenmesinde kesin 

devletlere, kapitalist 
hareketlerine ve demok

aittir. aittir. aitt Avrupa'nın 30 
koşullannda yaşamasındaki 

etken de bu güçler ol· . 
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emperyalist çevrelerin id
Sovyetler BirUei'nin 
giderlerini artırnıa

bütçelerin kısıtlanm8S1 ko
mutabakat saelarnaya 
oldueunu belirttikten 

sosyalist ülkeler, Ku
örgütü'nün ve Varşova Pak

anda feshedilmesi ve 
askeri örgütlerinin 

defalarca öneride bu
dünyanın askeri 

prensip olarak kar
grubun da faaliyetlerinin 

dirilmesini saRlamak 
herşeyin yapılmasına 

konuda şu noktayı da 
"Varşoya Paktı ile NATO'yu 

düşüncesi bize yaban. 
tepeden tırnaea bir 
NATO ise, bir sal

özgfulük mücadelesini 
kurulmuştur. Faa

verilmesi için ne yapılır
kadar bu niteliRi de

'nin dış politikasının 
ülkelerinin çıkarlann

olmadıRını, bu politikanın 
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PROLETER 

ENTERNASYONALlZMI 

Konuşmasının daha sonraki bölüm
lerinde, " b" burjuvazinin urjuvazinin ur faaliyetlerinin 
uluslararası koordinasyonu"na deeinen 
Brejnev, komünist partilerin, "her parti
nin hak eşiUi�i ve ba�lmsızhRına tam 
saygı içinde, özgürce kabul edilmiş bir 
işbirlieine" işbirlieine" girmeleri gerekti�ini belirtti. 
"Proleter enternasyonalizminin hala ge
çerli olup olmadıeı, zamanını doldurup 
doldurmadı�ı ve �u ilkenin konınması
nın komünist komünist komüni hareket içinde bir karar 
merkezi yaratmak anlamına gelip gel
meyeceei" gibi sorular oldueunu belir
ten Brejnev, enternasyonalizmin zama
nım doldULmasının söz konusu olama
yıalını hahrlattıktan sonra şöyle dedi: 

"Hiç kimsenin böyle bir merkez 
yaratmaya niyeti yoktur." "Her parti 
kendi ülkesinin işçi sınıfıııdan doemuş
tur. öncelikle, çıkarlannı dile,getirdiei 
ve savundulu kendi işçi sınıtına karşı 
sorumludur. Fakat bu olgu, komünistlekomünistlekomüni
rin enLemasy�nalist dayanışmasının da 
temellerini oluşturur. Çünkü bütün ül
kelerin işçileri işçileri aynı çıkar ve özlemlere 
sahiptirler. " " 

Brejnev, daha sonra, her partinin, 
kendi ülkesindeki etkiniilinin büyük
mRü ölçüsünde, uluslararası sorunlann 
çözümünde daha önemli ölçüde yer 
alabileceRini belirtti. 

Kapitalist ülkelerde mücadele eden 
komünist partilerin, sosyalist ülkelerdeki 
komünist partilerle gösterdikleri daya
nışmayı hatırlatan Brejnev, bu partile
rin, "gerçeklen demokratik bir rejimin 
kuruluşu ve sosyalizme geçiş için gerek
li koşullann yaratılması ıçın" verdikleri 
mücadelenin önemine deeindi. Bu arada 
birçok komünist komünist komüni partinin kendilerini ka
bul ettirmiı, bırer siyasal güç haline gel
diRinin inandıncı bir kanıtı, İtalyan Ko
münilt Partisi'nin Partisi'nin Partis yasama seçimlerinde 
kazandıRı olaRanüstü batan olmuştur" 
dedi. SBKP Genel Sekreteri bu konuda 
,unlan &Öyledi: "Bu baı,andan hepimiz 
mutluyuz İtalyan yoldaşlanmızı bu

29-30 Hızir.ı.n urihlerinde Alman Demokratik 
yapılan Zirve Toplantısı, proleter enternasyonalizmi 
oldu. Emperyalizmin, aleyhine geli ,en uluslaranıı 
adımlar.ı. hızırlandığı bir sırada gerçekleşen Konferans, 
karşısındaki durumunun daha çarpıcı biçimde görülmes
karşı büyük bir ihtar oldu. Yumuşama sürecinin AYrU�'<b 
tirdiii bir dönemde gerçekleşmesi, Konfenns'ın 
dadır. 

Emperyalist - burjuva basınındaki yolun YMtlltma 
rans'ın öneminin yeterli kanıtı oldu. Proleter enternasyonal
mürülecek imaja uygun bir yorumJ

kanıtı oldu. Proleter 
J

kanıtı oldu. Proleter 
nu aktüel hale 

burjuvazi, etkisizleşen imajı korumaya çalı,ırken 
sınıf düşmanının �flarını en çok bölünmüş görme 
duiu bir anda, bu imajın tam zıddı karşısında şaşkınlığa 

Burjuvazi ve onun şartlandırdıiı düşünce yapısı, 
le, işçi sınıfı hareketinin birliği hakkındaki serçekıeri 
sun, proleter enternasyonalizmi ilkesi şa,kınlığa 
açıktır: 

"Gerçek enternasyonalizmin bir ve yalnız bir 
sindeki devrimci hareketin ve devrimci mücadelenin 
çalışmak, ve istisnasız her ülkede bu ve yalnız bu 
sempati ve maddi yardım yoluyla) desteklemektir." 
ler, Ing. 8. C. 24, S. 75) 

Enternasyonalizm ilkesinin en u dünkü kadar 
ması, yalnız burjuvazinin değil, haraketin bölünmüş 
.lanmayı uman başkalarının da yenilgisi oldu. Ulusla
ğu nu iddia ettikleri birlliini �vunma adına gevezelikle urafur ıoptımaya 
lışanlar, burjuvazinin oyunu bozuldukça oynayacak 
caklardır. 

Zirve Konferansı, işçi sınıfının dü,manlarına 
dostları na da önemli veriler kuandırdı. Şöyle ki: 

Günümüz koşullarında birçok ülkede işçi sınıfı 
luluklarının her zamankinden daha hızlı artıy�r olmas., 
defler için mücadclenin önemini aultmarnakta, aksine 
udır. Evrensel olan ilkenin bir yönüne diğeri aleyhine 
nusu değildir. Zirve Konferiill1s1 bunu kınıtlamı,tır. 



KVLTVR ve SANATTA YVRVYVS 

GERCEKCiıiGiN - - TARiHi 
Türkiye'de yayın alanında iı,inç bir 

durum var. Soıy.liıl. hareketin, özellikle 
t960'lardan bu yana gelişmesiyle, yayın 
alanında da wsyali:r.m egemen oldu. Bu
(Ün sosya.li1.mle ilgili her türlü ve çok sa
yıda Türkçe kiLap bulmak mümkün. 
Ama bu yayın bolluRundan yararlanarak 
sosyalizmi doaru olarak öRrenmek 
kolay deRil. Bu belli bir seçme yapmayı, 
dolayısıyla bir yol gösterieiliRi zorunlu 
kılıyor. özellikle sosyalizmin yeni öt
teneileri için. 

Sanat ve edebiyat. ajanında ise ku
ramsal kitapların ulılından söz edilebi
lir. Ama bu durum yakınılacak detil, 
yararlanılacak bir durum olabilir; yeter 
ki, bundan böyle yayımtanacak kitaplar
da belli bit çizii tuUurulabilain ve yuka
nda sözü edilen seçme sorunu içinden 
çıkılmu bir hale getirilmesin. Son za
manlarda böyle olumlu bir gelişmenin 
belirtileriyle karşı karşıyayız. Bilim Ya
yınlarının 27. kitabı olan Gerçekçili
lin Tarihi, bu geli,menin en umut ve
rici belirtilerinden biri. Bu yazının ama
Cı, Sovyet estet.ikçisi Boris Suchkov'un 
bu çok önemli kitabının tart.IŞt.IRı baş
hca ıorunları özetlemeye çalışmak. Çün-

i kü bunların, anaı ve edebiyatla ilişkileri 
çok dolaylı olan insanlarca da okunup 
anl-.ılmasında yarar var. 

SUCHKOV'UN YAKLAŞıMı 

Suchkov'un kiiabı, ilki altmış, öte
kilerin her biri yUz yetmi, sayfa uzunlu· 
lunda üç bölümden oluşuyor. Kitap şu 
cümlelerle başlıyor: 

" Insanın entelektüel faaliyetlerin
den en önemlisi olan sanatta yaratıcı sü' 
reç imajlar halinde düşünmeyi içine alır. 
İman a1gllarının doRaI gereRi olarak bu 
imajlar sanatçının zihninde dış dünya 
yoluyla meydana gelir. 

Sanatçı, yarı hakikat. gibi görünen 
bulanıklığın ötesinde yaUılınl sandılı 
herhangi t:ir şeyi kafasında kurdutu za
man bile aslında gerçeklik dedilimiz bü' 
tünün bileşik parçalannı yeni bir biçim' 
de düzenlemekten ve yeniden ortaya 
koymaktan başka bir şey yapmıyor
dur". 

En ,enel planda konuldulunda, sa
nat. sorununa böyle yaklaşan Suchkov, 
ıerçekçililin dolu,unu ve evrimini izle
dili sanat.çıları incelerken, ilgili dönem
lerde ülkelerin toplumuJoekonomik ya
pılarını, ort.aya çıkan geli,melerin belir
leyici özelliklerini ve bunların sonucu 
olarak meydana gelen toplumaal dü,ün
celerle onların sanat.a yansımalarını bir
likte ele alıyor. 

GERÇEKÇiLICIN DOCUŞU 

Kitabın "Gerçekçilik ve Crerçeklik" 
bqlılını ta,ıyan ilk böıÜmünde, sanat.ın 
dolu,u, i,levi, temel öleleri üzerinde kı
yca durulduktan ıonra, gerçekçililin 
doRu,u ,öyle açıklanıyor: 

"Gerçekçilik, yarat.ıcı bir yöntem 
olarak, insanın entelekt.i.iel ıeli,mesinin 
belli bir evreıinde, insanların doRayı ve 
toplumsal geli,menin yönünü anlamaya 
zorlandıklarını duymaya batladıkları bir 
zamanda; insanların önce belli belirsiz, 
ıonra daha açık Ilekilde, inun eylemle
rinin ve duygularının vah4i t.ut.kulardan 
ya da tasarlanmı, bir tanrıdan gelmedi· 
lini, bunların gerçek, ya da daha dol
rusu, maddi nedenler tarafından bel ir
lendiaini kavramaya başladıkları zaman
da ortaya çıkmuf tarihsel bir fenomen· 
dir. Sanat ve edebiy.t.t.a gerçekçi yön· 
tem, toplum üyelerinin, t.oplumsal iliı:;
kiler mekanizmasının çalışmasını helir
leyen temelde şaklı kalmıif güçleri ele 
alma ,öreviyle kar,. kar,ıy. kaldıkl.rı 
7.aman ort.aya çıkmıı,t.ır." 

MESUT ODMAN 

Bu bölümde gerçekçiliain doRduA:u 
dönemin özellikleri inceleniyor; gerçek
çilikle ilgili olduau kadarıyle önemli kla
sikçi ve romant.ik y&urlara deRip.i1iyor; 
18. yüzyıl gerçekçiliRinin kurucuları ve 
en iyi temsilcileri olan Goet.he ile Schiı· 
ler üzerinde duruluyor. 

"Tarih ve Gerçekçilik" başiıRını 
taşıyan ikinci bölüm, 19. yüzyılın ilk 
çeyreRindeki toplumda burjuva dönü
şümü tamamlamaya yönelik toplumsal 
&iyasal, dü,ünsel gelişmelerin özeUen· 
mesiyle balflıyor. Belli başlı romantik 
sanatçılar, bu arada, demokrat bir görü· 
şü ve mizacı olan Byron ile Marx'ın, 
"onu anlayan ve sevenler yirmi dokuz 
yaşında ölmesine üzülürler, çünkü sapına 
kadar devrimciydi ve her zaman Sosya
lizm'e öncü olacakt.ı" dedili Sheııey in
celeniyor. Daha sonra, ya.şadlRı döne· 
min Ingiltere'sindeki sınıf mücadeleleri
nin iyi bir ,özlemcisi olan Walt.er Scott. 
üzerinde duruluyor. GerçekçiliRin te
mellerini at.mıı:; olan Puşkin'e ise on beş 
sayra ayrılmış. 

ELEŞTIREL GERÇEKÇiLIK 

"Eleştirel gerçekçilik, burjuva top
lumunun, Jakobenlerin kahramanlık 
günlerine ve Napoleon savaşlannın kanlı 
destanına çoktan sırt. çevirmiş olduRu, 
kendi kazançlannı sallama aldıRı ve ser
best. yarışma evresine girdili bir :r.aman
da (ışkırmıştır". Burada, görüşleri ve 
eserleriyle incelenen yazarlar, Balzac, 
Stendhal, Dickens. 

19. yüzyılın orWarl. Proletaryanın 
öncülüRündeki halk kitleleri, tarihsel ey
lemin içine giriyorlar. Bilimsel sosyaliz· 
min doA:uşuna tanık oluyoruz. Emek
sermaye çelişmesi tarihin odak noktası 
haline geliyor. Bu gelişmelerin toplum· 
sal düşüncedeki ve &anaUaki et.kilerini 
özetleyen Suchkoy, eleşt.irel gerçekçili
Rin bu klasik döneminin bir eleştirisini 
yapıyor: "Eleşt.irel gerçekçilik, gerçek· 
Iilin sanatsal olarak ara,t.ırılması yönte
miyle olduau kadar, dile getirdiRi top
lumsal görüşlerle de, sosyalist. gerçek
çiliRe öncülük et.miştir. ( ... ) Eleşt.irel 
gerçekçilerin, kendi siyasal ideallerinin 
sIRrlamalarına ve yer yer yanlışlanna 
rattmen, kapitalizmin insan haklarını 
çiRneyişine karşı çıkan kit.lelerin çıkar
larıyla neınel olarak çalıışma.sı bakımın
dan, yapt.ıkları sanat., özünde demok
rat.ik olmuşt.ur". 

Daha sonra, kapit.alist. toplumun 
emperyalist. evreye geçişi sonucu, burju
va bilincin yeni a,amasının asli çizgile
rini yanııtan Niet.zsche felsefesi üzr.rin
de kısaı:a duruluyor. Rurjuva toplumsal 
dü,ünceııinin t.arihi bir süreç olarak gör· 
meyi,inin, iarihi onu yapanlardan ba
Rımsız olarak düşünmesinin etkileriyle 
ortaya çıkan yoz sanat. ele,tiriliyor 
(O.Wilde, M. Maeterlinck, vb.). Rundan 
sonra ele ahnan ba,hca yazarlar şun· 
lar: eleştirel gerçekçiliRin önemli ilke· 
lerine baRlı kalan, ama 19. yüzyılın ikin· 
ci yansındaki gerçekçilerin ço!':u gibi, 
toplumun ve insanın do{tasının delişe· 
bilirliginden kuşku duyan Flaubert.; ay
nı dönemde Rat.ı Avrupa edebiyat.ının 
en büyük gerçekçis; olan Maupassant; 
felsefi temeli p07.it.ivi:r.m olan Nat.Üralist 
akım ve Emile Zola. 19. yüzyılın biti
minde, gerçekçilikte, kahramanı çevre· 
sinden, karakt.eri de kendisini y"pan et.
kenierden gitt.ikçe ayıran bir eRilim or· 
t.aya çıkıyor. Engels'in, bir İngiliz sos
yalist. yaurının romanını ele,tiren şu 
sözleri, yirminci yüzyılın eşiltinde Bat.ı 
Avrupa ele,tirel gerçekçililtinilı karşı 
karşıya bulundultu sorunu ort.aya koy· 
ması bakımından önemli: "I,çi sınıfı 
kendine yardımdan aciz, hatta kendine 
yardım için çaba bile harcamayan edil· 
gin bir kitle olarak götünmektedir. Onu 

bu sefil uyuşuk halinden tut.up çıkara· 
cak büt.ün at.ılımlar hep kendi dışından, 
yukardan gelmektedir" . 

Ruı eleştirel gerçekçililiyle ilgili 
olarak başlıca iki büyük yazar ele alını
yor: 19. yüzyılın ikinci yarısında ele,· 
tirel gerçekçiliRin tipik bir yanı olarak, 
insanın iç dünyasına büyük bir dikkat 
gösteren Dostoyevaki ve Lenin'in sözle
riyle, "varolan sistem LaraCından ezilen 
geniş kitlelerin mizacını hayranlık yara
tacak güçte vermeyi, içinde bulunduıda· 
n koşullan saptamayı ve kendililinden 
Juu',ı koyma duyguları ile kız,ınlıklan
nı dile get.irmeyi başaran" Tolıtoy. 

Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen du· 
rumu kısaca anlat.an Suchkov, 19. yüzyıl 
Batı Avrupa ele,t.ire! gerçekçililinin ge
lişimini taçlandıran, bu yüzyılın likir 
ve ideallerini özümseyen Anatole Fran
ce'ı inceledikten sonra, ikinci bölümün 
sonunda sosyalist gerçekçiliRin kurucu
su olan Gorki'nin görüşlerini ve eserleri· 
ni ele alıyor. 

EKIM DEVRIMINDEN SONRA 

Kiiabın "ÇaRdaş Gerçekçilik" bat
lıklı üçüncü bölümü, Ekim Devrimi'nin 
bütün eski kurum ve düşünceleri silip 
süpÜten et.kisiyle edebiyat.ın da, oluş· 
makia olan tarihin bireşimsel bir şekilde 
algılanması gerettini tanıdıRını belirterek 
başlıyor. Bu arada burjuva toplumsal dü
şüncesinin' ve sanatının bu alandaki ,iri· 
şimieri eleştiriliyor. İncelenen başlıca 
sanatçılar şunlar: S. Anderson, Faulk
ner, Proust, D.H. Lawrence, Aldous Hux
ley, Jules Romains, Sartre, Camuı, "Ye
m-Roman" akımına baR lı sanatçılar. 

Kitabın bundan sonra tartlŞtlll ko· 
nu sosyalist gerçekçilik. "Bilimsel sosya
lizm, edebiyat.a genel ideolojik ilkeleri 
getirir sadece. öyle ki, yazar, her tekil 
olayda, hayat.ın sürekli akışkanlıltı ye ge
lişmesinde görünen yeni çizgileri, her se
ferinde algılayarak ve araştırarak; imQj
lar halirıde düşünce yoluyla, algılamış ol
duklarını genelleşt.irerek, delişme ve iç 
çelişmeleriyle birlikte, hayat.ın seyrine, 
gerçekıile uygular bu ilkeleri. Böyle bir 
genelleşt.irme, bilme ile anlat.ımın birbi· 
rinden ayrılmaz olduRu bir #}Ölünemez 
yaralıcı edim 'dir". Sosyalist gerçekçilik, 
Seralimoviç, Fadeyev, Şolohoy, Maliş· 
kin, Kat.ayev, Tendryakov, Krimov, Os· 
trovski, 'I\ıardovski gibi Sovyet. sanatçı· 
larının eserleri ele alınarak inceleniyor. 

Kitap, Ikinci Dünya Savaşı öncesin· 
de ve sonrasında, Dreiser, S. Lewia, Tho· 
mas Mann, L. Feucht.wan"er, Roger 

Mart.in du Gard, Hasek, Hemin"way, 
St.einbeck, H. Lunea, Romain Rolland, 
Kare! Çapek, Cesare Pavese, H. Böll "ibi 
önemli ele,tirel ,erçekçi yazarların in· 
celenmesiyle ıon buluyor. 

Son olarak, Aziz Çall,lar'ın, ,enel· 
likle kolay okunur nitelikteki çeviriliy
le ileili bir nokt.aya deRinmekte yarar 
var. Artık iyice yerle,mi, yeni sözcükle· 
ri eskileriyle yan yana kullanmaktan ka
çınmak gerektiltini .. mYOrum. 

TARTıŞMAK, AMA NASIU 

Bu kitabın illinç l.artl4malara yol 
açacalı ilk günden ortaya çıktı. Selim 
Ileri'nin 29 Haziran 1976 tarihli Politi
ka eazet.esindeki yazw, ilk örnek. Pek 
çok yanh, var yazıda. Ama, in .. na, "İle-
ri bu kiiabı okumamı, mı?" dedirtecek. 
en önemlileri ,unlar: Selim beri, bu kita· 
bın "insana açık tek edebiyat akımının 
soıyalist olan bilinç Le kotenlabileeeli" 
dü,üncesine dayandılını lÖyıüyor. Kita
bm biç bir yerinde yok böyle bir �y. 
Bunun tam karşıtı olan, hemanli bir 
alıntı da yapalım: "Ele,tirel ıerçekçilik, 
so.yaliıt eerçekçilikle ittifak halinde 
eylemde bulunmaktadır". (S. 404) Bir 
bqka yanh" Suchkm'un .erçekçilikle 
gerçekJik IÖzcüklerini özde,le,tinne ça· 
bası içinde oldulu yolundaki iddia. LG· 
tabm bütününe ten dllşen bir iddL-.. İ,te 
yine rasgele bir alıntı: "Sanatta yarat14. 
dt, dünyanm nesnelerinden bir hayli 
aynlık tatıdlRı libi, .erçeklikten Çıkar
sanan izlenimlerin ve kavramların öziim
lenmesinden de bir aynhk tqıı; aynı za
manda insanın iç dünYUlnl, yqant.wnı, 
ki,iliRini ve çevrelindeki dünyaya olan 
tavnnı da yansıtır. Zihnj ve entelektüel 
faaliyetin özel bir biçimi ve insanın ya
ratıcı (Üçlerinin etkin bir anlatımı ola· 
rak sanat., önünde ıonunda ,erçeklikten 
çıkarsanıyorsa da belli bir dereceye ka
dar da ondan batIRllızdlı". (S. 9) Evet, 
ya okumamış ya da okudutunu anla
mamış. 

Aynı yazıda, Suchkoy, bir de "ku
ra1cıhk ve önyartıh olmak"!a IUÇlanl
yor. Bu "kuralcılı.k." .özünlin konuyla 
bir ilgisi yok. Ostelik, tleri'nin buradaki 
tavnnın, kuraLmlttl bir kural olarak 
önerelili de söylenebilir. Anl.mlı bir Lar
tı,ma yapabilmek için, belli bir nokı.
nın ,erisine eltmemek ,erektiti açık. 

Gerçekçililin Tarih� bir batucu ki
tabı; birçok konuda ton derece ölr1tici, 
edebiyaUa çe,illi biçimlerde ul .... mak 
isteyenler için yol ,öıterici bir kitap. 

EMEKÇILER 

Ellerin kıraç toprak gibi çatlak ve kuru 
Alın t.erin domurcuk domurcuk 

yaprak ve filiz 
Topladılar, toplattılar 

AAalar ye patronlar 
Bebekler, bebeler top lşlA:a doyamadılar 

utacık ve minnacık mezarlar 
Uyan uyan be emekçi kardeşim 

sular karayla kucaklqtı 
Gürült.üler, patırtılar ba,ladl erevler 
Davullar çaldı, yiRit. emekçiler 
Lokavt. kalesinin t.emelleri çat.r çat.ır çaUadl 

..... 
sarı itler h.vladı 

Güne, yalın dil gibi uzandı 
Grev mi, ,rev bitti 

Emekçi kadınlar, kızlar zafer türküsünü içerek 
Sermayenin yüreltini erite erite 

delip sökerek 
daha mutlu bir dünya kurmalta 

and içelim 
Ir-sanlara saygılı bir düzen için 

patron. kuyruk 

EMEKÇILEEEEEER ILERili. 
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ELEŞTIREL ELEŞTIREL ELEŞT GERÇEKÇiLIK 

"Eleştirel gerçekçilik, burjuva top
lumunun, Jakobenlerin kahramanlık 
günlerine ve Napoleon savaşlannın kanlı 
destanına çoktan sırt. çevirmiş olduRu, 
kendi kazançlannı sallama aldıRı ve ser
best. yarışma evresine girdili bir :r.aman
da (ışkırmıştır". Burada, görüşleri ve 
eserleriyle incelenen yazarlar, Balzac, 
Stendhal, Dickens. 

19. yüzyılın orWarl. Proletaryanın 
öncülüRündeki halk kitleleri, tarihsel ey
lemin içine giriyorlar. Bilimsel sosyaliz· sosyaliz· sos
min doA:uşuna tanık oluyoruz. Emek
sermaye çelişmesi tarihin odak noktası 
haline geliyor. Bu gelişmelerin toplum· 
sal düşüncedeki ve &anaUaki et.kilerini 
özetleyen Suchkoy, eleşt.irel gerçekçili
Rin bu klasik döneminin bir eleştirisini 
yapıyor: "Eleşt.irel gerçekçilik, gerçek· 
Iilin sanatsal olarak ara,t.ırılması yönte
miyle olduau kadar, dile getirdiRi top
lumsal görüşlerle de, sosyalist. gerçek
çiliRe öncülük et.miştir. ( ... ) Eleşt.irel 
gerçekçilerin, kendi siyasal ideallerinin 
sIRrlamalarına ve yer yer yanlışlanna 
rattmen, kapitalizmin insan haklarını 
çiRneyişine karşı çıkan kit.lelerin çıkar
larıyla neınel olarak çalıışma.sı bakımın
dan, yapt.ıkları sanat., özünde demok
rat.ik olmuşt.ur". 

Daha sonra, kapit.alist. toplumun 
emperyalist. evreye geçişi sonucu, burju
va bilincin yeni a,amasının asli çizgile
rini yanııtan Niet.zsche felsefesi üzr.rin
de kısaı:a duruluyor. Rurjuva toplumsal 
dü,ünceııinin t.arihi t.arihi t.ar bir süreç olarak gör· 
meyi,inin, iarihi onu yapanlardan ba
Rımsız olarak düşünmesinin etkileriyle 
ortaya çıkan yoz sanat. ele,tiriliyor 
(O.Wilde, M. Maeterlinck, Maeterlinck, Maet vb.). Rundan 
sonra ele ahnan ba,hca yazarlar şun· 
lar: eleştirel gerçekçiliRin önemli ilke· 
lerine baRlı kalan, ama 19. yüzyılın ikin· 
ci yansındaki gerçekçilerin ço!':u gibi, 
toplumun ve insanın do{tasının delişe· 
bilirliginden kuşku duyan Flaubert.; ay
nı dönemde Rat.ı Avrupa edebiyat.ının 
en büyük gerçekçis; olan Maupassant; 
felsefi temeli p07.it.ivi:r.m olan Nat.Üralist 
akım ve Emile Zola. 19. yüzyılın biti
minde, gerçekçilikte, kahramanı çevre· 
sinden, karakt.eri de kendisini y"pan et.
kenierden gitt.ikçe ayıran bir eRilim or· 
t.aya çıkıyor. Engels'in, bir İngiliz sos
yalist. yaurının romanını ele,tiren şu 
sözleri, yirminci yüzyılın eşiltinde Bat.ı 

EKIM DEVRIMINDEN SONRA 

Kiiabın "ÇaRdaş Gerçekçilik" bat
lıklı üçüncü bölümü, Ekim Devrimi'nin 
bütün eski kurum ve düşünceleri silip 
süpÜten et.kisiyle edebiyat.ın da, oluş· 
makia olan tarihin bireşimsel bir şekilde 
algılanması gerettini tanıdıRını belirterek 
başlıyor. Bu arada burjuva toplumsal dü
şüncesinin' ve sanatının bu alandaki ,iri· 
şimieri eleştiriliyor. İncelenen başlıca eri eleştiriliyor. İncelenen başlıca er
sanatçılar şunlar: S. Anderson, Faulk
ner, Proust, D.H. Lawrence, Aldous Hux
ley, Jules Romains, Sartre, Camuı, "Ye
m-Roman" akımına baR lı sanatçılar. 

Kitabın bundan sonra tartlŞtlll ko· 
nu sosyalist gerçekçilik. "Bilimsel sosya
lizm, edebiyat.a genel ideolojik ilkeleri 
getirir sadece. öyle ki, yazar, her tekil 
olayda, hayat.ın sürekli akışkanlıltı ye ge
lişmesinde görünen yeni çizgileri, her se
ferinde algılayarak ve araştırarak; imQj
lar halirıde düşünce yoluyla, algılamış ol
duklarını genelleşt.irerek, delişme ve iç 
çelişmeleriyle eriyle er birlikte, hayat.ın seyrine, 
gerçekıile uygular bu ilkeleri. Böyle bir 
genelleşt.irme, bilme ile anlat.ımın birbi· 
rinden ayrılmaz olduRu bir #}Ölünemez 
yaralıcı edim 'dir". Sosyalist gerçekçilik, 
Seralimoviç, Seralimoviç, Seral Fadeyev, Şolohoy, Maliş· 
kin, Kat.ayev, Tendryakov, Krimov, Os· 
trovski, 'I\ıardovski gibi Sovyet. sanatçı· 
larının eserleri eserleri eserler ele alınarak inceleniyor. 

Kitap, Ikinci Dünya Savaşı öncesin· 
de ve sonrasında, Dreiser, S. Lewia, Tho· 
mas Mann, L. Feucht.wan"er, Roger 
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yaprak ve filiz 
Topladılar, toplattılar 

AAalar ye patronlar 
Bebekler, bebeler top lşlA:a doyamadılar 

utacık ve minnacık mezarlar 
Uyan uyan be emekçi kardeşim 
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Gürült.üler, patırtılar ba,ladl erevler 
Davullar çaldı, yiRit. emekçiler 
Lokavt. kalesinin t.emelleri çat.r çat.ır çaUadl 
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Grev mi, ,rev bitti 
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OYLE BiR 

PATRON 

FAHRETTIN FIDAN 

Zafer Matbaasında işçilerin 15 Mayıs'ta başlattık
lan grev, inanç ve kararlılıkla sürdürü]üyor. 14 işçi. 50 
gündür, işverenin vennek istemedl�i haklarını söküp 
almak için sabırla, azimle direniyor. 

Direnen sadece işçiler deRi!... İşveren Muammer 
Kır3ner de direniyor. Işçilerin bugüne kadar oldu�u 
gibi, bundan sonra da bir tokma, bir hırkaya talim et· 
melerini sa�lamak için direniyor. 

Zafer gazetesi matbaasında başlat.llan grevi daha 
iyi deRerlendirebilmek için, işveren Muammer Kıra
ner'i lanımak gerekli. Hem de çok iyi tanımak gerekli. 
Çünkü Kıraner, sennaye sınırının tipik bir temsilcisi, 
Her davranışı, her' çabası, her tutumu sınıfını simge
liyor. 

MUAMMER KJRANER KIMDIR 1 

Muammer Kıraner 10 parma�ında 10 marifet 
olan bir işadamı. Marifetleri düzenin "işbmrlik" say
diAı marifetlerden. Kıraner'in işi başından aşkın. Ba
şını kaşıyacak zamanı yok. Müteahhitlik, ihracat·itha
lat işleri, gümrük çalışmalan (!). gazete işletmecilili 
otelcilik, arsa rapekülatörlügü ... Kıraner özellikle bu 
sonuncu işte oldukça başarılı. Ankara'da kendisini 
tanımayan. hakkını teslim etmeyen emlak komisyon
cusu yok. Neyin ne zaman, de�er kazanacaRını çok 
iyi bildiRi söyleniyor. 

K.ıraner'in ilk büyük işi Adnan Menderes döne
minde Çankın Caddesi'nin müteahhitlieini üıerine aJ· 
ması. Menderes'in her mahallede yetiştinneyi tasarla
dıeı milyonerlerden biri Kıraner olmuş. Çankın Cad
desi'nin mUt.eahhit.li�i Kıraner'i ihya etmiş. Büyük iş
adamhe. bu sırada başlamış. 

Menderes'e minnettar, Menderes'e hayran .. 
Müteahhitlikle yola Çıkan Kıraner'e, allah "yürü 

ya kulum" dememiş, "Koş ya kulum", "uç ya ku· 
lum" demiş. Kıraner nazik adam. Ricayı kınnamış, 
Şimdilerde serveti milyarla ifade ediliyor. Çok şanslı 
adam. 

Eskişehir yolunda 170 milyon lira de�erinde bir 
çiftlik, Çankırı Caddesi'nde 11 katlı Kuaner işhanı, 
bunun hemen karşısında yeni yapılmakta olan turis· 
tik bir otel, Mamaris'te yazlık. ve nerede, ne kadar ol
duau uzun araştırmalarla ortaya çıkabilecek pek çok 
arsa ... Bunlar, Kıraner'in gayri-menkul servetinin bir 
bölümü sadece .. Kul çok hızlı uçmuş .. 

Kıraner, ihracat . ithalat işlerinde de başanı .. 
Gümrük muafiyetiyle teşvik: edilmekten haz duyu· 
yor. Daha geçenlerde dışardan getirdiei muafiyetli 
gemilere 17.5 milyon dolar ödedi. 

Muammer Kıraner'in kolları çok uzun, akıllı da. 
Gazete işletmecmai de yapıyor. Ancak bunu yan uR
raşlarından sayıyor. Basın İlan Kurumu'ndan ayda 
300 bin lira ilan geliri olan Zafer Gazetesinin sahibi. 
Naylon kadro, gerçek kadrolu işçiden fazla Zafer ga
zetesinde. Ancak, naylon kadrolu olmayan işçiler, 
son zamanlarda patronu üzer olmuşlar. Eski köye ye· 
ni adet getirip zam diye tutturmuşlar. 

900 LIRAYA FIKIR IşçILERI 

Zafer gazetesinde çalışan fikir ve kol işçileri 
'I'ürk.tş'e baRI! TGS üyesi. 900 - 1500 lira arasında ay
lık alıyorlar, TGS bir buçuk yıl kadar önce Muammer 
Kıraner'i toplu sözleşme masasına çaRırır. Çalrıya bir 
türlü cevap gelmez. Işveren sendikayı bir yıl kadar 
oyalar, Nihayet 1976 Nisanında Kıraner'le toplu söz· 
leşme masasına oturmak sendikaya nasip olur. Ancak, 
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Kıraner sendikanın çok ruz', isteklerini bile kabul e� 
medi. Sendikanın istediRi her işçinin maaşına ayda 
brüt 1000 lira zam, 500 Lira yakacak parası, matbaa 
işçilerinin yasal hakkı süt, yoRurt ile bazı sosyal hak
lardır. İstekler, artan fiyatlan karşllamaktan uzaktır, 
ama işçilerin almakta olduklan maaşa oranla yüzde 
yüze yakın bir artış demektir. İşveren böylesine bü
yük bir artışı kabul edemeyeceRini bildirir.AslındaKı· 
raner haklıdır! ışçinin maaşı ortalama 1000 lira civa
nndadır. Buna yakın bir artış istemi, oran itibanyla 
yüzde 100'ü bulmaktadır!. 

Zafer gazetesi çalışanlannın a1dıklan maaşlar tek 
kelimeyle yürekler acısıdır. örneAin 25 yıllık operatör 
Ramazan özulu'nun eline net 1260 lira geçmektedir. 
Yazı işlerindeki en yüksek maaş ise 2000 lira Ile Kan
can Danışkan'ındır. Danışkan 20 yıllık muhabirdir, 
Di�er aylıklann ortalaması ise 900 ile 1200 lira arasın
da seyretmektedir. 

Işveren Muarnmer K.ıraner. matbaada çalışan 14 
işçiye ayda 15 bin lira (onbeş bin) ödemektedir. 

TOPL U SQZLEŞME ÇAORISI ILE 
TOPL U IŞTEN ATMALAR DAŞLAR 

1975 yılı Nisanında toplu sözleşme görüşmeleri 
başlamasıyla işveren ilk nAııda 5·6 işçinin işine son 
verdi. Hazılan"ı da zor kullanarak istifaya zorladı. Bu 
kişilerin yerlerine yeni elemanlar alındı. Bunlar Kıra· 
ner'i üzmeyecek kişilerdi. Nasıl Uzsünler ki? Birisi kı
ııdır, birisi yee-eni, bir başkası bilmem neyi. 

Bütün bunlar olurken, bir yanaan aa ıopıu IÖZ
leşme göriliJmelerl sürdürülmektedir. Sendikanın lıtek· 
lerini kabul etmeyen işveren, tarafsız aracınm çok da· 
ha mütevazi önerilerini de reddeder. Tarafsız aracı 
500 lira brüt zam ve bazı sosyal haklar istemiştir, iş
çiler adına. 

Sendika ve tarafsız aracıya hayır· diyen Kıraner 
baklayı alzından çıkanı. Ayda 300 bin lira basm ilan 
geliri,' 40 bin 1ira personel gideri olan Zafer Gazetesi'· 
nin zarar ettiRini, bu nedenle 200 lira brüt artıştan d.· 
ha fazlasını veremeyeceRini söyler. 

Zafer Gazetesi'oin 18 fikir Işçisi (yarısı naylon 
kadrodur) grey oylamasına gider. 10-8 greve hayli ka· 
ran çıkar. Sendika iki oy sahibine itiraz eder. Mahke· 
me bunu kabul eder ve yeni oytama yapılır. Kıraner. 
iki oylama arasında "i,ten atma · işe alma" ı,lermeri
ne devam eder. Ikinci oylaınada durum 12-4 pev 
aleyhinedir. Durumu böyle yapan, ıkı oyıam. ........ 
da gazetecilile. merak saran ve kadroya alınan Kıra
ner'm akrabaian, naylon elemanlandtr. 

Matbaa işçileri arasmda oylarna yapd.m.az. BUDa 
gerek yoktur. Çünkü i,çilerin hepsiniD grevdeo yana 
oldutu herkesin.maJumudur. 

VE GREV KARARI 

Matbaada 15 Mayıs'ta grev başlar. Muammer Kı
'aner de aynı anda, anayasa! hakkını ( !)  kullanarak 
okavt kararı alır. 

Kıraner, gazeteyi bastlf8cak matbaa aramaya ko
fUlur. Yeni Ha1kçl MatbaaslOın kapısını ça1ar. Red 
::evabı 81lr. Çünkü, Yeni Ha1kçl'run bir ay önce TGS'
:len OISK'e baeıı Basın-Iş'e geçen işçileri, bir süre ön· 
:e yapbklan toplu sözleşmeye şöyle bir hüküm getir
mişlerdir: " Sendikanııı üyesi bir başka işyerinde. ere
�e giden arkadaşlanmızın işlerini, biz kabul etmeyiz." 
Işçi sınıfının bu dayanışması karşısında Kıraner boy· 
ıunu kırar, bir başka matbaaya gider. 

IşçIDEN ESIRGENEN PARA. 
BAŞKA ıŞ VERENE PEŞKEŞ ÇEKILIYOR 

Zafer Gazetesi şimdi Başkent Matbaasında ayda 
SO binin üstünde bir para karşllıRı basılmaktadır. Oy
ili Muammer Kıraner aynı işi kendi matbaasındaki iş
çilere bunun yansı kadar bir para ile yaptırmaktaydı, 
Sendikanın zam isteklerini kabul etseydi bile 50 bin 
lira tutmayacaktı. 

Kıraner, işçilere vermedi ei parayı, şimdi bir baş· 
ka işverene vermektedir. Ancak bunda yadırganacak 
birşey yoktur, herşey bilimsel sosyalizm öeretisinin 
gösterdiei doerultuda olmaktadır. 

Grev bugün 50. gününü doldurmuştur. İşçiler ilk 
günkü inanç ve dirençleriyle kavgayı slirdürmektedir· 
ler. 

İşveren Muammer Kıraner, şimdi kendine yenı 
bir uRraşı bulmuştur: Grevei Zafe;'C matbassı işçileri
nın grev yerine asIJklarl pankart ve gazete kupürlerini 
hergün gelip okumakta ve birtek işçiyle konuşmaksı· 
zın geriye işlerinin ( ! )  başına gitmektedir. 

Zafer matbaası işçilerinin grevi 50 gününü doldur
muştur, Zafer işçileri güzel günlere olan inançlannı, 
her geçen gün biraz daha pekişlirerek direnmekteler . 

matbaasında başlat.llan grevi daha 
deRerlendirebilmek için, işveren Muammer Kıra

kli. Hem de çok iyi tanımak gerekli. 
sennaye sınırının tipik bir temsilcisi, 

çabası, her tutumu sınıfını simge

MUAMMER KJRANER KIMDIR 1 

Kıraner 10 parma�ında 10 marifet 
Marifetleri düzenin "işbmrlik" say

Kıraner'in işi başından aşkın. Ba
zamanı yok. Müteahhitlik, ihracat·itha

çalışmalan (!). gazete işletmecilili 
rapekülatörlügü ... Kıraner özellikle bu 

oldukça başarılı. Ankara'da kendisini 
teslim etmeyen emlak komisyon

ne zaman, de�er kazanacaRını çok 
bildiRi söyleniyor. 

büyük işi Adnan Menderes döne
Caddesi'nin müteahhitlieini üıerine aJ· 

her mahallede yetiştinneyi yetiştinneyi yet tasarla
biri Kıraner olmuş. Çankın Cad

mUt.eahhit.li�i Kıraner'i ihya etmiş. Büyük iş
başlamış. 

minnettar, Menderes'e hayran .. 
yola Çıkan Kıraner'e, allah "yürü 

dememiş, "Koş ya kulum", "uç ya ku· 
Kıraner nazik adam. Ricayı kınnamış, 

milyarla ifade ediliyor. Çok şanslı 

yolunda 170 milyon lira de�erinde de�erinde de�er bir 
Caddesi'nde 11 katlı Kuaner işhanı, 

karşısında yeni yapılmakta olan turis· 
Mamaris'te yazlık. ve nerede, ne kadar ol

araştırmalarla ortaya çıkabilecek pek çok 
Kıraner'in gayri-menkul servetinin bir 

çok hızlı uçmuş .. 
Kıraner, ihracat . ithalat işlerinde de başanı .. 

muafiyetiyle teşvik: edilmekten haz duyu· 
geçenlerde dışardan getirdiei muafiyetli 

milyon dolar ödedi. 
Kıraner'in kolları çok uzun, akıllı da. 

de yapıyor. Ancak bunu yan uR
sayıyor. Basın İlan Kurumu'ndan ayda 

geliri olan Zafer Gazetesinin sahibi. 
gerçek kadrolu işçiden fazla Zafer ga

naylon kadrolu olmayan işçiler, 
patronu üzer olmuşlar. Eski köye ye· 

diye tutturmuşlar. 

LIRAYA FIKIR IşçILERI 

gazetesinde çalışan fikir ve kol işçileri 
TGS üyesi. 900 - 1500 lira arasında ay

TGS bir buçuk yıl kadar önce Muammer 

raner haklıdır! ışçinin maaşı ortalama 1000 lira civa
nndadır. Buna yakın bir artış istemi, oran itibanyla 
yüzde 100'ü bulmaktadır!. 

Zafer gazetesi çalışanlannın a1dıklan maaşlar tek 
kelimeyle yürekler acısıdır. örneAin 25 yıllık operatör 
Ramazan özulu'nun eline net 1260 lira geçmektedir. 
Yazı işlerindeki en yüksek maaş ise 2000 lira Ile Kan
can Danışkan'ındır. Danışkan 20 yıllık muhabirdir, 
Di�er aylıklann ortalaması ise 900 ile 1200 lira arasın
da seyretmektedir. 

Işveren Muarnmer K.ıraner. matbaada çalışan 14 
işçiye ayda 15 bin lira (onbeş bin) ödemektedir. 

TOPL U SQZLEŞME ÇAORISI ILE 
TOPL U IŞTEN ATMALAR DAŞLAR 

1975 yılı Nisanında toplu sözleşme görüşmeleri 
başlamasıyla işveren ilk nAııda 5·6 işçinin işine son 

geliri,' 40 bin 1ira personel gideri 
nin zarar ettiRini, bu nedenle 
ha fazlasını veremeyeceRini 

Zafer Gazetesi'oin 18 
kadrodur) grey oylamasına 
ran çıkar. Sendika iki oy 
me bunu kabul eder ve yeni 
iki oylama arasında "i,ten 
ne devam eder. Ikinci oylaınada durum 
aleyhinedir. Durumu böyle 
da gazetecilile. merak saran 
ner'm akrabaian, naylon 

Matbaa işçileri arasmda 
gerek yoktur. Çünkü i,çilerin 
oldutu herkesin.maJumudur. 

VE GREV 

Matbaada 15 Mayıs'ta 
'aner de aynı anda, anayasa! hakkını 
okavt kararı alır. 

Kıraner, gazeteyi bastlf8cak 
fUlur. Yeni Ha1kçl MatbaaslOın kapısını 
::evabı 81lr. Çünkü, Yeni 
:len OISK'e baeıı Basın-Iş'e 
:e yapbklan toplu sözleşmeye 
mişlerdir: " S" Sendikanııı üyesi 
�e giden arkadaşlanmızın 
Işçi sınıfının bu dayanışması 
ıunu kırar, bir başka matbaaya gider. 

IşçIDEN ESIRGENEN 
BAŞKA ıŞ VERENE 

Zafer Gazetesi şimdi Başkent Matbaasında ayda 
SO binin üstünde bir para 
ili Muammer Kıraner aynı 
çilere bunun yansı kadar 
Sendikanın zam isteklerini 
lira tutmayacaktı. 

Kıraner, işçilere vermedi ei 
ka işverene vermektedir. 
birşey yoktur, herşey bilimsel 
gösterdiei gösterdiei göst doerultuda olmaktadır. 

Grev bugün 50. gününü doldurmuştur. 
günkü inanç ve dirençleriyle 
ler. 

İşveren Muammer 
bir uRraşı bulmuştur: Grevei 
nın grev yerine asIJklarl pankart 
hergün gelip okumakta ve 




